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Saksopplysninger 

Heim kommune har mottatt revisjonsdokument for regulering av Søvatn og Vassøkslivatn i 

Søavassdraget m.v. i Heim, Rindal og Orkland kommune på høring.  

Med bakgrunn i krav fra Hemne jeger- og fiskeforening, Roberget utmarkslag, Holla 

utmarkslag, Rovatnet grunneierlag, Søvatnet Fiskarlag og Hemne kommune fattet NVE 

(Norges vassdrags- og energidirektorat) i 2016 vedtak om åpning vilkårsrevisjon for 

TrønderEnergi Kraft sin tillatelse til «Regulering av Søvatn og Vasslivatn i Søavassdraget 

og til regulering og overføring av nedslagsfelt i nabovassdrag», av 1964.  

Hovedformålet med en vilkårsrevisjon er å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. 

TrønderEnergi har utarbeid et revisjonsdokument. Revisjonsdokument skal gi oversikt over 

kraftverksanlegg, reguleringer og overføringer, miljøtilstand i berørte vassdragsavsnitt og 
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en vurdering av innkomne krav. Dokumentet skal også omtale eventuelle muligheter for 

opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg. Revisjonsdokumentet og 

høringsuttalelsene til dette utgjør en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.  

I den videre saksbehanlingen blir behovet for miljøhensyn avveid mot formålet med selve 

konsesjonen, som er kraftproduksjon. Konsesjonen, eller selve tillatelsen fra 

vassdragsmyndighetene til å regulere vannstanden i et magasin opp og ned, samt 

overføringer av vann, ligger fast og kan ikke revideres. Det er bare vilkårene for 

konsesjonen som kan revideres. For eksempel kan det settes vilkår om hvordan 

vannstanden i et magasin skal justeres opp og ned. Krav om minstevannføring, omfanget 

av denne og andre avbøtende tiltak kan også vurderes under vilkårsrevisjonen. 

Privatrettslige forhold omfattes ikke, og normalt heller ikke økonomiske vilkår som ikke 

kan knyttes direkte til miljøforholdene.  

Etter høringsperioden får konsesjonæren anledning til å kommentere innkomne uttalelser.  

NVE inviterer til befaring der aktuelle kommuner, fylkeskommuner, Fylkesmenn og andre 

berørte parter får anledning til å delta. Under befaringen er det mulighet for å utdype 

aktuelle problemstillinger. Befaringen vil normalt avholdes etter at høringsperioden er 

over. NVE sluttbehandler saken ved å sende sin innstilling til Olje- og energidepartementet 

(OED). NVE står fritt til å vurdere hvilke vilkår som ev. skal anbefales endret. Framsatte 

krav, revisjonsdokumentet og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for denne 

vurderingen. NVE vil som minimum anbefale at det innføres moderne standardvilkår i 

samtlige saker om vilkårsrevisjon. OED sender NVEs innstilling på en begrenset høring til 

berørte kommuner og departementer. Deretter fremmer OED saken for regjeringen som 

fatter endelig vedtak.  

Vurdering 

Søa kraftverk ligger på Kyrksæterøra og har en installert effekt på 38 MW og en beregnet 

årlig produksjon på ca. 200 GWh.  

Søa-reguleringen består av de to reguleringsmagasinene Vasslivatnet og Søvatnet. 

Vasslivatnet har en reguleringshøyde på nesten 20 meter og Søvatnet kan reguleres nesten 

5 meter. I Hammarkleiva i Hollamarka er det etablert to elveinntak og alt vann overføres 

gjennom fjellet til Vasslivatnet. Øvre og Nedre Svorksjø drenerte opprinnelig mot Orkdal. 

Her er det bygget en liten terskeldam og innsjøene overføres til Søvatnet via en 

kanalisering mot Hundsåa. Det er ingen regulering av Svorksjøene. Vasslivatnet er 

inntaksmagasinet til Søa kraftverk. Vannet overføres i tunnel gjennom fjellet til Søa 

kraftverk som ligger ved Hemnfjorden. På veien tas inn vann fra indre deler av Hagaelva. 

Det er normalt ikke vannslipp til nedenforliggende elvestrekning i Hammarkleiva 

(Hollaelva), Søa nedstrøms dammen i Vasslivatnet eller i Hagaelva nedstrøms elveinntaket. 

Vann i vassdragene nedenfor demningene skyldes tilsig fra nedenforliggende nedbørsfelt 

eller overløp over demningene.  

Før reguleringen hadde Søavassdraget et nedbørsfelt på 237 km2. 124 km2 ble overført da 

Søakonsesjonen tredde i kraft i 1966.  Ca. 70 % av nedbørsfeltet til Hollaelva og ca. 40 % 

av nedbørsfeltet til Hagaelva overføres til Søa kraftverk.  
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Situasjonskart over reguleringer og overføringer til Søa kraftverk. Plassering av dam og 

kraftverk for Eidsfossen kraftverk er også angitt. 

Virkninger 

Søavassdraget, Hagaelva og Hollaelva ligger sentralt til i nærheten av Kyrksæterøra. 

Vasslivatnet og Søvatnet ligger langs E39 over Søvasskjølen.  

Rovatnet benyttes vinterstid til skøytegåing og om sommeren til bading. Rovatnet og 

Søavassdraget er også kjent som en av de bedre sjøørretbiotopene i Midt-Norge. Det selges 

fiskekort på nett og fiskere fra hele regionen benytter vassdraget. Kommunen kjenner til at 

det forgår innlandsfiske i Søvatnet, men har ikke detaljerte kunnskaper om dette. Ifølge 

konsesjonssøknaden kan det være utfordringer med næringstilgangen for fisken i vatnet.  

De mest produktive områdene i innsjøer er ofte i strandsonen, og når denne tørrlegges med 

jevne mellomrom kan dette ha effekt på næringstilgangen i vannet. Ellers oppgis det i 

revisjonsdokumentet at overføringen av Svorksjøene mot Søavassdraget har medført 

spredning av stingsild i Søavassdraget, noe som kan ha medført at fisk i Søvatnet har fått 

økt smittetrykk av innvollsparasitter. Kommunen kjenner ikke til andre økologiske effekter. 

I Hagaelva er det ikke salg av fiskekort etter det kommunen kjenner til. I Hollaelva selges 

fiskekort, men først og fremst til lokale fiskere. Ifølge kilder som kjente Hollaelva før 

utbyggingen av Søa kraftverk beskrives elva som en god smålakselv med fiske etter laks i 

hele elva opp til Stølsfossen, ca. 4,5 km fra sjøen. Siden store deler av nedbørsfeltet er 

fraført har Hollaelva ofte svært lav vannføring. Fisket i dag foregår noen få steder og kun i 

perioder med regnflom når det er nok vann i elva til at fisken har mulighet å vandre opp i 

elva fra sjøen. Elva har antageligvis vært en flomelv før Søa kraftverk også, men ikke like 

utpreget som i dag hvor elva vokser seg stor nok til at laksen kan gå opp noen fåtalls 
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ganger i fiskesesongen. Gytefisktellinger de siste årene har vist at det fortsatt er en del 

gytefisk i Hollaelva, men dette må være å betrakte som en restbestand av tidligere 

laksestamme da fraføringen av vann har redusert gyte- og oppvekstforholdene betraktelig. 

Gyte- og oppvekstforholdene i elva, ut fra tilgangen på gytegrus og skjulesteder, er å 

betrakte som gode. Her er det stort potensial for positive virkninger av avbøtende tiltak i 

forhold til de skader som er påført elva ved bortføring av vann.  

NTNU- vitenskapsmuseet publiserte en fiskebiologisk rapport om blant annet Hollaelva i 

2003. Fiskerikonsulent Viktor Olsen gjennomførte undersøkelser i Hollaelva i 1971. 

Kommunen kjenner ikke til at det er gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i senere 

tid. I rapportene vises det til lave tettheter av ungfisk av laks i forhold til hva en skulle 

forvente ut fra elvas tilsynelatende egnethet som gyte og oppvekstområde for anadrom 

laksefisk. 

 

Bildet viser Hollaelva ved Hogsdalsbrua i juni 2018. Vannføring er ukjent. 

I nærheten av Ratøytangen i Hollaelva er det funnet noen få individer av den truede 

elvemuslingen. Elvemusling er avhengig av laks eller ørret for å kunne reprodusere seg og 

reduserte fiskebestander kan gi rekrutteringssvikt for denne ferskvannsmuslingen. Redusert 

vannføring med tap av leveområder og høye vanntemperaturer kan også gi utfordringer for 

arten.  

Sammenlignet med Hollaelva er en langt mindre andel av nedbørsfeltet til Hagaelva fraført 

til fordel for Søa kraftverk. Den lakseførende strekningen i Hagaelva er på ca. 400 meter og 

eventuell sjøvandrende fisk har naturlig vandringshinder i Kvernhusfossen. Imidlertid 

utnytter Hagaelva Energi AS restvannføringen gjennom Holladalen og har en 
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kraftverksdam ved Brustoltrøa, rett nedstrøms der veien til Myrafjellet krysser elva. Fra 

dammen slippes en minstevannføring på ca. 30 l/sek, noe som er ganske lavt sammenlignet 

med det en kan forvente i lavvannføring her for et uregulert vassdrag. Elva nedstrøms 

Kvernhusfossen har få kulper og framstår som ganske grov. Vannføringen er til tider svært 

lav, men går ikke helt tørr på grunn av slippet av minstevannføring fra kraftverksdammen 

ved Brustoltrøa. Det er kjent at det ble fisket sjøørret i Hagaelva tidligere, men potensialet 

for fiske slik elva framstår i dag er begrenset. NTNU-vitenskapsmuseet gjennomførte 

undersøkelser i Hagaelva år 2000 og 2001 og fant en del ungfisk av ørret, men det er uklart 

om undersøkelsen ble gjennomført før eller etter kraftverket til Hagaelva Energi AS ble tatt 

i bruk. 

Lakseførende strekning i Søa og Eidselva som bli direkte påvirket av fraføringen av vann 

er på omtrent 2,8 km. I tillegg kommer selve Rovatnet med sidebekker. I NTNU – 

vitenskapsmuseets rapport fra 2003 vurderes det at de viktigste gyte- og oppvekstområdene 

for anadrom laksefisk i Søavassdraget er i bekker og elver oppstrøms Rovatnet og at Søa 

nedstrøms Rovatnet er mer som en transportkorridor for sjøvandrende fisk å regne.  

Undersøkelser gjennomført av NTNU- vitenskapsmuseet i 2017 viser imidlertid at det 

foregår gyting i både Søa og Eidselva med til dels gode tettheter av ungfisk. Disse 

resultatene harmoniserer med observasjonene av mye gytefisk i både Søa og Eidselva ved 

de årlige gytefisktellingene som har blitt gjennomført i regi av Veterinærinstituttet siden 

2016. Eidsfossen kraftverk utnytter restvannføringen nedstrøms demningen i Vasslivatnet 

og i perioder når Eidsfossen kraftverk ikke er i drift, og det ikke er overløp på demningen, 

uteblir vannet helt. Undersøkelsene i 2017 viser også at det er først og fremst er 

oppvekstområder som tørrlegges når vannet i Eidselva uteblir.  

Når det gjelder Søa nedstrøms Rovatnet har denne elvestrekningen jevnere vannføring enn 

Eidselva siden Rovatnet magasinerer vann som slippes videre til Søa. Telemetristudier 

(NTNU-vitenskapsmuseet) har vist at sjøørret kan vandre opp i Søa på vannføringer helt 

ned i 0,5 m3/s. Det forventes at større laks og sjøørret vil trenge større vannføring for å 

kunne gå opp i vassdraget. Perioden 2002 til 2017 var laveste vannføring i Søa 0,2 m3/s. 

Vannføringsdata fra Rovatnet for måneden med fiskesesongen 2002 – 2017 viser at 

vannføringer som er lavere enn at fisken kan vandre forekom i juli 2003, i august 2002, 

2003, 2006 og 2015 og i september 2002, 2006, 2013 og 2014. Kommunen har ikke 

kunnskaper om vannføringsdata for resten av året, men det er også observert lave 

vannføringer i vinterhalvåret, se bilde under. 
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Vannstand i Søa. Bildet er tatt fra bilbrua ved Rovatnet den 05.02.2014 ved en vannføring 

på 0,28 m3/sek. Bildet illustrert vannføring der sjøørret og laks ikke har mulighet til å 

vandre opp fra sjøen, samt at risikoen for tørrlegging av gyte og oppvekstområder er til 

stede. 

Ifølge NTNU – vitenskapsmuseet (2018) består store deler av Søa av grunne strykområder 

og det er få dypere kulper i elva. Det er ikke gjennomført analyser som sier hvilke områder 

som blir tørrlagt ved ulike lavvannføringer. 

Søa og Rovatnet har en tynn bestand av elvemusling dominert av eldre individer. 

Elvemuslingen er sårbar i perioder med lav vannføring. Større muslinger kan ha problemer 

med å grave seg ned, og vil være eksponert og lett tilgjengelig for predasjon/plukking av 

fugler. For Rovatnet er elvemusling først og fremst funnet i de strandnære områdene og 

stedvis også inne på grunt vann. Som nevnt er elvemusling avhengig av god tetthet av laks 

eller ørret for å reprodusere seg og forhold som påvirker tetthet av ungfisk kan også 

påvirke rekrutteringsforholdene til muslingene. Elvemuslingen er en rentvannsart og 

påvirkes også av forurensning.  

Rovatnet er et stort vannreservoar og store deler av innsjøen har dyp ned mot 100 meter. 

Da omtrent halve nedbørsfeltet ble fraført innsjøen på 1960tallet medførte dette at 

vanngjennomstrømmingen i innsjøen ble svært redusert, noe som igjen antageligvis har 

virkninger på blant annet temperaturforhold, vannets oppholdstid og uttynning av 

næringssalter. NTNU – vitenskapsmuseet viser i rapportene fra 2003 og 2018 at Rovatnet 

er noe næringspåvirket og det blir pekt på avrenning fra landbruk og avløpsanlegg som 

mulige årsaker til dette. Vannprøver tatt i forbindelse med utredning av ny 
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drikkevannskilde for Kyrksæterøra viser at miljøtilstanden i Rovatnet er god, men noe 

redusert. Næringspåvirkning er uheldig for vannmiljøet ved at vannkvaliteten blir dårligere 

og i verste fall kan oksygensvinn oppstå. I august 2015 fant det sted algeoppblomstring i 

Rovatnet og samtidig ble det funnet død fisk i Søa. Det er ikke grunnlag for å si at 

næringspåvirkning alene er årsaken til dette, men det må være nok næring til stede for at en 

slik oppblomstring skal kunne skje.    

Rovatnet er i dag reservevannforsyning for Kyrksæterøra og en av kandidatene til ny 

hoveddrikkevannskilde for Kyrksæterøra. Det forventes at et vannslipp fra Vasslivatnet av 

tilstrekkelig størrelse vil gi positive konsekvenser for vannkvaliteten i innsjøen i form av 

raskere vannutskiftning og uttynning av næringspåvirkning. Dette vil være heldig for 

kommunen og andre som bruker vann fra Rovatnet i dag og er avhengig av god 

vannkvalitet. Vannslipp fra Vasslivatnet av tilstrekkelig størrelse vil sannsynligvis også 

øke grunnvannsnivået ved Eidsnesset hvor dagens hoveddrikkevannsanlegg til 

Kyrksæterøra ligger i dag.  

Miljøfaglig utredning AS oppsummerte i 2015 kunnskapsnivået vedrørende viktige 

økosystemer knyttet opp mot vassdragsnaturen langs Hollaelva, Hagaelva og Søa. 

Potensialet for viktige økosystemer ble også vurdert ut fra flyfoto. Flommarkskog og 

elveører er viktig som naturtyper fordi de kan huse mange spesialiserte og rødlista arter 

som her får et konkurransefortrinn på grunn av mer eller mindre hyppige flomsituasjoner. 

Et vassdragsregime som ikke hindrer slike flomsituasjoner, er viktig for opprettholdelsen 

av slike økosystemer. Undersøkelsen viste at det er nokså ujevn informasjon om verdifulle 

naturtyper og arter knytt til vassdragene. Undersøkelser 2015 og 2018 har vist mange 

vassdragstilknytta økosystemer langs Søa, Eidselva og Rovatnet. Her er det blant annet 

kjent flere flommarkskoger og elvedelta, til dels med forekomst av rødlistede og truede 

arter knyttet til slike miljøer. Ut fra flyfoto ser det ut til å være potensiale for meandrerende 

elveløp og flere steder flommarkskog spesielt langs Hagaelva, men også langs Hollaelva. 

Slike miljøer er allerede påvist langs øvre deler av Hollaelva og nedre deler av Søa. I øvre 

del av Søa, oppstrøms Søylia, er det ingen områder som utpreger seg spesielt. 

Feltundersøkelser er likevel nødvendig for å slå fast dette med sikkerhet. Samlet sett 

vurderer Miljøfaglig utredning AS at Søa-reguleringen sannsynligvis har påvirket 

verdifulle vassdragstilknyttede miljøer i form av flommarkskoger og åpne elveører 

negativt, inkludert enkelte rødlistede og truede arter. Et mer miljøvennlig 

reguleringsreglement og/eller fjerning av enkelte elveforbygninger kan sannsynligvis bedre 

noe på dette, men det anbefales mer grundige, målrettede undersøkelser av aktuelle miljøer 

og arter for å kunne ta mer presist stilling til dette. 

Siden vassdragene ligger sentralt til i forhold til bebyggelse og veiinfrastruktur er den 

tidvise mangelen av vann i vassdragene godt synlig. Når det gjelder Vasslivatnet setter den 

tidvis iøynefallende reguleringssonen preg på landskapet.  

Avbøtende tiltak som er innført i dag 

Som avbøtende tiltak for de skadene som har blitt påført vassdragene sørger TrønderEnergi 

for utsetting av laksesmolt med opphav fra Gaula i Søa. Det er også gjennomført en del 

erosjonssikringstiltak i Søvatnet og innløpselvene Hundsåa og Lysåa. I 

vassdragskonsesjonen fra 1964 er det stilt krav om høyere sommervannstand i Søvatnet. 

Erstatning til rettighetshavere ble regulert i «Søaskjønnet» som ble utført på slutten av 

1960tallet. 
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Krav om vilkårsrevisjon  

Formannskapet i Hemne kommune ga følgende begrunnelse for kravet til NVE om 

vilkårsrevisjon: 

- Søakonsesjonen alene berører tre ulike nedbørsfelt med tilhørende anadrome vassdrag. 

Det forventes at bestandene av anadrom laksefisk i de respektive vassdragene blir 

vesentlig berørt av dagens reguleringsregime da det ikke er pålagt minstevannføring i 

vassdragene. Vassdragene sliter med små og reduserte gytebestander. 

 

- Potensialet for økning i bestandene er til stede. Søavassdraget karakteriseres som en av 

de beste sjøørretbiotopene i landsdelen.  

 

- Vassdragene ligger nært bebygde områder. Søa renner gjennom Hemnes største tettsted. 

Vassdragene har vesentlige friluftslivsverdier knyttet til seg.  

  

- Både Rovatnet og Søa har bestander av elvemusling innenfor strekningen uten 

minstevannføring eller habitatforbedrende tiltak, og bedring i miljøforholdene kan bedre 

rekrutteringen til denne truede arten.  

 

- Eksisterende utsettingspålegg av ikke stedegen laksestamme kan være svært uheldig for 

vassdragene. 

 

- Vassdragene er sentrale landskapselementer og dagens vannføring- og 

reguleringsrutiner har landskapsmessige konsekvenser 

 

Hemne kommune mener at Søareguleringen helt klart er største påvirkningsfaktor på verdiene i 

Hollaelva, Søa og Haugaelva og at verdiene her blir berørt i unødvendig stor grad av gjeldende 

vassdragskonsesjon. De berørte vassdragene har store allmenne interesser ut fra friluftslivs-, 

landskaps- og naturverdiperpektiver. Videre oppfordrer Hemne kommune Norges Vassdrags- og 

Energidirektorat til å vurdere vassdragene helhetlig slik at tiltak som ev. settes inn får de 

virkninger som er tilsiktet. Alle gitte tillatelser i Hollaelva, Hagaelva og Søavassdraget bør 

derfor sees i sammenheng ved en ev. revideringen av vassdragskonsesjonsvilkårene til 

Søakonsesjonen.  

 

Tilsvarende krav fra utmarkslag, grunneierlag og Hemne jeger- og fiskeforening omhandler 

manglende minstevannføring i alle berørte vassdrag, landskapshensyn, uheldige virkninger av 

gjeldende utsettingspålegg, samt forslag om andre avbøtende tiltak, se vedlegg. 

 

Konsesjonærens vurdering av kravene 

 

TrønderEnergi mener at vilkårene i dagens konsesjon fungerer etter sin hensikt og at det ikke er 

grunnlag for endringer. 

 

TrønderEnergi vurderer at det ikke er grunnlag for slipp av minstevannføring i Hollaelva og 

Hagaelva da disse vassdragene ifølge vannforvaltningsplanen for Trøndelag har mindre strenge 

miljømål uten krav om tiltak som kan medføre tap av kraftproduksjon. 

 

TrønderEnergi vurderer det slik at det ikke er grunnlag for å vurdere minstevannføring på 

strekningen Søa, øvre del (mellom Vasslivatnet og Eidsfossen) av hensyn til allmenne interesser 
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og økologi. Interessene knyttet til denne strekningen er svært begrenset og kostnadene i form av 

krafttap er betydelige.  

 

TrønderEnergi vurderer det slik at en bedring av vannføringsforholdene for anadrom fisk (laks 

og sjøørret) i Eidselva nedstrøms Eidsfossen mest hensiktsmessig kan løses ved å se på driften av 

Eidsfossen kraftverk. TrønderEnergi vurderer derfor at den mest kostnadseffektive løsningen for 

å bedre forholdene i Eidselva vil være å ta Eidsfossen kraftverk ut av drift og slippe alt tilsig 

over inntaksdammen. Fordelene med dette er: 

• Jevnere vannføring gjennom år og døgn i tråd med naturlige svingninger. 

 

• Vannføring på hele anadrom strekning oppstrøms utløpet av kraftverket.   Dette gir en økning 

av lakseførende strekning på 300 m. 

 

• Jevnere vannstand i inntaksmagasinet. 

 

Restfeltet nedstrøms dam Vasslivatnet vil ikke garantere minstevannføring over året ved 

Eidselvas utløp i Rovatnet. TrønderEnergi har beregnet at et slipp på i gjennomsnitt 90 l/s fra 

dam Vasslivatnet vil gi «påfyll» til restfeltet slik at man oppnår en minstevannføring i Eidselva. 

Dersom det skal slippes vann fra dam Vasslivatnet må det installeres en anordning for dette som 

vil koste i størrelsesorden 2,5 MNOK. TrønderEnergi anbefaler ikke å installere anordning for 

slipp av minstevannføring fra dam Vasslivatnet fordi de mener at kostnadene ved dette ikke står i 

forhold til nytten.  

 

Når det gjelder landskapshensyn i vassdragene viser TrønderEnergi til deres vurdering av 

minstevannføring, over. Når det gjelder magasinene Søvatnet og Vasslivatnet, så stiller 

gjeldende vassdragskonsesjon krav om sommervannstand i Søvatnet. Det er rundt Søvatnet de 

fleste hyttene ligger, og gjeldene reglement for regulering av vannstand virker etter 

TrønderEnergis syn hensiktsmessig når det gjelder hensyn til landskap og friluftslivsaktivitet. I 

Vasslivatnet, som er inntaksmagasin for Søa kraftverk, er det behov for en mer aktiv regulering 

enn i Søvatnet og et eventuelt krav om magasinrestriksjoner her vil være svært uhensiktsmessig 

for driften av kraftverket da det er behov for fleksibiliteten som magasinet gir i dag. 

TrønderEnergi er klar over at tørrlagte reguleringssoner kan innebære redusert 

landskapsopplevelse. En restriksjon på vannstand i Vasslivatnet vil etter TrønderEnergis syn 

ikke stå i forhold til de negative konsekvenser dette vil få for reguleringsmuligheter og 

kraftproduksjon. 

 

TrønderEnergi har mottatt signaler fra ulike hold om at utsettingspålegget av smolt bør 

revurderes, noe de finner naturlig. Utsettingspålegget bør vurderes sammen med andre tiltak som 

biotopforbedrende tiltak. Ved vilkårsrevisjonen vil det bli innført standard 

naturforvaltningsvilkåri vassdragskonsesjonen. Eventuelle tiltak i Søa nedstrøms Rovatnet, 

Hollaelva og Hagaelva bør sees i sammenheng med evaluering av utsettingspålegget og ikke i 

forbindelse med vilkårsrevisjonsprosessen. 

 

TrønderEnergi mener at forholdene for elvemusling må ses i sammenheng med miljøforholdene i 

Rovatnet forøvrig. En bedring av bestanden av laks/ørret som følge av biotopjustering vil kunne 

bidra positivt. Når det gjelder elvemusling må en også se til andre påvirkningsfaktorer, som 

eksempelvis landbruksavrenning. TrønderEnergi viser videre til undersøkelsene utført av NTNU 

Vitenskapsmuseet som peker på eutrofiering som en viktig årsak til at bestanden er tynn. 

TrønderEnergi mener det ikke er grunnlag for å vurdere konkrete tiltak eller vilkår, f.eks. 
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minstevannføring, av hensyn til elvemusling isolert da det er uklart hva som er den begrensede 

faktoren for bestanden i Rovatnet. 

 

 
Tabellen viser tre former for vannslipp i Søavassdraget med tilhørende kostnader. Av disse 

anbefaler TrønderEnergi kun alt. 2 der Eidsfossen kraftverk tas ut av drift. Alternativet vil gi 

jevnere vannføring i Eidselva, men vil ikke garantere minstevannføring her. Tabellen er hentet 

fra revisjonsdokumentet. Revisjonsdokuemnet synliggjør ikke tilsvarende avbøtende tiltak for 

Hollaelva og Hagaelva. 

 

Saksbehandlers kommentarer til revisjonsdokumentet 

 

Hemne kommunes krav om vilkårsrevisjon omfattet bedring av miljø- og landskapsforhold i 

Søavassdraget, Hollaelva og Hagaelva. Forholdet til Hollaelva og Hagaelva er ikke behandlet 

noe særlig i revisjonsdokumentet da det henvises til vannforvaltningsplanen for Trøndelag hvor 

det er satt mindre strenge miljømål for disse to vassdragene. Saksbehandler vurderer at 

vilkårsrevisjonen også gjelder for disse to vassdragene og bør bli behandlet på lik linje med 

Søavassdraget. Kravet fra kommunen og lokale interessenter er i så måte avfeid av 

TrønderEnergi uten videre vurderinger.  

 

TrønderEnergi ser også ut til å vurdere at deres vannuttak fra nedbørsfeltet til Søavassdraget har 

begrenset effekt på Søa nedstrøms Rovatnet. Dette er i strid med kommunens erfaringer om lave 

vannføringer i Søa med konsekvenser for fiskens vandringer, tørrlegging av oppvekstarealer og 

muligens også gyteområder, samt redusert fiskemuligheter på grunn av lav vannføring. 

 

Nedlegging av Eidsfossen kraftverk alene vil ikke sikre tilstrekkelig minstevannføring i 

Eidselva, men vil medføre en jevnere vannføring i Eidselva. I tillegg vil lakseførende strekning 

økes med omtrent 300 meter i perioder med tilstrekkelig vannføring. Nedleggelse av Eidsfossen 

kraftverk alene vil ikke medføre bedring i vanngjennomstrømmingen i Rovatnet eller ha noe 

særlig virkning på vannføring i Søa nedstrøms Rovatnet da tiltaket ikke vil gi mer vann fra det 

fraførte nedslagsfeltet. 

 

Revisjonsdokumentet er utformet på slik måte at det er svært tidkrevende og utfordrende å sette 

seg inn i. Dette er uheldig siden høringer og offentlig ettersyn er prosesser som skal sikre 

medvirkning. 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Heim kommune viser til høringen av revisjonsdokumentet for regulering av Søvatn og Vasslivatn i 
Søavassdraget m.v. i Heim, Rindal og Orkland kommune. 

Hemne kommune fremmet krav om vilkårsrevisjon for Søakonsesjonen i brev av 28.02.2014. Heim 
kommune opprettholder sin uttalelse fra 2014. Vi presiserer i tillegg følgende: 

- Uttalelsen fra 2014 omfattet de tre vassdragene Hagaelva, Hollaelva og Søavassdraget. 
Kommunen opplever at revisjonsdokumentet i liten grad behandler forholdet til de to 
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førstnevnte vassdragene, noe som er uheldig. Revisjonsdokumentet dokumenterer ikke 
tilstanden til vannmiljøet eller avbøtende tiltak i Hagaelva, Hollaelva eller Søa oppstrøms 
Eidsfossen.  

- Ut fra hensynet til allmenne interesser oppfordrer vi til etablering av minstevannføring i alle 
berørte vassdrag slik at en oppnår velfungerende økosystemer i alle deler av elvene. 
Minstevannføringen må være tilstrekkelig til at gyte- og oppvekstområder ikke tørrlegges og at 
fiskens frie gang i vassdragene opprettholdes.  

- Slipp av tilstrekkelig minstevannføring fra Vasslivatnet vil medføre bedring av 
vanngjennomstrømming i Rovatnet, noe som forventes å gi positive konsekvenser for 
vannmiljøet i innsjøen og nedenforliggende vassdragsstrekning. Dette forventes også å gi 
positive konsekvenser for drikkevannsinteressene ved Eidsnesset og Rovatnet. 

Sekundært til slipp av fast eller sesongstyrt minstevannføring fra vannkraftmagasiner og elveinntak 
kan det sikres et vannslipp som sammen med restfeltet skaper minstevannføring der anadrom 
strekning slutter. Dette er en mindre ønskelig løsning siden slik minstevannføring ikke tar hensyn til 
økologien i vannet eller vassdragstilknytta natur oppstrøms anadrom strekning. Løsningen medfører 
også redusert vanngjennomstrømming i Rovatnet sammenlignet med en fast eller sesongstyrt 
minstevannføring fra Vasslivatnet. 

Saksframlegget legges ved vedtaket av informative årsaker. 
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Høring av revisjonsdokument for reguleringer i Søavassdraget 

NVE sender med dette revisjonsdokument for regulering av Søvatn og Vatslivatn i Søavassdraget m.v. i 

Heim, Rindal og Orkland kommune på offentlig høring. 

NVE har i brev av 09.12.2016 vedtatt at vilkårene for følgende konsesjon skal revideres: 

 Kgl. res. av 08.05.1964: Regulering av Søvatn og Vatslivatn i Søavassdraget m.v. 

På bakgrunn av krav fra Hemne kommune og lokale foreninger, og føringer fra NVE, har TrønderEnergi 

Kraft utarbeidet et revisjonsdokument. Dette beskriver bl.a. reguleringene og overføringene, og vurderer 

de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring. 

Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette 

reviderte vilkår. 

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettside www.nve.no/konsesjonssaker. For å snevre 

inn søket, velg først «Vannkraft» under fanen «Alle typer» og deretter «Revisjon av vilkår» under fanen 

«Alle sakstyper». Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnes på www.nve.no/revisjon. 

Dersom du ønsker en papirversjon, kan du kontakte Nils Henrik Johnson på tlf. 913 97 976 eller e-post: 

nils.henrik.johnson@tronderenergi.no.  

Vi ber Heim, Rindal og Orkland kommuner om å kunngjøre saken på sine hjemmesider, og legge to 

eksemplarer av revisjonsdokumentet til offentlig gjennomsyn i kommunens rådhus, fram til 15. mai 

2020. Det ene eksemplaret av revisjonsdokumentet kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 

dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.  

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis via sakens side på www.nve.no/konsesjonssaker. Alternativt kan 

den sendes som e-post til nve@nve.no, eller i brev til NVE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 

Majorstua, 0301 Oslo. 

Frist for å sende uttalelse er 15. mai 2020. 

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i innstillingen i saken fra NVE til Olje- og 

energidepartementet (OED). Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/revisjon
mailto:nils.henrik.johnson@tronderenergi.no
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
mailto:nve@nve.no
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sammendrag som kan brukes til dette. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter. Sentrale 

saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider.  

 

 

Med hilsen 

 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

George Nicholas Nelson 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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REVISJONSDOKUMENT SØA
TrønderEnergi Kraft AS

Forord

Revisjonsdokumentet for Søareguleringen er utarbeidet på bakgrunn av kravdokument fra flere lokale  

organisasjoner av 2.3.2013, kravdokument fra Hemne kommune 28.02.20142 og NVEs vedtak om revisjon av 

konsesjonsvilkår for Søareguleringen Hemne kommune av 9.12.2016.

Søa kraftverk ble bygget i 1967 som følge av etableringen av Holla smelteverk i Kyrksæterøra. Det er også et 

mindre kraftverk, Eidsfossen, i Søavassdraget som omfattes av vilkårsrevisjonen.

Revisjonskravet fra Hemne kommune og de lokale organisasjonene er knyttet til minstevannføring, fiske- 

utsetting og andre tiltak for laks, elvemusling og landskapsmessige virkninger av reguleringen. TrønderEnergi 

Kraft har i revisjonsdokumentet beskrevet reguleringene i Søavassdraget og de hydrologiske forhold. Det er 

også beskrevet antatte virkninger av reguleringene for allmenne interesser og de innkomne krav er kommentert.

Revisjonsdokumentet følger NVEs oppdaterte mal for revisjonsdokument per 12.6.2018. 

Trondheim, november 2019
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1 SAKENS BAKGRUNN
Hemne kommune og Hemne jeger- og fiskerforening m.fl fremsatte i brev av hhv 28.02.2014 og 02.03.2013 

krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Søa-reguleringen. Kravene er begrunnet i forhold knyttet til 

anadrom laksefisk, elvemusling og friluftsliv. Kravet knytter seg primært til ønske om minstevannføring i de  

berørte vassdragene. TrønderEnergi Kraft AS kommenterte kravene om vilkårsrevisjon i brev til NVE av 

25.08.2015. NVE åpnet vilkårsrevisjon for Søa-reguleringen 09.12.2016.

2 OM KONSESJONÆR OG KONSESJONER

2.1 KORT OM KONSESJONÆR 

TrønderEnergi Kraft AS er konsesjonær for reguleringene i Søavassdraget

Organisasjonsnummer: 878 631 072 

Besøksadresse: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim 

Postadressse: Postboks 9481 Torgard, 7496 Trondheim 

Telefon: 73 60 30 00

TrønderEnergi Kraft AS er heleid datterselskap av TrønderEnergi AS. TrønderEnergi AS er eid av 24 kommuner i 

Trøndelag og Nordmøre Energiverk.

2.2 OVERSIKT OVER GITTE KONSESJONER I VASSDRAGET

Revisjon av konsesjonsvilkår for Søa-vassdraget omfatter følgende konsesjon:

• Kgl. Res. av 08.05.1964: Regulering av Søvatn og Vatslivatn i Søavassdraget m.v

Konsesjonsvilkårene med manøvreringsreglement fremgår av vedlegg 1.

2.3 OMFANG OG VIRKEOMRÅDE FOR DE KONSESJONER SOM SKAL REVIDERES

Søa kraftverk ble bygget i 1967 som følge av etableringen av Holla smelteverk i Kyrksæterøra. En av  

forutsetningene for etableringen av smelteverket var at det ble sikret tilstrekkelig kraft. Sør-Trøndelag  

Elektrisitetsverk sto for utbyggingen. 

Konsesjonen omfatter regulering og overføring av flere vassdrag, herunder Svorksjøene, Søvatnet, Vasslivatn, 

Hollaelva, Tverrelva og Hagaelva. Dette beskrives nærmere i kapittel 4.
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3 OM OMRÅDET SOM ER BERØRT AV UTBYGGINGEN
Tillatelsen til Søa-reguleringen omfatter et geografisk område som ligger sør og øst for tettstedet Kyrksæterøra 

i Hemne kommune. Store deler av nedbørsfeltet til Søavassdraget ligger i Hemne kommune i Sør-Trøndelag, 

men går i sør også inn i Rindal kommune i Møre og Romsdal og i øst i Orkdal/Orkland kommune i Sør-Trøndelag.  

Området er et høyfjellsområde med elver som i nord renner ned mot Hemnefjorden. E39 mellom Møre og 

Trondheim passerer gjennom området og langs flere av de regulerte vannene (Figur 1).

Figur 1 : Geografisk plassering av Søa kraftverk og regulerte vassdrag

 

Samlet er et nedbørfelt på 197 km2 omfattet av reguleringen. Store deler av området ligger fra 600 moh og  

opp mot 1000 moh. Berørt område strekker seg imidlertid helt ned til Hemnfjorden. Søa renner gjennom 

tettstedet Kyrksæterøra og munner ut i Hemnfjorden. Det er landbruksbebyggelse rundt Rovatnet og spredt 

bebyggelse langs nedre del av Hollaelva. Langs E39 over Hemnekjølen er det en del fritidsbebyggelse og noe 

spredt bosetting og landbruk.
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4 BESKRIVELSE AV UTBYGGINGEN

4.1 HOVEDDATA
 
TABELL 1 : HOVEDDATA

HYDROLOGISKE DATA Hammarkleiv/ Hagaelva Svorksjøene Dam Vasslivatn Eidsfossen 
 Tverrelva

Nedbørsfelt inntak (km2) 53,7 10,5 9,2 118,3 170,3

Årlig tilsig til inntaket (Mm3) 89,3 17,7 11,4 181,3 262,2

Middelvannføring (m3/s) 2,83 0,56 0,36 5,75 8,31

Alminnelig lavvannføring (m3/s) 0,12 0,03 0,02 0,39 0,66

5-persentil sommer (1/5-30/9) 0,22 0,04 0,02 0,76 1,31

5-persentil vinter (1/10-30/4) 0,11 0,03 0,02 0,37 0,61

Restfelt* (km2) 27,1 til Holla  13,6 til Hagaelva 28,3 til Svorka 120,3 til Søa 2,5 til Eidselva 
 utløp i sjø utløp i sjø utløp i utløp i sjø utløp i Rovatnet 
   Gangåsvatnet 

Middel restvannføring (m3/s) 1,14 0,58 0,84 5,45 0,09

*Felt nedstrøms fraført felt.

  
        KRAFTVERK Søa Eidsfossen

Årlig tilsig til inntaket (Mm3) 325 280

Lengde på berørt elvestrekning (km) 13 (Til Eidsfossen) 2 (til Rovatn)

Midlere brutto fallhøyde (m), oppgi også  
magasinkotene fallhøyden er referert til 273 (utløpskote 0) 31 (utløpskote 20.5)

Midlere energiekvivalent (kWh/m3)  
ved midlere brutto fallhøyde og maksimal slukeevne 0.614 0.07

Maksimal slukeevne (m3/s) 18 1.7

Minimal slukeevne (m3/s) 6.4 1.2

Installert effekt (MW) 38 0.4

Midlere årsproduksjon (GWh/år) og tilhørende  
referanseperiode og beregningsgrunnlag 182 (målt produksjon 1998-2018) 1.5

Brukstid, timer/år 4700 4000

TABELL 2 : OVERSIKT OVER REGULERINGSMAGASIN I SØAREGULERINGEN

Magasin Kraftverk HRV LRV Magasinvolum Mm3

Vasslivatn Søa 279,83 260 44,5

Søvatnet Søa 279,83 275 22,5
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4.2 OVERSIKT OVER REGULERINGSANLEGG, MAGASINER, BERØRTE ELVESTREKNINGER  
 OG KRAFTANLEGG

TrønderEnergis kraftverk i Søa-vassdraget består av Søa kraftverk og Eidsfossen kraftverk. I tillegg er det et 

mindre privateid minikraftverk nederst i Hagaelva, som ikke omtales nærmere her. Plassering av anlegg og 

nedbørsfelt i terrenget er vist i Figur 2.

Figur 2 : Oversiktskart over Søa-reguleringen med nedbørsfelt, magasiner, kraftverk og tunneler.

4.2.1 Kraftverk 

Søa kraftverk ligger i Kyrksæterøra og har en installert effekt på 38 MW og en beregnet årlig produksjon på  

ca 200 GWh. Utløpstunnelen munner ut i Hemnefjorden.

Eidsfossen kraftverk er et gammelt konsesjonsfritt kraftverk fra 1921 som utnytter restfeltet i Søa nedstrøms 

Vasslivatn. Eidsfossen er således ikke omfattet av konsesjonen som skal revideres, men tas med i oversikten. 

Kraftverket har en effekt på 0,4 MW og produserer ca 1,5 GWh/år. Utløpet fra Eidsfossen går ut i Eidselva som 

munner ut i Rovatnet.

Figur 3 : Søa kraftverk        Figur 4 : Eidsfossen kraftverk 
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4.2.2 Reguleringsmagasin

Søa-reguleringen består av de to reguleringsmagasinene Vasslivatn og Søvatnet. Søvatnet ble opprinnelig 

regulert med 1,5 meter i forbindelse med Eidsfossen kraftverk, jf kongelig resolusjon av 23.02.1940. Senere  

ble reguleringen utvidet i forbindelse med tillatelse til bygging av Søa kraftverk.

Figur 5 : Søvatnet med sommervannstand

Vasslivatn er inntaksmagasinet til Søa kraftverk. Fra Vasslivatn er det en ca 10,5 km lang driftstunnel som også 

tar inn Hagaelva. Søvatnet og Vasslivatn, som har samme HRV, er forbundet via en elv og en overføringstunnel.

Figur 6 : Vasslivatn
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4.2.3 Overføringer og inntak

Hollaelva og Tverrelva overføres via en ca 5 km lang i tunnel til Vasslivatn. 

Figur 7 : Inntak Hammarkleiva (Hollaelva)            Figur 8 : Inntak Tverrelva   

Øvre og Nedre Svorksjø drenerte opprinnelig mot Orkdal. Her er det bygget en liten terskeldam og vatna  

overføres til Søvatnet via en kanalisering mot Hundsåa. Det er ingen regulering av Svorksjøene. 

Figur 9 : Svorksjøene       Figur 10 : Kanalisering fra Svorksjøene mot Hundsåa

Figur 11 : Forbindelsen mellom Søvatnet og Vasslivatn.
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Hagaelva tas inn på tunnelen fra Vasslivatn til Søa kraftverk.

Figur 12 : Inntak Hagaelva.

Dam Eidsfossen er inntaksmagasin for Eidsfossen kraftverk. Kraftverket har ingen regulering, men utnytter 

tilsiget og kjøres automatisk når vannstanden i inntaksmagasinet er mellom kote 51,1 og 51,4 i lokalt høyde-

system (hvor HRV=51.5 m). Dette svarer til 47.95-48.25 i NN2000, hvor HRV er 48.35 m.

   

Figur 13 : Dam Eidsfossen       Figur 14 : Inntaksmagasin Eidsfossen kraftverk

TABELL 3 : OVERSIKT OVER INNTAK OG OVERFØRINGER (NN54 HØYDEREFERANSE)

Inntak/overføring Høyde inntaksterskel Høyde overløp Nedbørsfelt(km2) Kommentar

Hollaelva 283,5 285 39 

Tverrelva 297 298,5 15 

Hagaelva 281 283 10 

Svorksjøene 327  7,5 

Dam Eidsfossen 47,5 51,5 52,3 Inntaksmagasin
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4.3 HYDROLOGISKE GRUNNLAGSDATA; VANNSTANDER OG RESTVANNFØRING

4.3.1 FELTOVERSIKT

Figur 15 viser dreneringsarealer som er en del av Søa-reguleringen, samt restfeltene nedstrøms reguleringene. 

Omrissene med sterk farge viser dreneringsareal for kraftverkene. Delfelter som enten drenerer til kraftverk  

eller er restfelt, er vist med farge. Den fineste oppdelingen med grå linjer er dreneringsfelt til ulike observasjons- 

punkt langs elva, og til individuelle bekker til magasinene. 

Før regulering rant vann fra Søvatnet og Vasslivatnet i elva Søa ned til Rovatnet og så ut i fjorden. For utbyg-

gingen av Eidsfossen i 1921 ble Søvatnet regulert opp til 279.83 m, fra en normal sommervannstand på 278.33. 

I 1967 ble det bygd dam i Vasslivatnet, en tappetunnell i Søvatnet for nedtapping til 275 m, overføringer fra 

Holdenelva (Hollaelva) og Tverrelva til Vasslivatnet, og en kanalisering av Svorksjøene til Søvatnet.

Figur 15 : Tilsigsfelter i Søa. 
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TABELL 4 : AREALER TIL OMRÅDENE MED LIK FARGE I FIGUR 15

Kraftverk Km²

EIDSFOSSEN 52.3

SØA 190

 

Delfelt Km² 

Eidsfossen 52,3

Hagaelva 10,4

Hagaelva restfelt 13,4

Holla 54,7

Holla restfelt 27,1

Rovatn 68,6

Svorka 9,2

Søvatn 101,3

Vasslivatnet 14,4

Restvannføringer for berørte elvestrekninger er illustrert i Figur 16 (tallmateriale i Tabell 5). Figuren viser hvordan 

dreneringsarealet akkumuleres nedover elvestrengen fra øverst i reguleringa til havet. Blå kurve viser det  

uregulerte tilfelle, mens den røde kurven viser hvilket areal som bidrar til tilsig etter reguleringen. Figuren viser 

for eksempel at dreneringsarealet til inntaksdammen der Søa renner inn i inntaket til Eidsfossen kraftverk er 

hele 30 % av uregulert dreneringsareal (52 av 168 km2). Det finnes ikke uavhengige målinger av vannføring 

nedover elvestrengene, så et anslag av vannføring må uansett basere seg på arealskalering, og da gir  

dreneringsarealdata et godt inntrykk av de relative effektene av reguleringen.

Utløpet av Rovatnet hadde opprinnelig et uregulert dreneringsareal på 237 km². Der har reguleringene fraført 

et areal på 52 km² for Eidsfossen og 116 km² for Søvatnet og Vasslivatnet. Det betyr at når Eidsfossen kraftverk 

står, så får Rovatnet vann fra et dreneringsareal på 28 % av uregulert areal. Da Eidsfossen har et veldig lite 

magasin, så vil imidlertid også dreneringsarealet til Eidsfossen i gjennomsnitt bidra til Rovatnet. I snitt har 

Rovatnet dermed et dreneringsareal som er 50 % av det uregulerte arealet.

I Holla, der Holla renner ut i sjøen, er også regulert dreneringsareal 30 % av uregulert. I Holla ligger anadrom 

grense et godt stykke opp i elva (ved Stølsfossan), og der er regulert dreneringsareal 23 % av det uregulerte 

(16 av 71 km²). 

I Hagaelva er regulert dreneringsareal ved anadrom grense 56 % av uregulert areal. Der er anadrom grense  

gitt av Kvernhusfossen som ligger bare 500 m fra fjorden.

Figur 16 : Kumulativt arealbidrag fra ulike delfelt, med og uten regulering. Dette svarer grovt til uregulert vannføring i elva,  
og regulert vannføring uten produksjonsvann.
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TABELL 5 : AKKUMULERT DRENERINGSAREAL.

NAVN Regulert til Uregulert til Areal (km²) Kum areal ureg (km²) Kum areal reg (km²)

Hagadal SØA Hagaelva 10,4 10,4 0,0

Kvernhusfossen Hagaelva  Hagaelva 13,3 23,7 13,3

Hagaelva utløp  Hagaelva 0,1 23,8 13,4

     

Holdenelva SØA Holla 39,3 39,3 0,0

Tverrelva SØA Holla 15,4 54,7 0,0

Stølsfossan Holla  Holla 16,3 71,0 16,3

Holla utløp  Holla 10,8 81,8 27,1

     

Svorksjø SØA Svorka 9,2 9,2 0,0

     

Søvatn SØA Søa 20,7 20,7 0,0

Ljøsåa SØA Søa 35,0 55,7 0,0

Søråa SØA Søa 13,1 68,8 0,0

Skruvtelbekken SØA Søa 2,7 71,5 0,0

Hundsåa SØA Søa 22,4 93,9 0,0

Dalabekken SØA Søa 0,5 94,4 0,0

Rørtjønnbekken SØA Søa 1,4 95,8 0,0

Kjerringbekken SØA Søa 4,0 99,8 0,0

Badstubekken SØA Søa 0,5 100,3 0,0

Sagbekken SØA Søa 1,0 101,3 0,0

Vasslivatnet SØA Søa 14,4 115,7 0,0

Borstadbekken EIDSFOSSEN Søa 21,9 137,6 21,9

Rørobekken EIDSFOSSEN Søa 9,7 147,3 31,6

Stølen bru EIDSFOSSEN Søa 6,3 153,6 37,9

Dammen EIDSFOSSEN Søa 14,4 168,0 52,3

     

Utløp Eidsfossen  Søa 1,2 169,1 0,0

Eidsosen  Søa 1,8 170,9 1,8

Lielva  Søa 11,5 182,5 13,3

Leneselva  Søa 20,8 203,2 34,1

Roøyelva  Søa 6,2 209,5 40,3

Gjerstadbekken  Søa 1,1 210,5 41,4

Fiskåa  Søa 3,2 213,7 44,6

Sersjantstubekken  Søa 0,4 214,1 45,0

Vassvollbekken  Søa 0,7 214,8 45,6

Øygardsbekken  Søa 0,3 215,1 46,0

utløp Rovatn  Søa 20,8 235,9 66,7

Roelva utløp  Søa 0,7 236,6 67,4
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4.3.2 Tilsigstatistikk fra moderne produksjonsdata

Figur 17 nedenfor er basert på TrønderEnergis beregnete tilsig på ukesnivå fra 1986. Tilsiget er beregnet fra 

data for produksjon, overløp og magasinnivå. Det finnes ingen vannmerker eller andre kilder til tilsig i dette 

regulerte vassdraget etter utbygginga. Disse beregningene er bare tatt vare på fra 1986, og beregna tilsig før 

det er av usikker kvalitet. 

Varighetskurvene for tilsig er delt opp i sommer og vintertilsig, med sommer definert som perioden fra 1. mai til 

1. oktober. Tabell 6 viser oppsummering av persentiler.

5 %-persentilen for Søa kraftverk svarer til en spesifikk avrenning på 4.2 l/s/km. Det samsvarer godt med  

5 %-persentilen fra Nevina for feltene i området (se Tabell 6)

Alminnelig lavvannføring til hele det regulerte området, fra de samme produksjonsdata, er 0.71 m3/s.  

Dette er 1/3-persentilen av de årlige 4%-persentilene for tilsig (her er det brukt det 50-ende laveste tilsiget av 

52 uketilsig, i stedet for den dagbaserte definisjonen tilsig nr 350 av 365 dager). 

Det finnes ikke statistikk på faktisk minstevannføring for Søa, siden det ikke er krav om minstevannslipp i  

konsesjonen.

TABELL 6 : STATISTIKK FOR TILSIG TIL KRAFTVERKET TOTALT  
(MED OVERFØRINGER), M³/S, BASERT PÅ UKENTLIG VANN- 
HUSHOLDNING FRA 1986 TIL 2016

Tilsig, m3/s Søa kraftverk

Gjennomsnitt 10,0

0%-persentil 0,0

5%-persentil 0,8

10%-persentil 1,3

50%-persentil 7,0

90%-persentil 22,3

95%-persentil 28,4

100%-persentil 63,3

100%-persentil 63,3
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Figur 17 : Statistikk for tilsiget til hele Søa kraftverk, inkludert overføringer.

Figur 18 viser flomtapene som er observert i perioden 1986-2016. Også disse dataene er gjennomsnittlige
flomtap per uke. Det er observert 40 overløpshendelser i denne perioden (1.3 pr år), med overløp i til sammen
149 uker (4.8 overløpsuker pr år), slik at gjennomsnittlig varighet av en episode er 3.7 uker, med et
gjennomsnittlig vanntap på 15 Mm3. De to høyeste vanntapene er 64 og 45 Mm3, og de varte begge i 9 uker.

Figur 18 : Statistikk for flomtap fra Søa kraftverk, fra ukentlig vannhusholdning fra 1986-2016
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4.3.3 Forlenget t ilsigsstatist ikk fra analoge vannmerker, beregning av persentiler

Langtidsstatistikk for tilsiget til Søa er basert på vannføringsserier fra 1957 fra nærliggende vannmerker,
manipulert slik at de har samme statistikk som egne produksjonsdata for 1986. NVE vedlikeholder tilsigsserier
for uregulerte felt som brukes i Samkjøringsmodellen. Blant disse seriene har vi valgt serier som har lignende
statistikk som Søa i perioden hvor serien overlapper med produksjonsdata. Deretter har den uregulerte serien
blitt manipulert for å reprodusere statistikken i produksjonsperioden enda bedre.

Serien vi har laget for Søa er en vektet sum av 60 % Krinsvatn og 40 % Høggås bru. Serien er skalert slik at
årsmiddeltilsiget er likt produksjonsdata i overlappende periode. I denne tilpasningen har det vært fokus
på å matche ukevariasjonen både av middel og 5 % og 95 %-persentilene. Kvaliteten på tilpasningen er vist
i Figur 19.

Figur 19 : Kvalitet på tilpasninger av langtidsserie til produksjonsdata

Fra tilsigsstatistikken for tilsigsarealet til Søa kraftverk er det ved arealskalering beregnet en uregulert vannfø-
ring for ulike punkter langs Søa elv. Denne statistikken er grunnlaget for beregninger av ulike persentiler. Vi har
fokusert på 5%-persentilen siden det har vært grunnlag for minstevannskrav i noen saker. 5%-persentilen er
det samme som Q95.

Tabell 7 viser at 5 %-persentilen for uregulert Søa elv ved Vasslivatnet er 0.75 m³/s i sommersesongen og 0.33
m³/s for vintersesongen. Tilsigsfeltet for denne vannføringen omfatter bare Søvatnet og Vasslivatnet, og ikke
de overførte volumene. I denne analysen er vintersesongen definert som perioden med lavest tilsig, fra uke 45
til uke 14 (1.11 til 1.4).

Et eventuelt slipp av minstevannføring fra Vasslidammen på nivå med 5%-persentilen for den uregulerte vann-
føringa ved Vasslidammen vil innebære et forventet årlig produksjonstap på 11 GWh per år. Da er det antatt
ulike minstevannkrav sommer- og vintersesongen. Antatt krav i hver sesong er 5%-persentilen beregnet for
den sesongen. For Søa ville vanntapet gjennom sommersesongen bli 8,4 GWh, og 2,7 GWh gjennom vinter-
sesongen, og det adderer til 11 GWh for hele året. Alternativt kunne minstevannkravet være fast gjennom hele
året, antatt lik 5%-persentilen for hele året. Da blir produksjonstapet litt mindre, 8,8 GWh/år, fordi grensene er
annerledes.
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Alternativt kan et krav om minstevannslipp fra Vasslivatnet ta sikte på at vannføringen ved Eidsfossen ikke 

skal komme under den uregulerte 5 %-persentilen ved Eidsfossen. Det uregulerte arealet for Søa ved  

Eidsfossen er 168 km², så 5 %-kravet ved Eidsfossen blir en faktor 168/116 større enn kravet ved Vasslivatnet. 

Men samtidig vil restfeltet mellom Vasslidammen og Eidsfossen bidra med vann som er nok til å tilfredsstille 

5%-kravet ved Eidsfossen i mange av årets dager. Med vannslipp fra Vasslivatnet bare når bidraget fra  

restfeltet er for lavt vil det bli et årlig produksjonstap i Søa på 1.8 GWh/år. Dette er oppsummert i Tabell 7.

For at minstevannslipp skal ha effekt på fisken i elvestrekket mellom Rovatnet og Eidsfossen kraftverk, må 

Eidsfossen kraftverk i praksis tas ut av drift og alt vann i Søa slippes forbi. Slik Eidsfossen kraftverk drives i 

dag, vil det ved lavvann være perioder uten noe produksjon mens inntaksdammen fylles, og da vil elva bli helt 

tørrlagt. Inntaksdammen er liten og vil ikke kunne bidra noe vesentlig til å sikre jevn vannføring nedstrøms. Med 

et volum på 0.1 Mm³ vil inntaksdammen bare kunne forsyne en minstevannsføring på 0.33 m³/s i tre dager.

TABELL 7 : 5 %-PERSENTILER FOR UREGULERT SØA , FRA EGNE LANGTIDSSERIER. 

 Ved Vasslivatnet Ved Eidsfossen

Areal uregulert felt, km² 116 168

5%-persentil 1/4-31/10, m³/s 0.75 1.10

5%-persentil 1/11-31/3, m³/s 0.33 0.47

5%-persentil hele året, m³/s 0.45 0.66

  

5%-persentil 1/4-31/10, l/s/km² 6.5 6.5

5%-persentil 1/11-31/3, l/s/km² 2.8 2.8

5%-persentil hele året, l/s/km² 3.9 3.9

  

Slippvolum Krav settes ved Vassli Fyll opp til krav ved Eidsfossen

5 %-persentil 1/5-30/9, GWh/år 8.4 0.5

5 %-persentil 1/10-30/4, GWh/år 2.7 0.2

5 %-persentil hele året, GWh/år 8.8 0.7

Beregning av produksjonstap fra minstevannslipp har vært helt enkelt. Det er mulig på grunn av den enkle 

geometrien for systemet, og fordi magasinvolumet til Eidsfossen er så lite at det ikke er nødvendig å ta  

hensyn til magasindynamikken der i produksjonsberegninger. For vannslipp til 5%-persentilen ved  

Vasslivatnet er produksjonstapet beregnet med totalt årlig slippvolum og en fast energiekvivalent på 0.614 

kWh/m3. Beregningen ble litt mer komplisert for alternativet hvor vannslippet skal supplere restfeltilsiget 

slik at vannføringen ved Eidsfossen aldri underskrider 5%-persentilen der. Restfelttilsiget ble beregnet på 

døgn-nivå med arealskalering fra langtidsstatistikken for tilsiget til Søa. For hvert døgn ble mangelen i forhold 

til 5%-persentilen ved Eidsfossen beregnet. For døgn hvor restfelttilsiget oversteg antatt minstevannskrav 

ble slippvolumet satt til null. Summen av suppleringsvolumene for hvert døgn var grunnlaget for å beregne 

et gjennomsnittlig vannslipp for perioden 1957-2016. Produksjonstapet ble beregnet fra volumet ved hjelp av 

energiekvivalenten. Usikkerheten i denne beregningen ligger i antakelsen om at arealskalering kan brukes til  

å finne restfelttilsiget.

5 %-persentilene beregnet fra langtidsserien svarer til spesifikke avrenninger på 7.3 l/s/km² for sommer- 

sesongen og 3.6 l/s/km² for vintersesongen. Dette er litt lavere enn resultatet fra Nevina, som er vist i Tabell 8. 
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TABELL 8 : AREALER OG ÅRSAVRENNING (L/S/KM²) FOR UREGULERTE FELTER TIL NOEN UTVALGTE PUNKTER, FRA NEVINA PR 16/8 2017.

 Eidsosen Hagaelva Holla Søa til sjø

Areal, km2 172,79 24,04 80,72 238,62

Årsavrenning, mm 1534,4 1503,43 1551,62 1479,52

Middelavrenning (61-90), l/s/km2 48,6 47,7 49,2 46,9

Alminnelig lavvannføring, l/s/km2 3,80 3,5 3,2 4,3

5 %-persentil (hele året), l/s/km2 4 3,7 3,4 4,5

5 %-persentil (1/5 - 30/9), l/s/km2 7,8 5,1 5,5 8,3

5 %-persentil (1/10 - 30/4), l/s/km2 3,5 3,2 2,9 4

4.3.4 Historiske vannmerker og vannstander

Data for vannstander og vannføringer lenger bak i tid er hentet fra Hydra II-database 

Vannmerket 199.4 Rovatn gir vannføring i Søa både før og etter reguleringene. Figur 20 viser varighetskurver 

for vannføringen i Rovatnet. Effektene av reguleringer er tydelige: Reguleringen av Søvatnet i forbindelse med 

byggingen av Eidsfossen kraftverk i 1940 vises ved at de lave vannføringene før regulering er erstattet av 

tappevann fra Søvatnet for å forsyne kraftverket. Reguleringen i 1967 vises som en kraftig reduksjon i middel-

vannføring. Dette på grunn av fraførte dreneringsarealer til Søa kraftverk. De lave vannføringene har imidlertid 

omtrent samme fordeling som før noen regulering, redusert med ca 20 % i det tørre området. 

Selskapet Aquagen har konsesjon til å tappe 0.1 m3/s fra Rovatnet om sommeren og 0.3 m3/s om vinteren. De 

har søkt om tillatelse til å tappe 0.3 m3/s hele året. Figur 20 viser at det er en 0.5% sannsynlighet for at tilsiget 

til Rovatnet (med effekter av Søareguleringa, uten minstevannslipp) er mindre enn Aquagen sin vintertapping. 

Figur 20 : Vannføringsdata og varighetskurver for vannføring i Rovatn, fra Hydra II
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For magasinene finnes data tilbake til 1940 i NVEs Hydra II-database. Varighetskurver for vannstand i Søvatnet
er vist i Figur 21. Figurene viser at sommervannstanden på Søvatnet etter Søa-reguleringa i all hovedsak er lik
den som var gjaldt i perioden kun Eidsfossen var utbygd. Sommersesongen er da definert som perioden fra
25. mai til 15. oktober, hvilket er samme grense som styrer sommervannstandskravet i Søvatnet i konsesjonen.
Data for helt uregulert periode finnes ikke i databasen. Vinterstid er det store effekter av Søa-utbygginga, med
kraftig nedtapping store deler av tiden.

Energiloven av 1990 førte til at kraftverk i Norge gikk fra en mer eller mindre kalenderstyrt tapping med
stor vekt på forsyningssikkerhet til en tapping basert på prisforventninger. En annen relevant endring er at
kraftleveransekontrakten Søa kraftverk v/TrønderEnergi hadde med leveranse til Holla smelteverk opphørte
31.12.2007, hvilket også kan ha foranlediget endringer i kjøremønsteret. Figur 21 viser at magasinet ofte lå
lavere på sommeren etter 1990 enn før 1990.

Figur 21 : Vannføringsdata og varighetskurver for vannstand i Søvatnet, fra Hydra II.
Et datumskifte 1/4 1968 er korrigert inn med et fradrag på 7,93 m for data før det.
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Figur 22 : Variasjon av vannstand gjennom året, for Søvatnet.
Kurvene merket 0.5, 0 og 1 er hhv 50%- 0%- og 100%-persentilene
til vannstanden i de kalenderårene som er angitt i figuren.
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Figur 23 : Vannføringsdata og varighetskurver for vannstand i Vasslivatnet. Datum ble endret fra lokalreferanse til NN54 1/1 1968,
og 260 m er lagt til målingene i Hydra II før den datoen.

Figur 24 : Vannstandsvariasjon gjennom året for Vasslivatnet. . Kurvene merket 0.5, 0 og 1 er hhv 50%- 0%- og 100%-persentilene til
vannstanden i de kalenderårene som er angitt i figuren.
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4.3.5 Fotopunkter vannføring i Søavassdraget, Hollaelva og Hagaelva

Det er tatt fotografier av Søa, Eidselva, Hollaelva og Hagaelva ved ulike vannføringer. Fotopunktene fremgår  

av Figur 25.

Figur 25 : Fotopunkter langs Søa, Hollaelva og Hagaelva.

Figur 26 : Ved nålestengsel Søvatn nedover mot Vasslivatnet (venstre), oppover mot Søvatnet (midten), og i utløpsosen i Søvatnet 
(høyre), 4.8.2017, vannstand 278.63, vannføring 0.37 m³/s.
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Figur 27 : Ved nålestengsel Søvatn, 19.9.2012, vannstand 278.99, 
vannføring 3 m³/s

Figur 28 : Søa ved Rapet 1 km nedstrøms Vasslivatnet 8.5.2017, 
ca 0.5 m³/s.

Figur 29 : Søa ved samløp med Borstadbekken 8.5.2017. Vannføring, 1.3 m³/s (inkl Borstadbekken)
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Figur 31 : Søa ved Sødalsbrua 8.5.17. Vannføring 2.2 m³/s. Oppstrøms (venstre) og nedstrøms (høyre).

Figur 30 : Søa ved samløp med Rørobekken, 23.5.2017,  
3.4 m³/s inkl Rørobekken.

Figur 36 : Hagaelva ved fylkesvei 24.5.2017 ved 0.7
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Figur 32 : Eidsfossen 4.8.2017, kraftverket står, 0.005 m³/s lokaltilsig. Oppstrøms (venstre), nedstrøms (høyre)

Figur 33 : Eidsfossen 4.8.2017, kraftverket går på 1.7 m³/s, 0.005 m³/s lokaltilsig. Oppstrøms (venstre), nedstrøms (høyre)
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Figur 34 : Anadrom sperre ved Eidsfossen 12.8.2010

Figur 35 : Hollaelva 29.5.2017, ved fylkesvei 1.4 m³/s (venstre) og ved anadrom sperre Stølsfossan 0.85 m³/s (høyre). 
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4.4 BESKRIVELSE AV MANØVRERINGSREGLEMENT OG MANØVRERINGSPRAKSIS

Manøvreringsreglementet i sin helhet finnes i vedlegg 1.

 
TABELL 9 : REGULERINGSGRENSER

Magasin Søvatnet Vasslivatnet

HRV 279,83 279,83

LRV 275,0 260

Det er ingen krav om minstevannføring. Det er krav om sommervannføring i Søvatnet på 278,33 i perioden 

25.05-15.10. Det er 1,5 meter under HRV.

Søvatnet magasinerer tilsiget til lokalfeltet for Søvatnet i tillegg til overføringen fra Svorksjøene.  

Vasslivatnet magasinerer tilsiget til lokalfeltet for Vasslivatnet i tillegg til overføringene fra Hollaelva/Tverrelva 

(Hammarkleiva) og Hagaelva. Søa kraftverk utnytter fallet fra Vasslivatnet til Hemnfjorden og har en brutto 

fallhøyde på 273 meter. Tilsigsfeltet ved inntak Hagaelva tas in på driftstunnelen til Søa kraftverk. Søvatnet  

har et sommervannstandskrav i perioden 25. mai til 15. oktober på 278,33.

4.4.1 Praktisk manøvrering

Tappingen fra Søvatnet til Vasslivatnet skjer med fjernstyrt luke i tappetunellen. Overføringstunellen fra  

Søvatnet til Vasslivatnet har utløpskote på 270,34. Tappingen er styrt av målet om effektiv utnyttelse av  

tilsiget, samt at det er ønskelig å holde vannstanden i Vasslivatnet (og dermed fallhøyden) så høy som mulig 

uten å risikere vanntap. Ved fare for skadeflom stenges overføringene fra Hammerkleiva og Hagaelva.
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4.5 KRAFTPRODUKSJON OG ANLEGGENES BETYDNING FOR KRAFTSYSTEMET

Produksjonsstatistikk er beregnet for perioden 1998 – 2016.

TABELL 10 : NØKKELTALL SØA KRAFTVERK.

Søa Kraftverk

Brutto fallhøyde [m] 273

Installert effekt [MW] 38

Slukeevne[m3/s] 17

Energiekvivalent [kWh/m3] 0,614

Gjennomsnittlig brukstid [timer/år] 4800

Gjennomsnittlig produksjon [GWh] 182

Gjennomsnittlig produksjon sommer [GWh] 60

Gjennomsnittlig produksjon vinter [GWh] 122

Produksjonen i Søa optimaliseres innenfor rammene i manøvreringsreglementet hvor målet er å utnytte tilsiget
best mulig. Reguleringsgraden i Søa er lav og det er stort utfallsrom på tilsig året rundt. Det medfører at det
produseres relativt jevnt over året, med en topp i smelteperioden for å unngå overløp. Målet om effektiv
utnyttelse av tilsiget har medført at flomtapet er redusert etter 1990, se Figur 23. Før 1990 var oppdeknings-
plikten styrende for produksjonen og man holdt vannstanden på et høyere nivå for å være sikker på å ha nok
vann til å dekke forbruket. I Søa var det spesielt viktig ettersom kraftverket leverte kraft til Holla Smelteverk.

Søas bestpunktkjøring er ca 25 MW, og de aller fleste timene med produksjon har en effekt på bestpunkt
eller høyere. For kjøring av kraftverket gjelder prinsippet om at vi produserer når kraftprisen er over fremtidig
prisforventning og står når prisen er under fremtidig prisforventning. Normalt kjøremønster blir da bestpunkt-
kjøring (+/-) på dagtid og stans på natt. Unntaket er vårflommen og andre perioder med høye tilsig. Da kjøres
kraftverket døgnet rundt i lengre perioder. Effekten varierer også da med prisvariasjonene over døgnet, men
da mellom 18 MW og 38 MW. Minimumskjøringen er ca 18 MW. Produksjon under dette nivået medfører høyere
vibrasjonsverdier og stor slitasje og forsøkes derfor unngått.

Kraftverket leverer systemtjenester (regulerkraft og frekvensreserver) til Statnett og selv om vi mater inn til
distribusjonsnettet, er vi pålagt å melde inn driftsstanser til Statnett i henhold til Forskrift om systemansvaret.
Dette fordi Søa er viktig for forsyningssikkerheten i området, spesielt med tanke på Holla Smelteverk
(Wacker Chemie).

Figur 37 : Produksjonsstatistikk vist år for år og fordelt pr. måned



REVISJONSDOKUMENT SØA 31

4.6 ANLEGGENES BETYDNING FOR HÅNDTERING AV FLOM

Reguleringen av Søavassdraget har medført at det sjelden er høye vannføringer nedstrøms Vasslivatnet. 

Siden utfallsrommet på tilsig er stort gjennom hele året, er det ofte god demping i magasinene og sjelden 

overløp. I tilfeller hvor det er høye vannstander og økende tilsig, vil bekkeinntakene stenges for å unngå at 

vannstanden forhøyes over HRV.

5 OVERSIKT OVER UTREDNINGER, SKJØNN OG AVBØTENDE TILTAK 

5.1 UTREDNINGER

5.1.1 Ferskvannsbiologiske undersøkelser 2017

NTNU Vitenskapsmuseet har i 2017 utført undersøkelser i og rundt Rovatnet og i Eidselva. Hensikten var å: 1) 

oppdatere status på elvemusling i Rovatnet, og 2) kartlegge potensialet for Eidselva som gyte og  

oppvekstområde for anadrom fisk. Undersøkelsene ble satt i gang som følge av at det ble åpnet revisjon  

av konsesjonsvilkårene.

Rapport fra undersøkelsene foreligger i NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2018-1  

(Davidsen et.al. 2018). 

Det ble gjort undersøkelser av elvemusling i 2013 og 2014. Undersøkelsene i 2017 viser at det fortsatt er  

en liten bestand av elvemusling i Rovatnet og Søa. Bestanden er tynn og består av eldre individer.  

Det konkluderes med at eutrofiering kan være en trussel mot bestanden.

Det ble også gjort undersøkelser av sideelver og mulig vandringshindre for gytefisk. Her ble det vurdert at 

tiltak i Roøyelvas utløp til Rovatnet kan gjøre det lettere for fisk å gå opp på lav vannføring. Roøyelva er ikke 

påvirket av reguleringen.

Det ble også gjort vurderinger av Eidselva fra inntaksdammen til utløp i Rovatnet for å se på oppveksthabitat. 

Det ble konkludert med at jevnere og sikrere vannføring vil være et viktig tiltak. Det konkluderes med at dersom 

alt tilsig slippes over dam Eidsfossen vil ørret og laks kunne få økt tilgang til arealer mellom utløp og dam, som 

i dag er tørrlagt. I tillegg vil en få en jevnere vannføring i Eidselva. Dette foreslås som tiltak, med overvåking og 

evaluering.

5.1.2 Gytefiskundersøkelser i Hollaelva og Søavassdraget

Veterinærinstituttet gjennomførte i 2017 en gytefiskundersøkelse i Hollaelva, Søa- og Åelvvassdragene i  

Hemne kommune. Undersøkelsene viser at gytebestandsmålet for Søa og Hollaelva er oppfylt med godt over 

100%. Fangstraten for Søa er beregnet til ca 25 %, mens det ikke finnes fangstopplysninger for Hollaelva.

5.1.3 Sjøørret i Hemnfjorden og Snillfjorden

NTNU Vitenskapsmuseet har undersøkt sjøørretens marine habitatbruk og vandringer i perioden 2012-2014. 

Undersøkelsene er ikke direkte utløst av reguleringen, men sier noe om habitatbruk i Søavassdraget og rundt 

utløpet av Søa kraftverk.
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5.1.4 Elvemusling i Søavassdraget

Hemne kommune har utført en egen utredning av elvemusling i 2014. Denne har blant annet ligget til grunn  

for revisjonskravet fra kommunen. 

NTNU Vitenskapsmuseet utførte også undersøkelser av elvemusling i 2014 og 2017. 

5.1.5 Fiskebiologiske undersøkelser 2003

NTNU Vitenskapsmuseet ga i 2003 ut en rapport over fiskebiologiske undersøkelser i Rovatnet, Søa, Hollaelva 

og Hagaelva. Rapporten er en tilstandsbeskrivelse av fiskebestandene i og rundt Rovatnet og det er også 

kartlagt ungfiskbestander i Søa, Hollaelva og Hagaelva.

Ørreten i Rovatnet var av god kvalitet, men det var vanskelig å skille mellom sjøørret og stedegen ørret.  

Røyebestanden ble vurdert å være overbefolket. Ungfiskundersøkelsene viste stor variasjon i de ulike elvene. 

Det var høye tettheter i Hagaelva, mens det ble vurdert å være en nedgang i tetthet av eldre laksunger i  

Hollaelva sammenlignet med undersøkelse fra 1973. Samtidig var veksten i Hollaelva bedre enn andre  

sammenlignbare vassdrag fordi tettheten var mindre.

Det var ikke mulig å se effekt av utsettingspålegget fordi utsatt smolt ikke ble merket. Det ble i rapporten  

anbefalt å evaluere pålegget.

5.2 SKJØNN

Det er i hovedsak avholdt følgende skjønn i forbindelse med Søa-reguleringen:

• Søaskjønnet avholdt 27. februar og 21. juni 1967. 

• Overskjønnet for Søaskjønnet avholdt 7. januar 1969. 

• Skjønn avholdt 4. juni 1984/15. mars 1985 (Orkdal herredsrett, sak nr. 9/1981 B).

5.3 AVBØTENDE TILTAK

5.3.1 Erosjonstiltak rundt Søvatnet

Det ble i 2006-2007 gjort erosjonssikringstiltak på 15 lokaliteter på nordsiden av Søvatnet. Det ble i 2006-2007 

også gjennomført et større forbygnings- og erosjonssikringstiltak i Hundsåa, som renner inn i Søvatnet fra øst.

Figur 38 : Bilder fra forbygning i Hundsåa 2007.
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Det er løpende arbeid med erosjonssikring rundt Søvatnet. TrønderEnergi har siden 2007 gjennomført flere 

mindre sikringsarbeider etter ønsker fragrunneierne. Blant annet ble det gjort større sikringsarbeider i  

Søvatnet i 2014/2015.

5.3.2 Terskel og forbygning Lysåa

I Lysåa, som renner ut i Søvatnet i vest, ble det i 2012 etablert en terskel for å hindre erosjon, samt for å sørge 

for jevnere vannstand i myr oppstrøms utløpet i Søvatnet. Videre ble det gjort forbygningsarbeider på en  

strekning av Lysåa.

Figur 39 : Terskel Lysåa 30.6.2015, vannstand 278.61.

5.3.3 Utsetting av laksesmolt

TrønderEnergi har et utsettingspålegg på 5000 2-års laksesmolt i Søavassdraget. Disse settes ut i Søa  

ved utløpet av Rovatnet. 
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6 STATUS I FORHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN
Søa-reguleringen omfatter vannforekomster i Søndre Fosen vannområde i vannregion Trøndelag. I vannforvalt-

ningsplanen for Trøndelag, som ble endelig godkjent ved Klima og miljødepartementets brev av 04.07.2016, er 

to sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) som omfattes av Søa-reguleringen plassert i vedlegg 2. Vedlegg 

2 omfatter vannforekomster som kan medføre tap av kraftproduksjon. Dette gjelder vannforekomstene  

Eidselva og Søa, øvre del som i dag er klassifisert med Moderat Økologisk Potensial (MØP) og i vannforvalt-

ningsplanen har fått miljømål Godt Økologisk potensial (GØP) med frist 2027. 

TrønderEnergi finner lite/ingen dokumentert kunnskap om tilstanden i Søa-vassdraget som begrunnelse for 

fastsatt klassifisering og miljømål. Påliteligheten til kunnskapsgrunnlaget er i Vann-Nett satt til «ingen  

informasjon» og tilstanden er «antatt moderat». I Vann-Nett er aktuelle tiltak vurdering av minstevannføring  

og problemkartlegging. 

For to av vassdragene, Hollaelva og Hagaelva, hvor det er fremmet krav om minstevannføring, har vannforvalt-

ningsplanen fastsatt mindre strenge miljømål (MSM), jf. vannforskriftens § 10. Dette på grunnlag av nasjonale 

føringer fra Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet i brev av 24.01.2014, og basert på at 

vannforekomsten er regulert og tørrlagt i hele eller deler av året. Bruken av mindre strenge miljømål er knyttet 

til at det ikke forutsettes vannslipp fra bekkeinntak, som i Hollaelva og Hagaelva. 
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Figur 40 : Detaljkart Eidselva mellom inntaksdam og Rovatnet.

7 ERFARTE SKADER OG ULEMPER SOM FØLGE AV REGULERINGEN

7.1 FISK

Anadrom laksefisk 

Både Søa/Eidselva, Hollaelva og Hagaelva er anadrome laksevassdrag som har vannføring påvirket av  

reguleringen.

I Søa/Eidselva er lakseførende på en strekning på ca 1,5 km fra Rovatnet (Figur 40). Det er et naturlig  

vandringshinder i selve Eidsfossen (Figur 41). Strekningen fra Eidsfossen og ned til utløpet av Eidsfossen 

kraftverk (ca 300 m) er sterkt påvirket av fraføring av vann og har i hovedsak bare vannføring fra overløp i  

inntaksmagasinet og tilsig fra et mindre restfelt. Strekningen fra Eidsfossen kraftverk til Rovatnet blir også  

helt tørrlagt i perioder hvor Eidsfossen kraftverk står. 

Det settes ut 5000 laksesmolt som kompensasjon for negative virkninger av reguleringen i Søa nedstrøms 

Rovatnet. Nedre del av Søa (fra Rovatnet til fjorden) er aldri tørrlagt da utløpet av Rovatnet sørger for  

vannføring.
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Figur 41 : Eidsfossen, slutt på lakseførende strekning i Eidselva/Søa.

Hagaelva har en anadrom strekning på ca 400 m, og begrenses av et privat minikraftverk som har krav om 

minstevannføring. 

Hollaelva har en anadrom strekning på ca 4 km, opp til Stølsfossane. Vannføringen utgjøres av restfeltet  

nedstrøms inntaket i Hollaelva og eventuelt overløp. Restvannføringen utgjør ca 0.84 m3/s midlet over året, 

men kan variere mye. Hollaelva er en elv som fort blir flomstor.

Både øvre del av Søa og Eidselva (oppstrøms Rovatnet), samt deler av Hollaelva og Hagaelva har i perioder 

sterkt redusert vannføring som følge av fraføring av vann. Vi viser til kapittel 4 om de hydrologiske forholdene.

Det fiskes laks og sjøørret i alle vassdragene. Det er imidlertid begrenset/lite informasjon om fangst og 

fangststatistikk som kan si noe om utviklingen i fisket over tid og i hvor stor grad reguleringen har påvirket 

fiskebestander og fisket. Utsettingspålegget på 5000 smolt skal bidra til å kompensere for negative effekter 

på laksebestanden. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning konkluderer i sin rapport fra 2018 at gytebestands-

målet ble nådd i 2016 og 2017 på grunn av innskjerping av fiskereglene. Rapporten har imidlertid mangelfulle 

opplysninger om utsettingsprogrammet. Det er også noe usikkerhet knyttet til fangstrapporteringen. 
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Innlandsfisk 

I øvre del av Søa (oppstrøms anadrom strekning og Eidsfossen kraftverk) er det lite eller ingen nyere  

informasjon om fisk, fiske og eventuelle virkninger av reguleringen. 

I Søvatnet drives det fritidsfiske sommer og vinter, blant annet i regi av Søvatnet fiskarlag. Årlig arrangeres  

isfiskekonkurranse. I revisjonskravet vises det til redusert kondisjon på fisken i Søvatnet selv om det  

gjennomføres utfiskingstiltak. Som følge av skjønnet fra 1984 har det vært utfisking i regi av Søvatnet fiskarlag. 

Dette har avtatt de senere år.

Kanalen mellom Svorksjøene og Hundsåa har antakelig ført til at stingsild har spredd seg til Søvatnet og  

senere til Vasslivatnet. En antar at stingsild i tidligere tider har vært brukt som levende agn i Svorksjøene. 

Stingsilda har ført til at ørreten fikk oppblomstring med måkemakk i innvollene og delvis i fiskekjøttet. Dette  

ble først registrert i Søvatnet, og noen år senere i Vasslivatnet. Da det var på det verste førte dette til at  

storparten av fangsten av ørret måtte kasseres. Det har bedret seg noe de senere år, men fortsatt må en del 

av ørretfangsten kasseres. Røya har annet spisemønster (planktonspiser), så hos den er kun ca én av  

hundre infisert av mark. Spredning av stingsild og innvollsparasitter lå til grunn for skjønnet i 1984.

7.2 ELVEMUSLING

Det er ved flere undersøkelser konstatert elvemusling i Søa ved utløpet av Rovatnet og i noen innløpsbekker  

til Rovatnet. Bestanden består av gamle individer og vurderes som tynn. I undersøkelsen fra NTNU  

Vitenskapsmuseet pekes det på at alger og eutrofiering kan være en trussel mot bestanden. Det er tilgjengelig 

vertsfisk i vassdraget og det er uklart om ørret eller laks faktisk er en begrensning da det ikke ble funnet  

muslinglarver på gjellene til ungfisk ved undersøkelsen i 2017. Det er vanskelig å konkludere om reguleringen 

av Søa har en vesentlig betydning for utbredelsen av elvemusling. 

7.3 FRILUFTSLIV

Friluftslivsinteressene i vassdraget er primært knyttet til fiske, jf kapittel 7.1 og ferdsel i og rundt vassdraget. 

Rundt Søvatnet og Svorksjøene er det flere hytter som også har naust med båtutsett. Av hensyn til friluftlivs- 

interessene ble det i konsesjonen satt vilkår om sommervannstand i Søvatnet på 278,33 fra 25.5 til 15.10.  

Dette er 1,5 meter under HRV. Dette er i tråd med reguleringsgrensene fra 1940 da reguleringen av Søvatnet 

skjedde av hensyn til Eidsfossen kraftverk.

Figur 42 : Søvatnet 5.10.2017, vannstand 278.47 m



38

7.4 EROSJON RUNDT SØVATNET

Det har som beskrevet i kapittel 5.3 vært gjennomført flere erosjonssikringstiltak i Søvatnet. I flere tilfeller er 

dette knyttet til naust og båtutsett. 

7.5 LANDSKAP

Den største virkningen på landskapsopplevelsen er knyttet til reguleringen av inntaksmagasinet Vasslivatn 

som har en reguleringshøyde på 19,83 meter. Reguleringen her brukes aktivt og vannstanden kan variere mye 

gjennom året. Dette henger også sammen med at oppfylling av magasinet går relativt raskt. E39 går langs 

Vasslivatn og veifarende vil oppleve magasinet med ulike fyllingsnivå gjennom året. 

Flere av organisasjonene som står bak revisjonskravet påpeker at tørre elveleier fører til redusert natur- og 

landskapsopplevelse for de som ferdes i området og langs vassdragene.

Figur 43 : Vasslivatnet 5.10.2017, vannstand 262.22 m
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8 KONSESJONÆRENS VURDERING AV INNKOMNE KRAV
Krav et om revisjon av konsesjonsvilkårene er fremmet i felles brev av 02.03.2013 fra Holla Utmarkslag, Hemne 

JFF, Søvatnet fiskarlag, Roberget utmarkslag og Rovatnet utmarkslag til Hemne kommune. Hemne kommune 

har i brev av 28.02.2014 sluttet seg til ønsket om å fremme krav om revisjon av konsesjonsvilkårene og gjort 

sin behandling og vurdering i formannskapet. TrønderEnergis vurdering av kravene er basert på det som  

fremkommer i brevene fra de lokale foreningene og Hemne kommune.

8.1 KRAV KNYTTET TIL MANØVRERINGSREGLEMENTET

8.1.1 Minstevannføring

Det ønskes innført minstevannføring i Søa, Hagaelva og Hollaelva. Det er ikke fremsatt et bestemt nivå på 

ønsket minstevannføring.

I gjeldende konsesjon er det ikke krav om minstevannføring.

Hollaelva og Hagaelva 

Fra bekkeinntakene i Hollaelva og Hagaelva mener TrønderEnergi at det ikke er grunnlag for å vurdere slipp av 

minstevann. Vi viser til behandling i vannforvaltningsplan for Trøndelag der disse vannforekomstene og bekke-

inntakene har fått mindre strenge miljømål, uten krav om tiltak som kan medføre tap i kraftproduksjonen. Slipp 

av minstevannføring i Hollaelva og Hagaelva er heller ikke nevnt som et mulig tiltak i NVE-rapport 49/2013.

Søa og Eidselva 

Etter TrønderEnergis vurdering må en innføring av minstevannføring i Søa-vassdraget vurderes på bakgrunn 

av forholdene oppstrøms og nedstrøms grensen for anadrom (lakseførende) strekning. Søa og Eidselva er  

samme vassdrag, men elva skifter navn underveis. Fra Vasslivatn til Eidsfossen heter elva Søa, mellom inntaks- 

dam Eidsfossen og Rovatnet heter elva Eidselva og fra Rovatnet og til sjøen heter elva igjen Søa (nedre del).

Oppstrøms anadrom strekning (vannforekomst Søa, øvre del, iht vannforvaltningsplanen), vil hensynet til 

allmenne friluftslivsinteresser og muligens noe sporadisk lokalt fiske være grunnlaget for eventuelt å innføre 

minstevannføring.

I dag er det restvannføring på denne strekningen som sørger for et fungerende akvatisk økosystem, jf  

vannforskriften. Bruken av området langs vassdraget er etter det vi kjenner til svært begrenset. I Hemne kom-

munes kartlegging av friluftslivsområder er strekningen langs elva fra Vasslivatn til Rovatnet ikke klassifisert 

som friluftsområde, med unntak av inntaksdammen til Eidsfossen (Stavåsdammen) som er registrert som 

friluftslivsområde i kategori C. Restfeltet gjør at det er vannføring på strekningen omtrent fra dam Vasslivatn til 

inntaksmagasinet for Eidsfossen, slik at elva også visuelt fremstår som en levende elv, dog med varierende 

vannføring gjennom året. Vi viser til bilder i kapittel 4.3.5. 

Når det gjelder anadrom strekning nedstrøms Eidsfossen (vannforekomst Eidselva), må eventuell innføring av 

minstevannføring være knyttet til forhold for anadrom laksefisk (laks og sjøørret), samt eventuelle virkninger 

for elvemusling og fritidsfiske i Søa fra Rovatnet og ned til fjorden.

TrønderEnergi beregner at krafttapet ved en minstevannføring (Q95) fra dam Vasslivatn er om lag 11 GWh av en 

årsproduksjon på 180 GWh. Disse beregningene er dokumentert i «Vedlegg 2 Metode for krafttapsberegninger 

ved minstevannslipp». I tillegg kommer kostnadene ved å bygge om dam Vasslivatn for slipp av minstevann- 

føring. Disse er beregnet til ca 2,5 millioner kroner.
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TrønderEnergi vurderer det slik at det ikke er grunnlag for å vurdere minstevannføring på strekningen Søa,  

øvre del (mellom Vasslivatn og Eidsfossen) av hensyn til allmenne interesser og økologi. Interessene knyttet 

til denne strekningen er svært begrenset og kostnadene betydelige. På bakgrunn av den kost/nytte-vurdering 

som skal skje etter vannforskriften § 5 ved utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster, er TrønderEnergi 

av den oppfatning at tilstanden i Søa, øvre del, reelt sett bør vurderes som GØP og ikke MØP i gjeldende  

vannforvaltningsplan. 

Det er etter dette TrønderEnergis syn at et krav om minstevannføring i Søas øvre del fra dam Vasslivatn vil 

medføre et krafttap som ikke står i forhold til det man oppnår med vannslippet. I den forbindelse er det sentralt 

at de interessene som minstevannføringen i hovedsak er ment å ivareta, altså hensynet til laks, sjøørret og 

eventuelt elvemusling, er knyttet til strekningen nedstrøms Eidsfossen kraftverk (se Figur 40). Disse interessene 

kan  ivaretas på en annen måte, jf. nedenfor.

TrønderEnergi vurderer det slik at en bedring av vannføringsforholdene for anadrom fisk (laks og sjøørret) i 

Eidselva nedstrøms Eidsfossen mest hensiktsmessig kan løses ved å se på driften av Eidsfossen kraftverk.

I dag er produksjonen i Eidsfossen på ca 1,5 GWh, og den baseres på tilsig i restfeltet nedstrøms dam 

Vasslivatn. Dette restfeltet er betydelig og vil kunne gi en vannføring på gjennomsnittlig 2.7 m³/s dersom det 

slippes naturlig over inntaksdammen. Dette er mer enn Q95 ved Eidsfossen, som er 0.66 m³/s for året som 

helhet (se Tabell 7). Mens det må slippes 0.45 m³/s fra Vasslivatnet for å tilfredsstille helårs 5%-persentil rett 

nedstrøms dam Vasslivatn, så trengs det bare i snitt 0.04 m³/s over året fra Vasslivatnet for å fylle opp det 

som mangler for å tilfredsstille helårs 5%-persentil ved Eidsfossen. 

TrønderEnergi vurderer derfor at den mest kostnadseffektive løsningen for å bedre forholdene i Eideselva vil 

være å ta Eidsfossen kraftverk ut av drift og slippe alt tilsig over inntaksdammen. Fordelene med dette er:

• Jevnere vannføring gjennom år og døgn i tråd med naturlige svingninger.

• Vannføring på hele anadrom strekning oppstrøms utløpet av kraftverket.  

 Dette gir en økning av lakseførende strekning på 300 m.

• Jevnere vannstand i inntaksmagasinet.

Restfeltet som kommer nedstrøms dam Vasslivatn vil som nevnt over ikke garantere en minstevannføring over 

året på Q95 ved Eidselvas utløp i Rovatnet. Vi har beregnet at et slipp på i snitt 90 l/s fra dam Vasslivatn vil gi 

«påfyll» til restfeltet slik at man oppnår Q95 i Eidselva. Dette innebærer et krafttap på 1,8 GWh i Søa kraftverk. 

Dersom det skal slippes vann fra dam Vasslivatn må det installeres en anordning for dette som omtalt  

tidligere. Det vil koste i størrelsesorden 2,5 MNOK.

I Tabell 11 presenteres de ulike alternativene som er vurdert. Produksjonstaps-beregningene er forklart i avsnitt 

4.3.3. Produksjonstapet ved å legge ned Eidsfossen er basert på historiske produksjonsdata fra kraftverket. 

Alternativ 1 innebærer at det slippes tilsvarende Q95 ved dam Vasslivatn og Eidsfossen er i drift. Alternativ 2 

innebærer å kun ta Eidsfossen ut av drift. Alternativ 3 innebærer å slippe vann ved dam Vasslivatn for  

å oppfylle Q95 ved Eidsfossen og samtidig ta Eidsfossen ut av drift, dvs slippe alt tilsig over dam Eidsfossen. 

Tapet ved alternativ 3 er beregnet ved et tap fra Eidsfossen på 1.5 GWh dersom kraftverket legges ned og et 

tap på 1.8 GWh fra et minstevannslipp fra Vassli som supplerer restfelttilsiget slik vannføringen ved Eidsfossen 

aldri underskrider 5%-persentilen til den uregulerte vannføringa ved Eidsfossen.
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TABELL 11 : AKTUELLE TILTAK FOR ØKT VANNFØRING I SØA/EIDSELVA.

Tiltak Krafttap Engangskostnad

Alt 1 Minstevannføring Q95 dam Vasslivatn 11 GWh 2 500 000 

Alt 2 Eidsfossen ut av drift 1,5 GWh 

Alt 3 Eidsfossen ut av drift og Q 95 i Eidselva 3,3 GWh 2 500 000

8.1.2 Landskapsmessige virkninger av reguleringen

Hemne kommune mener at dagens vannføring- og reguleringsrutiner har negative landskapsmessige  

konsekvenser. Organisasjonene mener at tørrlagte elveleier har forringet landskapsopplevelsen og har  

negative konsekvenser for friluftsliv og rekreasjonsfiske. 

Det stilles ingen konkrete krav om endringer av vilkår knyttet til friluftsliv og landskapsvirkninger, men  

TrønderEnergi antar at dette primært gjelder ønske om økt vannføring i elvene. Vi viser i den forbindelse til 

gjennomgangen over knyttet til krav om minstevannføring. 

Når det gjelder magasinene Søvatnet og Vasslivatn, så er det i dagens manøvreringsreglement krav om  

sommervannstand på HRV – 1,5m i Søvatnet. Det er rundt Søvatnet at de fleste hyttene ligger, og dagens  

manøvreringsreglement virker etter TrønderEnergis syn hensiktsmessig for Søvatnet når det gjelder hensyn  

til friluftsliv. 

I Vasslivatn, som er inntaksmagasin for Søa kraftverk, er det behov for en mer aktiv regulering enn i Søvatnet. 

Eventuelle krav om magasinrestriksjoner her vil være svært uhensiktsmessig for driften av kraftverket fordi 

magasinvolumet og tilsigsforholdene er slik at det er rask oppfylling av Vasslivatn. Det er derfor nødvendig å 

ha tilstrekkelig fleksibilitet i Vasslivatn for å kunne utnytte raske endringer i tilsigsforholdene. Vi er klar over at 

tørrlagte reguleringssoner potensielt kan innebære en redusert landskapsopplevelse. Samtidig har Vasslivatn 

vært regulert opp og ned innenfor reguleringsgrensene i mer enn 50 år, og det er en situasjon som er kjent i 

området. En restriksjon på vannstand i Vasslivatn vil etter TrønderEnergis syn ikke stå i forhold til de negative 

konsekvenser dette får for reguleringsmuligheter og kraftproduksjon.

8.2 KRAV KNYTTET TIL STANDARDVILKÅRENE

8.2.1 Utsettingspålegg av laks

Det er fremsatt ønske om revurdering av utsettingspålegget med tanke på å sette ut smolt med genetikk lik 

den opprinnelige stammen, eventuelt rogn eller øyeyngel dersom dette vurderes som mer hensiktsmessig.

I dag settes det ut 5000 2-årig laksesmolt i Søa. Smolten produseres på Settefiskanlegget Lundamo med 

stamfisk fra Gaula. Fylkesmannen i Trøndelag har overfor TrønderEnergi signalisert at en bør se nærmere på 

utsettingspålegget da en mener utsettingen har begrenset effekt. Miljødirektoratet har også overfor  

TrønderEnergi tatt til orde for en evaluering av utsettingspålegget. Det er ikke gjort noen nyere undersøkelser 

for å vurdere effekten av pålegget. TrønderEnergi mener at det er naturlig å evaluere utsettingspålegget og i 

den sammenheng vurdere andre tiltak, både når det gjelder utsetting, men også biotopforbedrende tiltak. 

8.2.2 Biotopjusterende tiltak for laks

I revisjonskravet ses ønsket om biotopforbedrende tiltak for laks i sammenheng med evaluering av  

utsettingspålegget. TrønderEnergi mener dette er relevant, men at dette må ses i sammenheng med øvrige 

tiltak som vurderes som følge av innføring av standardvilkår, og at kravet således faller utenfor rammen av 

revisjonssaken.
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8.2.3 Bedring av miljøforholdene for elvemusling i Rovatnet og Søa

I kommunens revisjonskrav pekes det på at bedring av miljøforholdene kan bedre rekrutteringen av arten. 

TrønderEnergi mener at forholdene for elvemusling må ses i sammenheng med miljøforholdene i Rovatnet for 

øvrig. En bedring av bestanden av laks/ørret som følge av biotopjustering osv vil kunne bidra positivt. Når det 

gjelder elvemusling må en også se til andre påvirkningsfaktorer, som eksempelvis landbruksavrenning.  

Vi viser her til undersøkelsene utført av NTNU Vitenskapsmuseet som peker på eutrofiering som en viktig  

årsak til at bestanden er tynn. Vi mener det ikke er grunnlag for å vurdere konkrete tiltak eller vilkår, f.eks 

minstevannføring, av hensyn til elvemusling isolert da det er uklart hva som er den begrensede faktoren for 

bestanden i Rovatnet.

9 KONSESJONÆRENS FORSLAG TIL ENDRINGER I VILKÅRENE,  
 AKTUELLE AVBØTENDE TILTAK

9.1 FORSLAG TIL ENDRINGER I VILKÅRENE

Det er TrønderEnergis vurdering at vilkårene virker godt og etter sin hensikt, og at det ikke er grunnlag for 

endringer.

TrønderEnergi legger til grunn at konsesjonsvilkårene vil bli modernisert i samsvar med gjeldende forvaltnings-

praksis, og at dette vil innebære at ikke lenger relevante vilkår slettes og at gjeldende standardvilkår innføres.

9.2 AKTUELLE AVBØTENDE TILTAK

Aktuelle avbøtende tiltak bør hovedsakelig vurderes gjennom innføring av standard naturforvaltningsvilkår. 

TrønderEnergi nevner her kun noen aktuelle tiltak som bør vurderes. Det utelukker ikke at andre tiltak kan  

vurderes. 

9.2.1 VANNSLIPP VED DAM EIDSFOSSEN

Som et alternativ til vannslipp fra Vasslivatn mener TrønderEnergi at et mer kostnadseffektivt tiltak vil være  

å slippe alt tilsig til inntaksmagasinet i Eidsfossen over dammen. Dette innebærer at Eidsfossen kraftverk tas 

ut av drift. I dag slippes alt tilsiget enten gjennom kraftverket og ut i Eidselva nedstrøms kraftverket eller ved 

overløp når tilsiget overstiger slukeevnen. Dersom hele tilsiget slippes over dammen vil en få økt vannføring i 

Eidselva på ca 300 meter fra utløpet av kraftverket til anadrom sperre i selve fossen (Figur 40). Dette vurderes 

å gi et godt positivt bidrag til økt gyte- og oppvekstareal i Eidselva, og vil være i tråd med anbefaling fra NTNU 

Vitenskapsmuseet.

En eventuell nedlegging av Eidsfossen kraftverk vil bli behandlet av NVE som en egen sak. 

TrønderEnergi anbefaler ikke å installere anordning for slipp av minstevannføring fra dam Vasslivatn fordi vi 

mener at kostnadene ved dette ikke står i forhold til nytten, jf beskrivelse i kapittel 8.1.1. Tilleggsvannføringen 

som trengs for å oppnå Q95 ved Eidselva er beskjeden og det er vanskelig å se at nytten av en investering  

på 2,5 MNOK og 1,8 GWh tapt produksjon kan forsvares.
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9.2.2 Biotopjusterende tiltak

Gjennom innføring av standard naturforvaltningsvilkår vil myndighetene kunne pålegge konsesjonær ulike 

undersøkelser og tiltak for å bøte på miljøskader etter en regulering. Biotopjusterende tiltak er tiltak som kan 

gjennomføres i medhold av det såkalte naturforvaltningsvilkåret. Det er naturlig å vurdere både ulike fysiske 

tiltak og utsettingspålegg i sammenheng med de hydrologiske forholdene som følge av fraført vann. 

I Rovatnet peker NTNU Vitenskapsmuseet på at det bør gjøres tiltak ved utløpet av Roøyelva for å lette opp-

gang av gytefisk. Roøyelva er ikke reguleringspåvirket, men vi mener det kan være naturlig å se på tiltak her 

som del av en større gjennomgang av aktuelle tiltak.

Når det gjelder tiltak i Søas nedre del (fra Rovatnet til sjøen) mener vi det må gjøres en nærmere vurdering  

av tiltak som følge av en evaluering av utsettingspålegget. 

Eventuelle tiltak i Hagaelva og Hollaelva kan også vurderes gjennom undersøkelser/evaluering av utsettings-

pålegget og som følge av innføring av standard naturforvaltningsvilkår. 

10 MULIGHETER FOR O/U PROSJEKTER
TrønderEnergi ser ingen åpenbare nye O/U-prosjekter for Søa kraftverk. Noen av de konsesjonsgitte overførin-

gene ble under prosjekteringsfasen utelatt fra utbyggingen, og vi ser det ikke som relevant å ta disse inn igjen. 

Det ble i 2015 gjort en utbedring/rehabilitering av inntaket i Hollaelva. Dette vil forhåpentligvis føre til mindre 

vanntap fra inntaket.

11 VIDERE SAKSGANG
NVE vil sende revisjonsdokumentet på offentlig høring. TrønderEnergi vil gis anledning til å kommentere  

høringsuttalelsene. Deretter vil NVE arrangere befaring for interessenter, forvaltning og regulant som grunnlag 

for NVEs innstilling til Olje- og energidepartementet. På bakgrunn av Olje- og energidepartementets behandling 

vil nye konsesjonsvilkår vedtas av Kongen i statsråd. 

Kontaktpersoner:

TrønderEnergi Kraft:  NVE: 

Nils Henrik Johnson George Nicholas Nelson 

Epost:  nils.henrik.johnson@tronderenergi.no Epost:  genn@nve.no 

Telefon:  913 97 976 Telefon:  22 95 92 17



44

12 REFERANSER
Davidsen, J.G. et.al. 2018. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Samsjøen, Holtsjøen, Samaelva og  

Søavassdraget, Sør-Trøndelag, i 2017.  NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2018-1: 1-55.  

https://www.ntnu.no/documents/10476/1278574812/2018-1+Rapport+Samsj%C3%B8en.pdf/b2f6cb99-5b22-

4905-b647-b1becd568b19

Davidsen, J.G. et.al. 2014. Habitatbruk og vandringer til sjøørret i Hemnfjorden og Snillfjorden.  

NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2014-6: 1-56. 

https://www.ntnu.no/documents/10476/401393002/2014-6+Rapport+Hemnfjorden.pdf/00e2f0c3-67cd-483b-

86b1-fd4964a1819c

Holthe, E., et.al. 2017. Gytefiskundersøkelser i Hollaelva, Søa- og Åelvvassdraget, Hemne kommune, 2017.  

Veterinærinstituttets rapportserie 33-2017: 1-30 

https://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2017/gytefiskundersokelser-i-hollael-

va-soa-og-aelvvassdragene-hemne-kommune-2017

13 VEDLEGG
Vedlegg 1 Kgl.res. av 08.05.1964: Regulering av Søvatn og Vatslivatn i Søavassdraget m.v 

Vedlegg 2  Metode for krafttapsberegninger ved minstevannslipp



REVISJONSDOKUMENT SØA : VEDLEGG 1 45

Vedlegg 1 :  
KGL.RES. AV 08.05.1964: REGULERING AV SØVATN OG VATSLIVATN I SØAVASSDRAGET M.V
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Vedlegg 2 :  
METODE FOR KRAFTTAPSBEREGNINGER VED MINSTEVANNSLIPP

Krafttapet forbundet med minstevannslipp er tar utgangspunkt i en tilsigsserie for Søa kraftverk (inkludert 

overføringer) som er en 60/40 lineærkombinasjon av NVE-vannmerkene Krinsvatn og Høggås bru, som er slik 

at den har samme statistikk som TrønderEnergi sin ukentlige vannhusholdning i perioden 1986-2016. Se Figur 

19 for illustrasjon av tilpasningskvaliteten. Langtidsserien består av lineærkombinasjonen av NVE-vannmerker 

for perioden 1958-1986, og TrønderEnergi sin ukentlige vannhusholdning fra 1986 til 2016.

Tilsiget for 1958 til 2016 på ukenivå ble beregnet fra langtidsserien, med arealskalering for å få uregulert tilsig 

på ulike steder i Søa elv/Eidselva. Arealskaleringen sikrer at bidrag fra overføringene ikke blir med i beregningen 

av uregulert tilsig.

Krafttapet ved et minstevannskrav ved fra dam Vasslivatn gjøres helt enkelt ved å multiplisere totalt tapt  

vannvolum med en energiekvivalent på 0.614 kWh/m3. Tapt vannvolum beregnes med antatt krav til  

vannslipprate for sommer- og vintersesong, multiplisert med varigheten av hver sesong. Det er altså antatt at 

det slippes en vannføring som er lik kravet til enhver tid, og det er ikke redusert i perioder med overløp. Tabell 

12 viser elementene i denne beregningen. Totalt energitap blir 11 GWh/år. Figur 44 viser at det er naturlig med 

en sesongdefinisjon hvor sommeren er fra og med uke 15 til og med uke 44.

 
TABELL 12 : BEREGNING AV VANNSLIPP FRA DAM VASSLIVATN FOR Å TILFREDSTILLE MINSTEVANNSKRAV RETT NEDSTRØMS DAMMEN

  m3/s #uker volum, Mm3 volum, Mm3

Sommerkrav (5%-persentil for sommersesong) 0.75 30 13.6 8.4

Vinterkrav (5%-persentil for vintersesong) 0.33 22 4.3 2.7

Sum med sesongkrav    18.0 11.0

Fast krav (5% av årstilsiget)  0.45 52 14.3 8.8

Figur 44: Fordeling over året av 5%-persentil av uregulert vannføring i Søa ved Vasslivatnet, sammen med en naturlig sesongvariasjon 
av minstevannslipp (sommer fra og med uke 15 til og med uke 44)
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Et krav som gjelder ved Eidsfossen må skaleres opp fra naturlig tilsig til Søa elv ved Vasslivatnet (tilsigsareal 

115.7 km2) med naturlig tilsigsareal til Eidsfossen (52.3+115.7 km2). Sommer- og vinterkrav ved Eidsfossen blir 

da hhv. 1.1 og 0.47 m3/s. Naturlig tilsig i restfeltet på 52.3 km2 vil bidra med nok vann i deler av tiden, mens det 

vil være nødvendig å slippe vann fra dam Vasslivatn i andre perioder. Dette vanntapet beregnes ved å finne 

naturlig vannføring i restfeltet uke for uke fra 1958 til 2016, med arealskalering av langtidsserien for Søa  

kraftverk. For hver uke beregnes hvor mye som mangler på at restfeltet alene oppfyller kravet ved Eidsfossen. 

Det som mangler antas å måtte slippes fra dam Vasslivatn, og gjennomsnittlig slippvolum for hver sesong for 

alle uker i alle årene fra 1958 til 2016. Gjennomsnittlig energitap beregnes fra volumet med en energiekvivalent 

på 0.614 kWh/m3. Tabell 13 viser elementene i denne krafttap-beregningen. 

 
TABELL 13 : BEREGNING AV KRAFTTAP VED ET KRAV OM OPPRETTHOLDELSE AV 5%-PERSENTIL-VANNFØRING VED EIDSFOSSEN

 krav ved Eidsfossen #uker tappevolum, Mm3 Energitap, GWh

Sommerkrav (5%-persentil for sommersesong) 1.09 30 2.1 1.3

Vinterkrav (5%-persentil for vintersesont) 0.47 22 0.8 0.5

Sum med sesongkrav     2.9 1.8

Fast krav (5% av årstilsiget) 0.66 52 2.9 1.8
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REFERAT 

Koksvik, J., Rønning, L., Arnekleiv, J.V., Brabrand, Å & Kjærstad, G. 2003. Fiskebiologiske undersøkelser i Rovatnet og 
omliggende elver, Hemne kommune. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. Ser. 2003, 3: 1-73. 

Rapporten gir en tilstandsbeskrivlese av fiskebestandene i Rovahet basert på et prøvefiske med bunngam, flytegam og 
teiner. Det ble også gjennomført analyser av bunndyr, plante- og dyreplankton, samt ekkoloddregistreringer av fisk i de fri 
vannmassene. I tillegg ble det utført en kartlegging av ungfiskbestandene av laks og ørret i Søa, Hollaelva og Hagaelva, samt 
flere mindre elver og bekker rundt Rovatnet. 

Prøver av planteplanktonet viste at vatnet innehar en del arter som er næringskrevende og Rovatnet ligger trolig i trofigrad 
mellom oligotrof til mer mesotrof. Enkle hydrografiske målinger utført i felt viste normale verdier. 

Biomassen av dyreplankton varierte mellom prøverundene (40-700 mg mJ) og Copepoda dominerte over Cladocera i august, 
men ikke i september. Artssammensetningen viste at blant Cladocera var det dominans av arter som er typiske for samfunn 
som er sterkt preget av predasjon fra fisk (Bosmina longiristris, Daphnia cristata), og det er antatt at mengden fisk er for stor 
i forhold til zooplanktonproduksjonen. 

Bunndyrprøver viste at faunaen i strandsona i hovedsak besto av vanlige grupper og arter. 

Rovatnet hadde bestander av ørretlsjøørret (Salmo trutta L.), røye (Salvelinus alpinus L.), laks (Salmo salar L.), tre-pigga 
stingsild (Gasterosteus aculeatus L.) og ål (Anguilla anguilla ). Ørret (65%) og røye (3 1%) utgjorde de største andelene av 
fangsten. Til tross for fangst av ørret på alle typer gamsett, var det størst fangst på gam satt enkeltvis fra land og 12,5 mm 
hadde høyest utbytte (32 fisklgamnatt). Sett bort fra de smårnaska gama (< 21 mm) var gjennomsnittstørreslen av ørret p& 
320 g. Rekrutteringa for denne arten synes å være svært god. Røye ble i all hovedsak tatt på småmaska garn (<21 mm) og 
gjennomsnittstørrelsen var på beskjedne 29 g. Størst utbytte ble registrert på 12,5 mm satt enkeltvis (1 1 fisklgamnatt), men 
det var også høyt utbytte på bunngam satt i lenke med 10 og 9 fisklgarnnatt på henholdsvis 12,s mm og 15,s mm. Det ble tatt 
lite røye på flytegam. 

Av totalt 76 laks var 63 stk. laksunger og 13 stk. voksne. Bunngarn satt i strandsona fanget både flest laksunger og voksen 
fisk. Hele 63% av laksen ble funnet å være rømt oppdrettsfisk, men utvalget var sparsomt (n=8). 

Teiner egnet med torskerogn fanget lite fisk. Totalt ble det tatt 19 røyer, 2 ørret og 1 ål med en total innsats på 10 teiner i seks 
netter. 

Lengdefordeling, vekstmønster, sein kjønnsmodning og fin kvalitet antas å være et tegn på at mye av ørreten i Rovahet er 
sjøørret og benytter seg av fjorden som oppvekstområde. Vanskeligheter med å skille de to formene morfologisk gjorde at de 
ved de fleste analyser er samlet under fellesbenevnelsen ørret. 

Smal lengdefordeling, dårlig vekst, små gytehunner og fisk av til dels dårlig kvalitet viste at reryebestanden i Rovahet er å 
betrakte som sterkt overbefolket. Ekkoloddregistringene viste at det sto store mengder til dels små fisk i de fri vannmassene 
om natta. En del av dette er vurdert til å kunne være stingsild, men store deler av registreringene er også trolig smårsye. 

En befaring av innløpselver og bekker rundt Rovatnet viste at det var ungfisk av m e t  i 9 av i alt 13 undersøkte lokaliteter og 
ungfisk av laks ble funnet i 5 av disse. Ungfiskundersøkelser med elfiskeapparat i Søa inn og utløp Rovatnet, Sæterelva, 
Leneselva, Hagaelva og Hollaelva viste at det var stor variasjon i mengden ungfisk av både laks og ørret. De høyeste 
registrerte tetthetene av laks ble funnet i innløpselvene til Rovatnet, mens de høyeste tetthetene av eldre ørretunger ble funnet 
i Hagaelva og Søa utløp Rovatnet (st. 2). 

En sammenlikning av resultatene med en undersøkelse utført i 1973, tyder på at det har vært en betydelig nedgang i tettheten 
av eldre ungfisk (> l+) av laks i Hollaelva Også i Ssa innløp Rovatnet var det færre eldre laksunger i 2000/2001 enn i 1973. 
Dette gjaldt også for eldre ørretunger. I Søa utløp var det en liten økning i tetthet av eldre ungfisk av begge arter, mens det i 
Leneselva var en heryere tetthet av eldre laksunger ved siste undersøkelse enn i 1973. For ørret var det lite forskjell. I 
Leneselva ble det imidlertid kun fisket en stasjon begge undersskelsesperioder. 

Endringer i de økologiske forhold i Rovatnet og regulerte elver som følge av utbygginga er diskutert. 
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ABSTRACT 

Koksvik, J., Rmning, L., Arnekleiv, J.V., Brabrand, A. & Kjærstad, G., 2003. Studies on fish biology in Lake Rovatn and 
surrounding rivers, Hemne municipality. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. Ser. 2003, 3: 1-73. 

This report presents data on the fish populations in Lake Rovatn based on test fishing by use of both floating and bottom 
gillnets in addition to echosounding registrations. Estimations of brown trout (Salmo trutta) and Atlantic salmon (Salmo 
salar) parr were done by electrofishing in the Søa, Hollaelva and Hagaelva rivers. 

Sampling of the phytoplankton community showed that in addition to common species found in oligotrophic lakes, there 
were also species known from more nutrient rich lakes. The trophic level of Rovatnet is assumed to be somewhere between 
oligotrophic and mesotrophic. 

The biomass of zooplankton varied between the sampling months and the biomass of Copepoda was larger than Cladocera in 
August, but not in September. Species typical for lakes with high predation from fish (Bosmina longiros!ris, Daphnia 
cristata) dominated among the Cladocerans and it is assumed that the population of zooplanktivorous fish (charr) is too large 
compared to the production of zooplankton. 

Analyses of the bottom fauna in the littoral zone showed that the community was composed of groups and species common 
for this part of the country. 

Lake Rovatn has populations of trout/seatrout (Salmo trutta L.), artic charr (Salvelinus alpinus L.), Atlantic salrnon (Salmo 
salar L.), three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatzrs L.) and eel (Anguilla anguilla L.). Trout (65%) and charr (3 1%) 
dominated the catches. The CPUE for trout was highest on nets placed in the littoral zone and mesh size 12,5 mm had the 
highest yield (32 fishlnetlnight). Mean weight of trout caught on mesh sizes 2 21 mm was 320 g. Charr was mainly caught on 
nets with small mesh sizes (< 21 mm) and the mean weight was 29 g. Single nets in the littoral zone and with mesh size 12,5 
mm had the highest yield of charr. The yield of charr caught on bottom gillnet chains placed on larger depths was also high 
with a CPUE of 10 and 9 fish on mesh sizes 12,5 and 15,s mm, respectively. The CPUE of charr on floating gillnets was low. 
Of a total catch of 76 Atlantic salmon, 63 fish were parr and 13 adults. The yield of salmon, both parr and adults, was highest 
on gillnets placed in the littoral zone. Sixty-three percent of the adult salmon were found to be fish escaped from fish farms, 
but the sample was small (n=8). Only 19 charr, 2 trout and 1 eel were caught in ten fish pots used six nights. 

The distribution of length, growth pattern, and large mature females of trout indicate that a great part of the trout population 
was seatrout. It was, however, impossible to distinguish between the forms by scale-analysis and morphological characters. 

Narrow length distribution, slow growth, smau mature females and poor fish quality among charr is suspected to be a result 
of a too dense fish population compared to food production. Results from the echosounding registrations showed that there 
were a lot of small fish in the pelagic zone during the night. Most of this fish is assumed to be small charr, but a fraction of 
this may also be three-spined sticklebacks. 

Electrofishing showed that the largest densities of salmon and trout were found in the rivers around Rovatnet and in Hagaelva 
and Søa below Rovamet, respectively. 

A comparison of the results in this study with studies from 1973 showed that the densities of salmon parr ( 2  l+) in River 
Hollaelva had declined. This was also the situation for the River Søa above Rovatnet, including trout. In River Søa below 
Rovatnet the densities of fish were slightly higher in the last study, while the density of salmon (2 l+) in Leneselva was a lot 
higher in 2000 than in 1973. However, in Leneselva there was only one sampling station, making the results uncertain. 

Changes in the ecological relations in Rovatnet and the regulated rivers as a result of the hydropower regulations are 
discussed. 

Key words: zooplankton - phytoplankton - macroinvertebrates - brown trout - arctic charr - Atlantic salmon - CPU - 
echosounding registrations - hydropower regulation - fish densities 

Jarl Koksvik Lars hnning, Jo Vegar Arnekleiv & Gaute Kjærstad, Norwegian Universify of Science and Technology, 
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VEDLEGG 



FORORD 

Søavassdraget i Hemne kommune, Sør-Trøndelag ble regulert i 1996. Rovatnet, som ligger 
nederst i Søa, ble direkte berørt av reguleringa gjennom redusert vanngjennomstrømning og 
redusert vannføring i innløps-og utløpselva Søa. I forbindelse med grunneiernes planer om 
utarbeidelse av en driftsplan for vatnet, var det nødvendig med en tilstandsbeskrivelse av fis- 
kebestandene. Rovatnet tilhører en kategori lavlandsvatn som er relativt sjelden i Midt-Norge. 
Vatnet har blanda bestander av innlandsfisk (røye, ørret, stingsild) og vandrende fisk (laks, 
sjøørret, ål). Siden det ikke var foretatt noen omfattende undersøkelser med vurdering av re- 
guleringseffektene etter 1966, ga Direktoratet for naturforvaltning varsel om pålegg til å ut- 
føre fiskebiologiske undersøkelser i brev av 21.03.2000 til TrønderEnergi. Laboratoriet for 
ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) ved Vitenskapsmuseet, NTNU, ble i brev av 
27.04.2000 fia TrønderEnergi gitt i oppdrag å utføre undersøkelsen. Feltarbeidet ble utført i 
2000 og 2001 og denne rapporten gir en oversikt over fiskebestandene i Rovatnet med tilløps- 
elver, samt i utløpselva Søa og i Hollaelva. 

Vi vil takke grunneierlaget for godt samarbeid og spesielt Johan Lenes og Ola Taftø for nyt- 
tige opplysninger og godt samarbeid. En takk også til TrønderEnergi v/ Ola Erik Rattereng 
for god tilrettelegging og lån av husrom ved Eidsfossen Kraftstasjon. Terje Dalen, Henning 
Andre Urke og Rune Øiangen har bidratt i prosjektet gjennom feltarbeid og bearbeiding av 
materiale. 

Trondheim, februar 2003 

Jo Vegar Arneldeiv 
prosjektansvarlig 



l INNLEDNING 

Sør-Trøndelag kraftselskap (nå Trønderenergi) ble i kgl. Res. av 8. mai 1964 gitt tillatelse til å 
regulere Søavassdraget i Hemne kommune. Reguleringen ble tatt i bruk i 1966 og innebar en 
regulering av Smatnet og Vasslivatnet, samt en overføring av flere nabovassdrag. Regule- 
ringen medførte blant annet at vannføringen i Søa og i de nedre delene av Hagaelva og Holla- 
elva ble redusert. Rovatnet, som ligger nederst i Søa, ble direkte berørt av reguleringa gjen- 
nom endringer i vanngjennomstrørnninga i vatnet. 

Endret vanngjennomstrømning på grunn av redusert vannføring i tilførsels- og utløpselver kan 
ha flere ulike effekter for en innsjø. Mindre vannføring i innløpselver som blir påvirket av 
reguleringa, og som tidligere tilførte næringsstoffer til lokaliteten, vil kunne påvirke det bio- 
logiske produksjonspotensialet i negativ retning. Samtidig vil oppholdstida for vannmassene 
også kunne øke, noe som vil medføre at de tilførte næringsstoffene blir lengre tilgjengelig for 
biologisk produksjon. Endret gjennomstrømning vil også kunne virke inn på temperatursjikt- 
ningene på en slik måte at man kan få varmere overflatevann og kaldere bunnvann under 
sommerstagnasjonen enn tidligere. 

Rovatnet tilhører en kategori innsjøer som er relativt sjelden i Sør- og Midt Norge da den in- 
nehar blanda bestander av både stasjonær innlandsfisk (ørret, røye og stingsild) og vandrende 
fisk (laks, sjøørret og ål). Vatnet er stort (6 km langt) og dypt (ca. 100 m), men ligger bare 12 
m 0.h. Det er ikke utført større vitenskapelige prøvefiskeundersøkelser siden utbygginga av 
Søavassdraget i 1966. I forbindelse grunneiernes planer om utarbeidelse av en driftsplan for 
vatnet, var det derfor av interesse å få et bilde av tilstanden i vatnet. Denne rapporten gir en 
tilstandsbeskrivelse av fiskebestandene sommeren 2000 og er basert på et prøvegarnfiske med 
standard bunngarnserier, småmaska bunngarn, multigarn og flytegarn. I tillegg er det brukt 
teiner og registreringer ved bruk av ekkolodd. Det er også tatt prøver av plante- og dyre- 
planktonet, samt bunndyr i strandsona. Fra TrønderEnergi var det et ønske å få en tilstands- 
vurdering av fiskebestandene i de regulerte elvene og en vurdering av effekten av nåværende 
utsettingspålegg av laks. For å få et bilde av ungfiskbestandene av laks og ørret i elver og 
bekker rundt Rovatnet, samt i Hollaelva og Hagaelva, er det derfor utført registreringer ved 
bruk av elektrisk fiskeapparat. 



Hollaelva, Hagaelva og Søavassdraget med Rovatnet ligger i kystkommunen Hemne i Sør- 
Trøndelag fylke og dekkes av kartblad 142 1 I og 142 1 I1 i M-7 1 1 serien. Kart over området er 
vist i fig 1. 

Søavassdraget har et nedbørsfelt på 113 km2. Før regulering var nedbørsfeltet på 237 km2, 
hvorav 124 km2 ble overført ved reguleringen i 1966. I dette vassdraget ligger Rovatnet med 
det karakteristiske Roberget ragende rett opp av vatnet ved vatnets østre bredd. Langs Rovat- 
net i sør og i vest ligger et kulturlandskap med gårdsbruk. I nord drenerer Rovatnet ut i Hem- 
nefiorden via Søa gjennom kommunens sentrum Kyrksæterøra. Vatnet ligger nær sjøen og 
bare 12 m 0.h. Rovatnet har et areal på ca. 7,9 km2, volumet er 360 mill. m3, største dyp er 
109 m og vannet i innsjøen har en teoretisk oppholdstid på 2,l år. Vatnet strekker seg i 6 km 
lengde fra Lian i sør til utløpet ved Kyrksæterøra nord. Rovatnet tilhører en kategori innsjøer 
som er relativt sjelden i Sør og Midt- Norge. Vatnet har en blanda bestand av stasjonær inn- 
landsfisk (røye, brunørret og stingsild) og vandrende fisk (laks, sjøørret, å1 og skrubbe). Fra 
sjøen og via den nesten 2 km lange utløpselva Søa, kan laks og sjøørret vandre opp i Rovatnet 
og videre til Sæterelva, Leneselva og ca. 1,5 km opp i Søa til Eidsfossen. Tilløpselvene 
Leneselva og Sæterelva har begge korte anadrome strekninger som ender i fosser som hindrer 
videre oppgang. Alle tilløpselevene har områder med substratyper der det er gode gyte og 
oppvekstforhold for både laks og ørret. 

Hollaelva og Hagaelva har sine utløp i Hernnefjorden ca. 4,5 km og 2,5 km lengre nord for 
utløpet av Søavassdraget. 

Ved reguleringen fikk Hollaelva redusert sitt nedbørsfelt fra 8 1,5 km2 til 25,5 km2. Hollaelva 
kan betegnes som ei lita elv som fra juvene mellom Asplia og Stølan bukter seg rolig og svakt 
fallende gjennom et jordbrukslandskap ut til fjorden. Elva har et variert substrat med veksling 
mellom forholdsvis djupe kulper og strykpartier. Samtidig finnes områder med stor mosebe- 
grodd stein med grus og sand innimellom. Dette er områder som er gunstig for både gyting og 
oppvekst av ungfisk. Langs bredden vokser lmskog som tildels henger ut over vannflata og 
gir gode skjulplasser for fisken. Den anadrome strekningen er anslått til å være ca. 5 km. 

Hagaelva er ei lita elv som i den anadrome delen på 100 - 200 m er preget av ei grovsteinet 
elveseng med løvskog av or og bjørk langs bredden. Elva faller relativt raskt hele veien fra en 
kulp ved foten av et fossefall og ned til den når flomålet under brua på filkesvegen. 

Berggrunnen rundt Rovatnet og i nedslagsfeltet til elvene består i hovedsak av diorittisk til 
granittisk gneis med årer av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. 

Av kvartærgeologiske løsmasser er Rovatnet generelt omkranset av morenemateriale med 
sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. Ved Robergets bratteste side ned i vat- 
net er det en større forekomst av sammenhengende skredmateriale. Slike skredfelt kan være 
gunstige gyteplasser for rsya. 



Figur 1. Kart over Rovatnet med bunndyrstasjoner A ,  planktonstasjoner (1-111) og elver med . 
elfiskestasjoner , samt bekker (A-K) som ble undersøkt i 200012001. 



3.1 Metode 

De hydrografiske dataene ble alle innsamlet i felt. Ledningsevne og pH ble målt med hen- 
holdsvis Aqua-lytic L21 ledningsevnemåler og Hellige pH-komparator. Siktedypet ble målt 
mot hvit Secchi skive, mens vannfarge ble målt mot samme skive, men på halve siktedypet. 
Det ble ikke brukt vannkikkert ved måling av sikten. Temperaturen på de forskjellige dyp ble 
registrert ved hjelp av Ruttner vannhenter påmontert termometer. Vannhenteren ble også 
brukt til innhenting av vannprøver for analyse av alger, samt for målinger av pH og lednings- 
evne på dypere vann. 

3.2 Resultat 

Resultatene av de hydrografiske målingene er vist i tabell 1 og figur 2. Målingene viste at pH 
i overflatelagene i Rovatnet ligger fra svakt surt til svakt basisk (pH 6,7-7,1), men med de 
fleste målingene nært opp til nøytralt (@H 7,O). Prsver tatt nær bunnen hadde ved de fleste 
målingene litt lavere pH enn prøver tatt i overflata (pH 6,2-6,8). Ledningsevnen (K25) i over- 
flata varierte noe mellom månedene fra 23,7 (okt, st. 2) til 40,9 pS/cm (mai, st. l). Prøver tatt 
på dypere vann hadde høyere ledningsevne enn overflatevatnet alle måneder. Ledningsevnen 
på største prøvetakingsdyp (93 m) lå på 40,5 pS/cm. Sikten varierte noe mellom månedene og 
var haryest i mai og lavest i august. Vannfargen var brunlig gul alle måneder bortsett fra i au- 
gust da den var gullig grønn. 

Tabell 1. Siktedyp, vannfarge, pH og ledningsevne (K25) på st.1-3 i Rovatnet 2000 

Dato St. DYP P H K25 Sikt Vannfarge 
(m> (pS/cm) (m) 

08.05.00 1 overfl. 7,1 40,9 6,o Brunlig gul 
1 80 7,1 42,8 

12.05.00 2 overfi. 6,o Brunlig gul 
3 

09.08.00 1 overfl. 7,o 37,2 3,7 Gullig grsnn 
1 80 6,6 41 ,O 
2 overfl. 6,9 36,7 3,7 Gullig grsnn 
2 58 65 40,7 
2 93 40,5 
3 overfi. 6,9 36,l 3,6 Gullig grønn 
3 25 6,8 39,l 
1 overfl. 69 36,O 4,o Brunlig gul 
1 80 62 42,l 
2 overfl. 69 28,l 4,3 Brunlig gul 
2 60 6,2 40,6 
3 overfl. 6,8 37,l 4 2  Brunlig gul 
3 27 62 39,3 
1 overfl. 6,7 38,2 4 2  Brunlig gul 
1 80 63 42,5 
2 overfl. 6,9 23,7 4,o Brunlig gul 
2 50 67 4 1,6 
3 overfl. 6,8 37,2 4,5 Bmnlig gul 
3 25 64 40,6 
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Figur 2. Fordeling av temperatur med dypet i Rovatnet gjennom sommerhalvåret 2000. 

Måling av temperaturen med dypet viste at det i mai var full omrøring i vannmassene med lik 
temperatur (3,2 'C) helt ned til 80 meters dyp (fig. 2). I august var vannmassene i Rovatnet 
stratifisert med et sprangsjikt (dvs. temperaturendring tilsvarende 2 1 "C pr. dybdemeter) fra 9 
meter. I september og spesielt i oktober var overflatetemperaturen sunket noe og det ble ikke 
funnet større fall i temperaturen før på henholdsvis 15 og 20 m. 

3.3 Diskusjon 

Målingene av pH viste at verdiene i Rovatnet ligger innenfor de verdier som er vanlig for 
landsdelen. En lavere pH på større dyp enn i overflata skyldes kjemiske og biologiske proses- 
ser som gjør at pH-verdiene stiger gjennom fotosyntetisk aktivitet (alger) i øvre vannlag og 
synker med nedbrytning, som i hovedsak skjer mot bunnen. Ledningsevnen, eller vannets 
evne til å lede strøm, gjenspeiler totalmengden av oppløste ioner i vannet. En oversikt over 
ledningsevnen i norske innsjøer gitt av Kjensmo (1966) viser at verdier over 50 er høye i 
landssammenheng. I Rovatnet lå verdiene under dette nivået ved alle målingene, men led- 
ningsevnen er allikevel trolig litt høyere enn gjennomsnittet for innsjøer i Midt-Norge. Led- 
ningsevnen vil normalt være styrt av kationene kalsium (Ca) og magnesium (Mg) og bare 
under ekstreme forhold vil forurensning virke inn på verdiene. Høyere verdier i bunnvannet 
ved alle målinger enn i overflata, er en følge av sedimentering og nedbrytning. En lednings- 



evne på 40,5 pS/cm på 93 meters dyp er et sikkert tegn på at det ikke er saltvann i bunnsjiktet 
i Rovatnet da saltvann har svært høy ledningsevne. Variasjon i siktedyp er en følge av fore- 
komst av alger og andre partikler i vannmassene gjennom sesongen. Best sikt tidlig i mai 
skyldes trolig at oppblomstringen av planteplankton (alger) ikke er kommet skikkelig i gang 
enda, mens lave verdiene i august trolig er en følge av algemengde, samt at det var ekstremt 
mye nedbør og store elver og bekker under denne feltrunden. Sikten alle måneder sett under 
ett må sies å være moderat, og er en naturlig følge av en god del planteplankton i vannmas- 
sene (se planteplankton og dyreplankton). Dominerende vannfarge på brunlig gul tyder på at 
Rovatnet er noe humuspåvirket. 

Rovatnet viser en typisk utvikling i temperatursjiktning gjennom sommerhalvåret med full 
omrøring på våren, tydelig sjiktning på midtsommeren, og etter hvert avkjøling av overflate- 
lagene og "erodering" og "pressing" av sprangsjiktet nedover med dypet. Utover køsten vil 
temperaturen igjen utjevnes nedover i vannmassene og sjøen kan gjennomgå en ny omrøring 
om vinden er tilstrekkelig før isen legger seg. Omrøringsperiodene er viktige for prosessene i 
en innsjø ved at næringsrikt, men kanskje også oksygenfattig vann, blir ført mot overflata 
hvor innsjøens produksjon finner sted, samtidig som oksygenrikt vatn tilføres de dypere sjik- 
tene der nedbrytningen av &dt organisk materiale dominerer. 



4 BUNNDYR 

4.1 Metoder 

Bunndyrene ble samlet inn ved hjelp av en langskaftet håv med en ramme på 25 x 25 cm og 
en håvpose med maskevidde på 0,5 mm. Under innsamling ble substratet virvlet opp med 
føttene samtidig som håven ble holdt kontinuerlig i bevegelse for å innfange oppvirvlet mate- 
riale. Prøvene ble tatt på tid i fem minutter langs et transekt fra land og så langt ut som det 
var praktisk mulig å komme med vadere. Det ble opprettet tre stasjoner, stasjon 1 i nordlige 
del, stasjon 2 i midtre del og stasjon 3 i sørlige del av innsjøen (fig. 1). Ved hver innsamlings- 
runde i mai og oktober ble det tatt en prøve per stasjon. Dyrene ble plukket ut i felt og lagt på 
glass med etan01 og nærmere bestemt under stereolupe på lab. 

4.2 Resultater 

Totalt ble det registrert 34 arter og grupper av bunndyr (tab. 2). Av de artsbestemte gruppene 
var døgnfluer og steinfluer med fire arter hver, samt vannbiller og vårfluer med henholdsvis 
seks og sju arter hver, best representert. 

Buksvømmerslekta Micronecta var det mest tallrike taxon ved begge innsamlingsrundene. 

Ingen rødelistearter ble funnet. 

4.3 Diskusjon 

Et artsantall på minimum 34 ble registrert i Rovatn. Det reelle antallet var trolig langt høyere 
da artsrike grupper som vannrnidd og tovinger ikke ble nærmere identifisert. Innsjøen er rela- 
tivt stor og har varierende leveområder li-a vegetasjonsrike viker med mudderbunn (som for 
eksempel stasjon 3) til vindutsatte områder med sand ogleller steinbunn med sparsom vann- 
vegetasjon (som for eksempel stasjon 1 og 2). Slike forhold gir grunnlag for en artsrik bunn- 
dyrfauna. 

Artene som ble funnet kan karakteriseres som relativt vanlige og assosieres ejerne med sak- 
teflytende eller stillestående vann. Det var imidlertid noe overraskende å finne Oulimnius tu- 
berculatus (elvebille/klobille) i Rovatnet. Generelt er det imidlertid ikke uvanlig at smådyr 
som foretrekker rennende vann også registreres i bølgeslagssonen i større innsjøer. 

Buksvømmere av slekta Micronecta var antallsmessig det klart mest dominerende bunndyr- 
taxon under begge innsamlingsrundene. Som fullvoksne individer har de en kroppsstørrelse 
på under 3 mm og er i motsetning til andre buksvømmere kjent for å unngå predasjon fra fisk, 
selv i områder med sparsom vannvegetasjon (Janson 1986). 

Større krepsdyr, som for eksempel marflo, er svært ettertrakta næringsemner for fisk. Slike 
dyr ble imidlertid ikke funnet verken i bunndyrprøvene eller i fiskemagene, og vi antar derfor 
at de ikke er representert i Rovatnet. 



Tabell 2. Artsliste med antall bunndyr på stasjon 1 , 2  og 3 i Rovatnet i mai og oktober 2000 

Dato 11-12.05 
Stasjon 1 2 3 1 

Damsnegler Lymnaeidae 
Skivesnegler Planorbidae 
Igler Helobdella stagnalis 
Fåbørstemark Oligochaeta 
Vannmidd H ydracarina 
Døgnfluer Procloeon biJidum 

Caenis horaria 
Leptophlebiidae 
Leptophlebia marginata 
Leptophlebia vespertina 
Amphinemura sulcicolllis 
Nernoura sp. 
Nernoura avicularis 
Nernoura cinerea 
Leuctra nigra 

Øyenstikkere Aeshna grandis 
Buksvømmere Sigara dorsalis 

Micronecta sp. - larver 
Oulirnnius tuberculatus 
Haliplus ruficollis 
Nebrioporus depressus 
Agabus/Ibbius sp. - larver 
Platarnbus sp. - larver 
Dytiscidae - larver 
Laccobius rninutus 
Limnephilus sp. 
Phryganea sp. 
Athripsodes sp. 
Mystacides SP. 

Oxyethira SP. 

Holocentropus picicornis 
Polycentropus flavornaculatus 
Limnephilidae 13 

Stankelbein Tipulidae - larver 
Sommerfuglmygg Psychodidae -larver 1 

Fjærmygg Chironomidae - larver 5 
Sviknott Ceratopogonidae - larver 
Tovinger. ubest. Di~tera  - larver 3 

Steinfluer 

Vannbiller 

Vårfluer 



5 PLANTEPLANKTON OG DYREPLANKTON 

5.1 Metode 

Prøver av planteplanktonet ble tatt med en 1,7 liter stor vannhenter ved tre tidspunkter i perio- 
den august- oktober. Prøvene ble tatt på hver meter fra O til 10 meters dyp og prøver fra 5 
meters vertikale sjikt ble blandet og behandlet som &n prøve (0-5 m, 5-10 m dyp). Analysene 
er gjort av På1 Brettum, NIVA. 

Prøver av dyreplanktonet ble tatt på en stasjon i mai (08.05.02) og tre stasjoner i august 
(09.08.02) og september (1 8.09.02) (fig. 1). Ved hver innsamlingsrunde og på hver stasjon ble 
det tatt kvantitative prøver med en 1 meter lang plexiglass rørhenter. Disse prøvene ble tatt på 
hver meter fra overflata og ned til 20 meters dyp. Prøvene fra 5 meters vertikale sjikt ble 
blandet og senere behandlet som en prøve. På hver stasjon ble det også tatt to vertikale 
håvtrekk (en prøve fra 20-0 m og en prøve fra 1 meter over bunnen og opp til overflata). Ver- 
tikaltrekkene ble tatt for å sikre nok materiale for lengdemålinger til videre beregning av bio- 
masse. Dyreplanktonet ble fiksert i Lugol's løsning og senere bearbeidet på lab. 

5.2 Resultater 

5.2.1 Planteplankton 

Analyseresultatene av planteplanktonet er fremstilt i vedlegg 1 og viser at planteplanktoninn- 
holdet, som totalvolum al er, var forholdsvis likt i alle de fem analyserte pravene og varierte i B området 400-600 mm3/m . Det var også stor likhet i algemengde mellom 0-5 og 5-10 m dyp 
på de to tidspunktene med prøver fra begge blandprøveområdene. Dette er tidspunkter da det 
foregår omfattende o m r i n g  av vannmassene. 

Totalt ble det registrert 57 kategorier av planteplankton i prøvene. Gruppen Chrysophyceae 
(gullalger) og Chlorophyceae (grønnalger) hadde flest registrerte kategorier med henholdsvis 
18 og 15 registreringer. Størst totalvolum utgjorde imidlertid kiselalgene (Bacillariophyceae). 
Dette gjaldt alle innsamlingstidspunktene og var et resultat av et stort innslag av arten Tabel- 
laria fenestrata. Denne arten utgjorde hele 60-80% av totalvolumet av planteplankton. Mange 
av de andre registrerte gruppene og artene utgjorde lave verdier. 

5.2.2 Dyreplankton 

Den totale dyreplanktonbiomassen i Rovatnet varierte mellom 40 og 700 mg m-2 (fig. 3). La- 
vest biomasse ble registrert i mai, mens den høyeste verdien ble målt på stasjon 1 i september. 
Stasjon 1 hadde størst biomasse også i august. Stasjon 2 hadde noe lavere biomasse enn de to 
andre stasjonene både i august og september. Biomassen av Cladocera (vannlopper) var lavere 
enn biomassen av Copepoda (hoppekreps) på alle stasjonene i august. I september var imid- 
lertid biomassen av Cladocera høyere enn Copepoda på to av de tre stasjonene. 

Totalt var Cladocera representert med sju arter mens det ble registrert tre arter av Copepoda 
(tab. 3). De tre mest forekommende artene av Cladocera var Leptodora kindti, Daphnia 
cristata og Bosmina longirostris. Av disse utgjorde L. kindti størst biomasse på stasjon 1 og 3 
i august og på stasjon 2 i september, mens D. cristata oppnådde størst biomasse på stasjon 2 i 



august og stasjon 1 og 3 i september. Blant Copepoda var Cyclops scutifer klart mest fore- 
kommende art, men også arten Acanthodiaptomus denticornis var brukbart representert. 

Når det gjaldt stlarrelse var kun 7% av D. cristata fra august og september stlarre enn 1 mm og 
ingen individer var større enn 1,2 mm (n=206). Gjennomsnittstørrelsen på eggbærende hunner 
var på 0,9 mm. Bosmina longirostris er en liten art og største målte individ var her på 0,6 mm 
og gjennomsnittstørrelsen på eggbærende hunner var på 0,4 mm. 
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Figur. 3. Biomasse av dyreplankton fordelt på stasjoner og måneder. 
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Tabell 3. Artsutvalg og biomasse (mg m-2) av dyreplankton i Rovatnet 2000 

Mai August September 
Zooplanktonkategorier St.1 St.1 S t2  St.3 St.1 St.2 S t.3 

St. 2 

Cladocera 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispina 
Daphnia cristata 
Bosmina longispina 
Bosmina longirostris 
Leptodora kzndti 
Diaphanosoma brachyurum 

Copepoda 
Cyclops scutifer 
Arctodiaptomus laticeps 
Acanthodiaptomus denticornis 

St. 3 

Diaptomidae cop ind. 1,9 2,3 2s 3,3 8,4 2,o - 
Diaptomidae nauplii ind. 0,3 1,3 k1 1 ,o - 0,02 0,l 
Cyclopidae cop.ind. 5,5 5,o 4,1 4,1 174 0,5 073 
Cyclopidae nauplii ind. 6,4 1,3 2,1 0,5 25,2 22,5 29,7 

St. 1 St. 2 St. 3 



5.3 Diskusjon 

5.3.1 Planteplankton 

Prøvene av planteplanktonet var opprinnelig ikke en del av undersøkelsesopplegget. Observa- 
sjoner av mye alger i vannmassene gjorde imidlertid at det etter hvert ble samlet inn en del 
prøver. Innsamlingen kom imidlertid ikke i gang før i august, slik at det kun ble tatt prøver i 
siste del av vekstsesongen. 

Ut fra totalvolurnet av planteplankton i de analyserte prøvene alene vil man kunne si at vann- 
massene i Rovatnet var oligotrofe til oligomesotrofe, det vil si i overgangen mellom nærings- 
fattige og middels næringsrike. Siden det bare var prøver fra den siste del av vekstsesongen er 
det imidlertid høyst sannsynlig at planteplanktoninnholdet har vært større tidligere i sesongen. 
Forsommeren er som oftest perioden med planteplanktonmaksimum i de fleste norske inn- 
sjøer, selv om mange unntak finnes. 

Noe som kan tyde på at vannmassene har et noe høyere trofinivå, det vil si at de er mer 
næringsrike enn resultatene fra analysene viser, er registreringen av flere arter som er mer 
typiske for middels næringsrike, mesotrofe, og også mer næringsrike vannmasser. Disse ar- 
tene er Cryptomonas erosa i gruppen Cryptophyceae (svelgflagellater), Ceratium hriundinella 
i gruppen Dinophyceae (fureflagellater) og ikke minst Tabellaria fenestrata og Asterionella 
formosa innen gruppen Bacillariophyceae (kiselalger). Særlig Tabellaria fenestrata var domi- 
nerende i alle de fem analyserte prøvene. Disse artene har som regel sine største forekomster i 
mesotrofe, men finnes også i eutrofe vannmasser, dvs. middels næringsrike til næringsrike. 

Beregninger av næringssalttilførselen til vatnet viser at Rovatnet mottar næringsmengder så 
vidt over det akseptable nivå for fosforbelastning (Johnsen & Bjørklund 1992). Ser man på 
den mengden tilført fosfor som er tilgjengelig for biologisk produskjon vil innsjaren imidlertid 
være klassifisert som stabilt næringsfattig. 

Basert på planteplanktoninnholdet, både de konkrete analysene og de antagelsene en har gjort 
ovenfor, er det rimelig å anta at vannmassene i Rovatnet ligger et sted mellom oligotrof til 
mer mesotrof, det vil si næringsfattig til middels næringsrik. 

5.3.2 Dyreplankton 

Sammensetningen av dyreplanktonsamfunnet i en lokalitet kan gi en god indikasjon på for- 
holdet mellom produksjonen av dyreplankton og planktonbeitende fisk. Fisken påvirker og 
former planktonsamfunnet ved at det beites hardere på visse grupper, arter og størrelser fram- 
for andre (Koksvik & Langeland 1987, Reinertsen et al. 1990, Dahl-Hansen et al. 1994). Spe- 
sielt er dette gjeldene for gruppen Cladocera som innehar de mest betydningsfulle artene for 
planktonbeitende fisk. 

Prøvene av dyreplanktonet i Rovatnet viste at den totale biomassen på 40-700 mg m-2 lå 
innenfor normale verdier for vatn i lavlandet i Midt-Norge. Den høyeste verdien (695 mg m-*) 
kan allikevel karakteriseres som noe over middels. Denne biomassen ble registrert på stasjon 
1 i september og var over dobbelt så h0y som verdiene på de to andre stasjonene samme dato. 
Den høye biomassen skyldes trolig en opphopning av dyr som følge av vind og strømninger, 
heller enn spesielt god produksjon i dette området. Også i august var det litt av den samme 



tendensen. Stasjon 1 ligger i sørenden av vatnet og Rovatnet er ganske utsatt for vind. Under 
feltarbeidet opplevde vi b1.a. at hele flytegarnlenka flyttet seg flere kilometer sørover som 
følge av sterk vind og strøm. Den lave totale biomassen på våren (mai) skyldes at 
somrnerproduksjonen ikke har kommet skikkelig i gang enda. 

Når det gjelder sammensetningen av dyreplanktonsamfunnet var mengden Cladocera lavere 
enn mengden Copepoda på alle stasjonene i august som normalt er den viktigste måneden for 
dyreplankton. Med unntak av Leptodora kindti var Cladocerasamfunnet dominert av små ar- 
ter. Både Daphnia cristata og ikke minst Bosmina longirostris er arter som typisk dominerer i 
lokaliteter med sterkt predasjonspress fra fisk (b1.a Post et al. 1997, Bøhn & Amundsen 1998, 
Bizina 2000). Lave forekomster av andre Daphnia-arter er trolig også et resultat av sterkt bei- 
ting. Arter fra denne slekta forekommer i de fleste lokaliteter, men er viktige byttedyr for 
planktonspisende fisk og kan bli sterkt desimert om fiskebestanden er for stor. Kroppsstørrel- 
sen på D. cristata var lav (7% a lrnrn) i forhold til dens størrelsespotensiale på 1,8 mm 
(FloBner 2000). Til tross for at dyreplanktonsamfunnet lot til å være sterkt påvirket av hardt 
beitepress på store individer og arter, oppnådde den store arten L. kindti høyest biomasse på 
flere av stasjonene. Dette skyldes trolig to forhold. For det første er dette en art med stor 
kroppsstørrelse (6.5-18 mm) og biomassen blir dermed fort høy. I tillegg unngår den trolig 
sterk predasjon i motsetning til andre store Cladocera-arter ved at den er svært hyalin (gjen- 
nomsiktig). 

Totalt sett indikerer plante- og dyreplanktonprøvene at Rovatnet er en næringsfattig til mid- 
dels næringsrik innsjø, men hvor fiskebestandene utgjør et sterkt beitepress på dyreplankto- 
net. Artssammensetningen, biomasseforholdet mellom Cladocera og Copepoda og størrelsen 
på individene, tyder på at mengden planktonspisende fisk (i første rekke røye) klart er noe for 
stor i forhold til dyreplanktonproduksjonen. 



6 FISK 

6.1 Metoder 

6.1.1 Garnbruk 

Prøvefisket i Rovatnet foregikk i tre perioder, dvs. mai (08.-12.05), august (07.-11.08) og ok- 
tober (09.-13.10.), 2000. I tillegg ble det gjennomført et lite pruvefiske (1 natt) i mai 2001. 
Under prøvefiskerundene ble det brukt flere forskjellige typer av garn. Med unntak av inn- 
samlingen i mai 2001, ble det ved hver feltrunde brukt standardiserte bunngamserier (KWJ- 
serien), en flytegamserie og en rekke småmaska garn. I mai og oktober ble det også satt seks 
multigarn (NORDIC-garnet). Hver av de standardiserte bunngamseriene (KWJ) besto av 7 
garn (13  x 25 m) med følgende maskevidder i mm (omfar): 45 (14), 39 (1 6), 35 (1 8), 29 (22), 
26 (24), og 2 x 21 (30). Flytegarnserien som ble benyttet besto av 5 garn med maskeviddene 
35 mm (18), 29 (22), 26 (24), 21 (30) og 10 (63). Av småmaska gam ble det benyttet garn 
med maskeviddene 8 mm (80 omfar), 10 (63), 12,5 (50) og 15,5 (40). Multigamene er bygd 
opp slik at hvert enkelt garn er satt sammen av i alt 12 ulike maskevidder av følgende stør- 
relse: 5 mm (125 omfar), 6,25 (100), 8 (80), 10 (63), 12,5 (50), 15,5 (40), 19,5 (32), 24 (26), 
29 (22), 35 (1 8), 43 (1 5), 55 (1 1). 

Ved hver prøvefiskerunde ble en til to av bunngarnseriene satt slik at hvert gam ble satt tilfel- 
dig og enkeltvis fra land, uten hensyn til maskevidde. De resterende seriene (en til to) ble delt 
opp i to lenker per serie og satt fra land og ut mot dypere deler av vatnet for å fange opp fisk 
som oppholdt seg dypere enn hva enkeltgarna i strandsona klarte å fange opp. Flytegarna ble 
satt sammen til ei lenke som ble plassert "midt" på vatnet slik at den fanget fisk som oppholdt 
seg i de frie vannmassene. Flytegarnlenka sto ute også på dagtid, men dagfangsten av fisk ble 
holdt utenfor materialet. De småmaska garna ble satt både enkeltvis og i lenker. Når det gjaldt 
garn av multigamtypen, så ble disse satt sammen i lenker bestående av to og to gam. 

Prøvefisket i Rovatnet 2000 omfattet totalt 112 garnnetter (garn satt enkeltvis + gam i lenke) 
med standard bunngam (1 garnnatt = 1 gam i 1 natt), 68 garnnetter med småmaska garn og 25 
garnnetter med flytegam. Når det gjaldt multigarna så tilsvarte bruken av disse totalt 18 gam- 
netter (hvert enkelt garn sett under ett). 

I tillegg omfattet prøvefisket i mai 2001 totalt 13 garnnetter med småmaska gam. 

6.1.2 Teiner 

I mange vatn kan det være vanskelig å få smårøya på garn. I tillegg til garn ble det derfor i 
Rovatnet brukt teiner "egnet" med torskerogn. Hver runde ble det satt ut i alt 10 teiner 
(maskevidde 12 m x 12 m) på varierende dyp og substrat. Teinene sto ute i flere netter under 
hver feltrunde (totalt 6 netter, men ble tømt regelmessig. Da fangstene i teinene viste seg å bli 
dårlige i forhold til innsatsen og garnbruket ga mer enn nok røye til analyser, ble teinene ute- 
latt fra undersøkelsen under siste feltrunde (oktober). 



6.1.3 Analyser 

Utbyttet av fisk på standard bunngarn og flytegam ble beregnet som antall fisk ogleller antall 
gram av de ulike artene for hver garnmaskevidde per garnnatt, m.a.0. et snitt for fangsten av 
de ulike artene pr. garn pr. natt (CPUE). Utbyttet av fisk tatt på multigarn framstilles som re- 
gel som antall fisk per garnareal (1 00 m2) pr. natt. Da innsatsen med denne garntypen var liten 
i forhold til standard bunngarn, og det ikke ble vektlagt å sette disse garna innafor de dybde- 
intervaller de normalt settes på (jf. b1.a. Rask et al. 2000), ble det valgt å ikke beregne noe 
eget utbytte for denne garntypen. Fisken inngikk derfor i totalmaterialet. 

All fisk ble lengdemålt til naermeste mm fra snutespiss og til enden av sammenklemt hale- 
finne (totallengde) og vekta ble målt til nærmeste gram. Aldersanalyse og tilbakeberegning av 
vekst ble for ørret basert på skjell, mens det hos røye ble benyttet otolitter. Det meste av fis- 
ken ble gjennomgått med henblikk på kjønn, gonadenes utviklingsstadiurn, grad av parasit- 
tisme og kjøttfarge. De ulike næringsemnene i mageprøvene fra et representativt utvalg fisk 
ble bestemt til taksonomiske grupper og de ulike gruppenes forekomst i hver enkelt mage ble 
registrert som volumprosent. Fiskens kondisjonsfaktor ble beregnet etter Fultons formel (K): 

Ørretpopulasjonen i Rovatnet er en såkalt partielt migrerende/vandrende populasjon. Dette 
innebærer at den består av både ferskvannsstasjonære og anadrome individer (sjøørret). Ro- 
vatnet ligger svært nært sjøen og høydeforskjellen er liten (12 m o.h.), noe som gjør det lett 
for fisken å vandre ut i sjøen og bruke de nære fjordområdene som oppvekstområder. Må- 
linger av strontiuminnholdet i fiskeskjell fra flere ulike elver har vist at en god del ørret av 
sjøørret type trolig oppholder seg kun i brakkvannssonen under sjøoppholdet, mens andre 
fisker oppsøker områder med sjøvann med byere  saltinnhold (Koksvik & Steinnes subm. 
2002). Det kan også være stor variasjon i hvor lenge fisken oppholder seg i brakkvann- 
sonedsjøen. Disse variasjonene i oppholdssted og oppholdstid gir seg gjerne utslag i store va- 
riasjoner i ørretens drakt, fra sølvblank fisk (pelagisk drakt) til fisk med mer stasjonært preg 
(gulbrun og rødprikket), samt en rekke kombinasjoner av disse (eks. blank drakt, men røde 
prikker etc). Stasjonær fisk som oppholder seg i de fri vannmassene vil også gjeme få en 
blank drakt på lik linje med smoltifisert sjøørret. I et system som Rovatnet, hvor man har 
begge formene, kan det å skille sjøørret og stasjonær fisk ut fra morfologiske karakterer (ha- 
bitus) være en utfordring. Skjellanalyser vil i mange tilfeller kunne gi svar ved at de to for- 
mene har ulike vekstmønster (sjøørreten markert større vekst etter utvandring). I et så stort 
materiale som det dette prøvefisket ga, er det imidlertid umulig å gjennomgå skjell fra hele 
materialet. Det viste seg også at det i Rovatnet heller ikke alltid var like enkelt å skille stasjo- 
nær og anadrom fisk ved slik analyse. Da sjøørret og stasjonær ørret tross alt kun er individer 
med ulike strategier innenfor samme art, ble det derfor ved de fleste av analysene valgt å slå 
sammen de to formene under artsnavnet (ørret (Salmo trutta)). Ved framstilling av vekst ble 
imidlertid antatt sjøørret skilt ut og framstilt med egen vekstkwve. 

Se for øvrig diskusjonskapittelet. 



6.2 Resultater 

6.2.1 Utbytte av prevefisket 

Den totale fangsten av fisk fra prøvefisket (inkl. teiner) i Rovatnet var på 1752 fisk. I alt ble 
det fanget fem forskjellige arter hvorav ørret (Salmo trutta L. (stasjonær og anadrom)) og 
røye (Salvelinus alpinus L.) var de mest forekommende med prosentvise andeler på hen- 
holdsvis 65% (1 135 stk) og 3 1% (537 stk) (tab. 4). Av laks (Salmo salar) ble det totalt tatt 52 
individer, hvorav 39 stk. var parr (lakseunger) og 13 stk. var voksen fisk, dvs. smålaks eller 
større. Fire av de tilbakevandra laksene ble for øvrig sluppet ut igjen. Av andre arter ble det 
tatt trepigga stingsild (Gasteroceus aculeatus L.) og å1 (Anguilla anguilla L.). 

En oversikt over fangsten tatt på de ulike garntypene viser at det ble tatt ørret på alle typer 
garnsett, men hvor bunngarn satt enkeltvis (både småmaska og KWJ serie) hadde fisket best 
(tab. 4). Spesielt ble det tatt mye ørret på småmaska enkeltgarn i oktober. Teinene fanget lite 
ørret, totalt to stk. i mai. Også røye ble tatt på alle garntyper feltsesongen sett under ett. I mai 
fisket småmaska bunngarn satt i lenke best på denne arten, mens det i august og oktober var 
de småmaska gama som ble satt enkeltvis i strandsona som var de mest effektive. Det ble 
fanget lite røye på flytegarn og bunngarnsenene (KWJ). I teinene ble det totalt tatt 19 røyer. 

Når det gjaldt laks ble det tatt individer av denne arten både på garn satt i strandsona, i lenke 
på dypere vann og på flytegarn. Det største antallet ble tatt i oktober da det b1.a. ble tatt 38 
parr på småmaska bunngarn sør i vatnet. Gam satt enkeltvis i strandsona (både småmaska og 
større masker) tok flest voksen laks. I tillegg ble det tatt 24 parr ved et prøvefiske med små- 
maska garn rett etter isløsninga i mai 2001(se kap. 6.2.7). 

Trepigga stingsild ble kun tatt på multigarn i mai, mens å1 ble tatt på småmaska bunngarn satt 
både enkeltvis og i lenke i august. Det ble også tatt en å1 i teine samme måned. 

Gjennomsnittsvekta på ørreten i garnfangstene (alle garntyper) var på 150 g. Ser man bort fra 
de minste maskestørrelsene (dvs. garn < 21 mm) var gjennomsnittstørrelsen på 320g (n=425). 
Største ørret veide 2,7 kg (sjøørret-type), sju fisk var større enn 2 kg og i alt 32 ørret var større 
enn 1 kg. For røye var gjennomsnittsvekta på beskjedne 29 g (alle garntyper). Ser man også 
her bort fra de småmaska garna var snittstørrelsen på 171 g (n=16). Beskjedne 10 stk. av i alt 
537 røyer veide over 100 g. Den starste av disse veide 745 g og kun fire av fiskene veide 500 
g eller mer. Største innveide laks var på 6,4 kg, men det ble sluppet fri et individ som muli- 
gens var litt større. Blant de innveide tilbakevandra laksene (de som ble sluppet fri fikk kun 
ca. vekt) var gjennomsnittsvekta 2967 g (n= 12, sd = 141 9 g). 

Utbyttet av fisk beregnet som antall fisk pr. garnnatt for de ulike maskeviddene viste at ut- 
byttet av ørret på bunngarn satt enkeltvis fra land var størst på garn med små maskevidder 
(fig. 4). Klart størst var utbyttet på gam med maskevidde 12,5 mm (32 fisklgamnatt). Med 
økende maskestørrelse avtok utbyttet opp til 29 mm garn. Deretter stagnerte utbyttet på et 
snitt på om lag tre fisklgarnnatt. Den største brukte maskevidden (45mm) hadde et gjennom- 
snittlig utbytte på litt under to fisk (1,66 fisk/gamnatt). Røye hadde også størst utbytte på 12,5 
mm garn ( l  l fisklgarnnatt) innenfor denne typen gamsett. I motsetning til ørreten ble det 
nesten ikke tatt røye på enkeltgarn større enn 15,5 mm med unntak av en fisk på 21 mm (0,06 
fisklgarnnatt). Laks (parr og voksen) hadde størst utbytte på gam satt enkeltvis på 12,5 mm 
garn (3 fisklgarnnatt). 
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Bunngarn enkeltvis 

Ørreffsjøørret n=911 

O Røye n=196 

E4 Laks n=48 
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Bunngarn i lenke 

Ørreffsjøørret n=l00 
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Figur 4. Gjennomsnittlig antall fisk pr. gamnatt for ørret, røye og laks på de ulike 
maskestørrelsene av bunngarn satt enkeltvis, bunngarn satt i lenke på dypt vann og 
flytegam i Rovatnet 2000. * = redskap ikke brukt. 



På bunngarn satt i lenke på dypere vann var utbytte av røye større enn utbyttet av ørret totalt 
sett (fig. 4). Røya hadde størst utbytte på små maskevidder også her. Størst var utbyttet på 
15,5 mm og 12,5 mm med henholdsvis 9 og 10 fisklgarnnatt. Til forskjell fra bunngarn satt 
enkeltvis i strandsona, ble det tatt noen få røyer også på mer grovmaska garn, dvs. 29, 35 og 
39 mm garn. Ørreten ble registrert på alle gam større enn 10 mm, men utbyttet var relativt 
lavt på alle disse maskeviddene. Kun 12,5 mm og 21 mm garn hadde utbytte på over 2 
fisklgarnnatt (12,5 mm: 2,4 fisklgarnnatt, 21 mm: 2,2 fisklgamnatt). Det ble kun tatt en laks 
på bunngarn satt i lenke (12,5 mm). 

Flytegarna hadde relativt lavt utbytte av alle arter og på alle maskevidder (fig. 4). Ørret ble 
imidlertid tatt på alle maskestørrelser og hvor utbyttet var størst på 21 mm gam (3,6 
fisklgarnnatt). Røye ble kun tatt på 10 mm gam og da med et utbytte på 2,8 fisklgarnnatt. Den 
ene laksen som ble tatt på flytegarn ble tatt på maskevidde 26 mm (ca. 4 kg - sluppet ut 
igjen). 

Gjennomsnittlig utbytte av ørret og røye på 26-35 mm bunngarn var på 1290 glgarnnatt. 

6.2.2 Lengdefordeling 

Fiskematerialet i Rovatnet fordelte seg på lengde på de ulike garntypene som vist i figur 5. 
Det ble fanget ørret innenfor et relativt bredt lengdespekter på både bunngarn satt enkeltvis, 
bunngarn satt i lenker på dypere vann og på flytegarn. På bunngarn satt enkeltvis i strandsona 
var det klart strarst andel ørret med lengder under 25 cm. Klart flest fisk lå innenfor lengdein- 
tervallet 10,l-15,O cm (43%). Til tross for store andeler små fisk viste fangstene at det også 
var en del større ørret. Ørret større enn 40 cm utgjorde 5% av det totale ørretmaterialet på 
denne garntypen. På bunngarn satt i lenke var det også flest ørret med lengder mindre enn 25 
cm, men til forskjell fra bunngarna i strandsona var den største andelen av ørreten på mellom 
20 og 25 cm. Også på bunngarn satt i lenke var det en del større fisk med prosentvise andeler 
på hele 7-10%. Det meste av ørreten tatt på flytegam hadde lengder større enn 20 cm. Flest 
fisk lå som ved bunngarn i lenker i lengdeintervallet 20,l-25,O cm, men også de større leng- 
degruppene utgjore en betydelig del av fagsten (10-1 8%). 

Rsya i fangstene i Rovatnet var representert med en smal lengdefordeling (fig. 5). Fangst- 
dataene viste at det meste av røya var små med lengder mellom 10 og 20 cm. På bunngam satt 
enkeltvis utgjorde røye med størrelse på mellom 5 og 20 cm hele 99,5% av det totale røye- 
materialet (n=196). Også på bunngarn satt i lenker utgjorde de tre minste størrelsesgruppene 
størst andel røye med 97% av totalen (n=256). Det var imidlertid en signifikant forskjell i 
størrelse mellom røye tatt på bunngarn i strandsona og på dypere vann (Mann-Whitney U-test, 
U=17441,5, P=0,000). Dette skyldes trolig at andelen røye i lengdegruppen 15,l-20,O var 
større på garn satt i lenke enn enkeltvis, samtidig som andel fisk i de minste lengdegruppene 
(5,l- 10,O og 10,l-15,O cm) var mindre på garna satt i lenke enn på gam satt enkeltvis. På fly- 
tegarna ble det kun tatt røye i lengdegruppen 10,l-15,O cm og da i lavt antall (n=14). 

Laksen, som i all hovedsak ble tatt på bunngarn satt enkeltvis fra land (jf. tab. 4, fig. 4), var 
representert i tre lengdeintervaller. Den tilbakevandra laksen var alle større enn 40 cm. Når 
det gjaldt laksungene (parr) var det meste av disse i lengdegruppen 10-15 cm, men arten var 
også representert ved en liten andel fisk i lengdegruppen 15,l-20,O cm. Den eneste laksen 
som ble tatt på bunngarn satt i lenke var på 12,7 cm. Det ble også tatt en voksen laks på flyte- 
garn, men denne ble sluppet ut igjen og mangler derfor lengde. 
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Figur 5. Prosentvis lengdefordeling hos ørret, røye og laks på de ulike 
garntypene i Rovatnet. ( ) = fisk sluppet ut igjen. 



6.2.3 Vekst og alder 

I framstillingen av vekst ble antatt sjøørret (ut fra drakt ogleller vekstmønster) skilt fra fersk- 
vannstasjonær ørret og veksten er framstilt med egen kurve (fig. 6).  

Klart best vekst hadde naturlig nok sjøørreten i Rovatnet. Veksten hos sjøørreten var ganske 
lik den stasjonære fiskens vekst de to første årene. Etter dette avtok den stasjonære fiskens 
vekst noe, mens sjøørreten fortsatte med en vekst godt over fem cm pr. år til og med femte 
vekstsesong. Den gjennomsnittlige årlige tilveksten mellom tre og fem år var på 7,7 cm, men 
enkeltfisker hadde vekst på rundt 14 cm pr. år. Etter femte vekstsesong avtok veksten gradvis, 
men den årlige tilveksten sank ikke til under fem cm før ved en alder på åtte år (n=8). Den 
ferskvannsstasjonære ørreten hadde en årlig tilvekst på over fem cm de to første årene hvor- 
etter veksten avtok noe. 

Røya i Rovatnet hadde en vekst som var betydelig lavere enn hos den stasjonære ørreten. Den 
årlige tilveksten lå godt under fem cm for alle aldre inklusive de første årene. Gjennomsnittlig 
årlig tilvekst de fire første åra var på 3,2 cm. Best årlig tilvekst hadde røya første året med på 
3,9 cm (max 5,9 cm; min 2,8 cm, sd = 0,6). 

For å få et inntrykk av om den småfalne røyepopulasjonen var akkumulert og besto av mye 
gammel fisk, ble et representativt utvalg røye basert på den totale lengdefordelinga i matena- 
let gjennomgått med henblikk på alder. Fordelinga framstod som vist i figur 7. 

Røyematerialet besto av fisk fra 2 til 17 år og hvor det meste av fisken var mellom 3 og 5 år. 
Flest fisk var det imidlertid i aldersgruppen 3 år (3 1 %). Noen få røyer var svært gamle. 
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+Ørret n=32 

Røye n=38 
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P 30 - - a - - Tilvekst ørret 2 25 - - + - - Tilvekst røye 
20 
15 Tilvekst = 5 cm 
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o 

2 3 4 5  

Alder (år) 

Figur 6.  Gjennomsnittlig vekst (cm f sd) og årlig tilvekst hos ferskvannsstasjonær ørret, 
antatt sjøørret og rprye i Rovatnet. 
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Figur 7. Prosentvis aldersfordeling hos røye i Rovatnet. 

6.2.4 Kjsnnsmodning 

Fiskemateriale innsamlet i august egner seg godt til å angi andelen gytefisk i en bestand da 
gonadeutviklingen på denne tiden av året normalt har kommet så langt at det kan registreres 
om fisken skal delta i gyting kommende høst eller ikke. Et utvalg ørret fra denne måneden på 
i alt 162 arret fordelte seg totalt på 17 % gytehunner, 24 % gytehanner og 59 % gjellfisk. Av 
et utvalg på 84 røyer var fordelinga 32 % gytehunner og 25 % gytehanner og 43 % gjellfisk. 
Gytefisken hos begge arter fordelte seg på lengde som vist i figur 8 . 

Ø R Ø R  Ø R  Ø R  0 R  0 R  0 R  Ø R  

n=O n= l l  n=13 n=31 n128 11.40 ni28 n=l n520 n=O n=20 n=l n=20 n=O n=33 n=O 

Gytehunner Ed Gytehanner O Gjellfisk 

Figur 8. Prosentvis fordeling av gjellfisk, gytehanner og gytehunner hos ørret (0) og 
røye (R) i Rovatnet i august. 



Hos ørreten var det svært lite gytefisk med lengder under 25 cm, og all gytefisk opp til en 
lengde på 30 cm var hanner. Gytehunner ble først registrert i lengdegruppe 30,l-35,O cm. An- 
delen gytehunner økte med økt kroppslengde over dette og blant fisk større enn 40 cm ut- 
gjorde andelen gytehunner 67%. Andelen gjellfisk avtok naturlig nok også med økt lengde, og 
hos ørret i den største lengdegruppen utgjorde denne kategorien kun 3% (1 fisk, hunn). Hos 
røya var bildet ganske annerledes. I det analyserte materialet var hele 45% av fisken i lengde- 
gruppe 10,l-15,O cm kjønnsmoden. Hunner utgjorde her en andel på 26 %. I lengdegruppen 
15,l-20,O cm utgjorde gytefisk 80% av materialet med en fordeling mellom hunner og hanner 
på henholdsvis 48% hunner og 32% hanner. Gjellfisk utgjorde her 20% (alle hanner). Av de 
f"a røyene som ble tatt i august over 20 cm (2 stk) var begge hanner som skulle gyte samme 
h0st. 

6.2.5 Fiskens kvalitet 

Kondisjonsfaktor (k-faktor), kjøttfarge og grad av parasittisme er vanligvis de parametrene 
som blir undersakt når ørreten og røyas kvalitet skal vurderes. Kondisjonsfaktoren er et mål 
for fiskens vekt i forhold til lengde (jf. Materiale og metoder). 

K-faktoren for ørreten i Rovatnet varierte mellom månedene (Kruskal-Wallis, X2 = 254,82, 
df=2, P=0,000) (all fisk) og de gjennomsnittlige verdiene var høyest for alle lengdegruppene i 
august (tab. 5). I mai var k-faktoren hos ørreten størst for de største fiskene, dvs. fisk over 40 
cm (1,02), mens den var lavest for fisk i lengdegruppene 20,l-25,O (0,81) og 25,l-30,O (0,80). 
I august var som nevnt k-faktoren jevnt over køyere hos ørreten enn i mai og denne forskjel- 
len var signifikant (Mann-Whitney U-test, U=3454,5, P= 0,000, fisk >20 cm.) Høyest var 
verdiene denne måneden (august) for fisk i lengdegruppene 30,l-35,O (1,03) og 35,l-40,O 
(1,02). De laveste verdiene hadde de minste fiskene (<20,1 cm) (0,92). I oktober var k-fakto- 
ren hos ørreten lavere enn i august innenfor alle lengdeintervaller. Målt for fisk >20 cm var 
denne forskjellen signifikant (Mann-Whitney U-test, U= 6564,5, P=0,000), men k-faktoren i 
oktober var høyere enn i mai (Mann-Whitney U-test, U= 5298,5, P=0,000, fisk >20 cm). Ør- 
ret større enn 40 cm hadde for øvrig den høyeste k-faktoren denne måneden (0,96). 

Med unntak av de største fiskene hadde røye betydelig lavere k-faktorverdier enn ørret. Innen- 
for lengdegruppen < 20,lcm, som omfattet det meste av røya, var det imidlertid en økning i k- 
faktor fra mai til oktober. Blant de andre lengdegruppene var det svært lite fisk, men blant 
disse enkeltfiskene var det en tendens til at de største fiskene hadde høyest k-faktor. 

Tabell 5. Gjennomsnittlig k-faktor for ulike lengdegrupper av ørret og røye i Rovatnet. Antall fisk 
innenfor de enkelte lengdeintervallene er oppgitt i parentes 

Lengdegrupper (cm) 
Art <20,1 20,l-25,O 25,l-30,O 30,l-35,O 35,l-40,O >40 

Ørret mai 0,91 (134) 0,81 (50) 0,80 (33) 0,87 (14) 0,90 (12) 1,02 (9) 
Ørret aug. 0,92 (95) 0,94 (77) 0,96 (24) 1,03 (22) 1,02 (20) 0,98 (33) 
Ørret okt. 0,89 (467) 0,86 (57) 0,86 (23) 0,91 (21) 0,92 (21) 0,96 (22) 

Røye mai 
Røye aug. 0,69 (171) 0,95 (1) 1,27 (1) 
Røye okt 0,76 (1 11) 0,75 (1) l ,O (l) 1,58 (1) 1,26 (1) 



Det aller meste av røya i Rovatnet var hvit i kjøttet med unntak av en liten andel fisk i leng- 
degruppen < 20,lcm (5%), samt to fisker som ble tatt i lengdegruppen 30,l-35,O cm, som alle 
var lyserød i kjøttet (fig. 9). Ingen røyer fikk benevnelsen rød. Blant ørreten var det en økende 
andel fisk med farget fiskekjøtt med økende lengde (fig. 9). Fisk i lengdegruppe 35,l-40,O cm 
hadde størst andel skikkelig rødt kjøtt (1 9%). Ørret med lengder under 20 cm var nesten ute- 
lukkende hvite i kjøttet (0,9% lyserød). 

Graden av innvollsparasittisme vurderes etter en skala fra 0-3 hvor O betyr ingen parasitter og 
3 betyr sterk parasittering. Ved en svak infiseringsgrad vil det kun være enkeltcyster på inn- 
vollene (spesielt mage og tarm), mens ved sterk infiseringsgrad vil også kjøttet i bukhula være 
angrepet. Ved kraftig infisering kan innvollene ofte være sammenvokst med kjøttet (bukhule- 
veggen). 

Ørreten i Rovatnet var moderat til lite parasittert. Totalt var 2 1 % av ørreten parasittert, hvorav 
det meste av fisken hadde parasitteringsgrad 1 (tab. 6). Hos røya var mye av fisken infisert. 
Totalt ble det registrert innvollsparasitter på 8 1% av individene fra denne arten. Halvparten av 
disse hadde parasitteringsgrad 2 og 3. Nærmere analyser viste at det spesielt var større røye 
som hadde den høyeste parasitteringsgraden. Av totalt 12 røyer som var større enn 20 cm ble 
åtte stk. gjennomgått for parasitter. Av disse hadde sju fisk parasitteringsgrad 3 (1 fisk grad 
0) - 

a Rød 
Ed Lyserød 

I U Hvit 

Lengde (cm) 

Figur 9. Prosentvis fordeling av graden av kjøttfarge innen lengdegruppene hos ørret (0) 
og røye (R) i Rovatnet. 

Tabell 6.  Grad av parasittisme hos ørret og røye i Rovatnet gitt i prosent 

Art N Grad av parasittisme 
o 1 2 3 

Ørret 54 1 79 16 3 2 

Røye 227 19 41 26 14 



6.2.6 Ernæring 

Ørret tatt på bunngarn i Rovatnet hadde spist totalt 17 identifiserbare næringsdyrkategorier 
(tab. 7). I tillegg ble det funnet noen byttedyr som ikke lot seg bestemme. Disse ble samlet 
under kategorien div. bunndyr. Klart flest kategorier ble utnyttet av ørreten i oktober med 15 
forskjellige kategorier. I mai var fjærmygg (29,4%), luftinsekter (23,7%) og vårfluer (1 5,7%) 
de viktigste byttedyrene for ørreten. Både i august og oktober var luftinsekter de mest utnytta 
næringsemnene med andeler på henholdsvis 35,7% og 62,6%. 

Blant røye tatt på bunngarn var fjærmygg klart viktigste byttedyr i mai (65,6%), mens dyre- 
plankton utgjorde de største andelene i august (69,3%) og oktober (87,6%). Størst variasjon i 
kosten hadde røya i mai og august med henholdsvis 8 og 7 ulike identifiserbare kategorier. 
Fisk var spist av både arret og røye og den største gjennomsnittlige volumprosenten for denne 
kategorien ble funnet hos røye i august ( l  l %). 

Mageprøvene fra lakseparr tatt på bunngarna viste at luftinsekter (49,1%) og vårfiuer (3 1%) 
var de viktigste byttedyrene for denne arten. 

Flytegarnfangstene viste at blant ørret tatt i de fri vannmassene var luftinsekter viktigste bytte 
i oktober (99,8%) (tab. 8). I august hadde kun 2 av 18 ørret maginnhold (luftinsekt 40 %, fisk 
50%). Røye ble kun tatt på flytegarn i oktober og av 14 fisk hadde kun 5 fisk mageinnhold. 
Blant disse fiskene utgjorde plankton og luftinsekt like andeler (50%). 

Tabell 7. Gjennomsnittlig volumprosent for ulike byttedyr registrert i mager hos ørret (a), raiye (R) og 
lakseparr (L) tatt på bunngarn ved de tre prsvefiskerundene i Rovatnet 2000. n angir antall fisk med 
analysert mageinnhold 

Mai August Oktober 
0 R 0 R 0 R L 

Næringskategorier (n=84) (n=l8) (n=54) (n=21) (n=97) (n=29) (n=32) 

Fjærmygg (Chironomidae) 
Døgnfluer (Ephemeroptera) 
Vårfiuer (Trichoptera) 
Steinfluer (Plecoptera) 
Sviknott (Ceratopogonidae) 
Knott (Simuliidae) 
Stankelbein (Tipulidae) 
Biller (Coleoptera) 
Snegler (Lymnaeidae) 
Mudderfluer (Megaloptera) 
Tovinger (Diptera) 
Fåbørstemark (Oligochaeta) 
Rundormer (Nematoda) 
Vannmidd (Hydrachnidae) 
Luftinsekt 
Dyreplankton 
Linsekreps (Eurycercus 1 .) 
Fisk 
Øyenstikkere (Odonata) 
Fiskelus (Branchiura) 
Div. bunndyr 
Ubestemt maeeinnhold 



Tabell 8. Gjennomsnittlig volumprosent for ulike byttedyr registrert i mager hos ørret (0) og røye (R) 
tatt på flytegam ved de tre prøvefiskerundene i Rovatnet 2000. n angir antall fisk med analysert ma- 
geinnhold 

Mai August Oktober 
0 R 0 R 0 R 

Næringskategorier (n=O) (n=O) (n=2) (n=O) (n=25) (n=5) 

Luftinsekt 
Plankton 
Fisk 
Biller 
Rundormer 

Blant de 41 ørretene som ut ifra skjellanalyser ble antatt å være sjøørret ble 39 stk. gjennom- 
gått med henblikk på mageinnhold. Av disse hadde 70 % tomme mager. Hos de fiskene som 
hadde mageinnhold (12 stk) (gjennomsnittlig Qllingsgrad = 2, sd = 1,1) utgjorde luftinsekter 
klart størst andel med en volumprosent på 80%. Den resterende andelen på 20% besto av fisk. 

6.2.7 Prevefiske mai 2001 

Da det ved prøvefiskerunden i oktober ble tatt 38 lakseparr på småmaska garn, ble det bestemt 
å gjennomføre et begrenset prøvefiske på en natt like etter isløsning i mai 2001 (10.05-1 1.05). 
Bakgrunnen for dette var å registrere om det fortsatt oppholdt seg laksunger i strandsonen 
påfølgende vår. I tillegg til garnfiske ble det også gjennomført en registrering med elektrisk 
fiskeapparat. 

Totalt ble det i mai 2001 tatt 24 lakseparr på garn og 5 lakseparr ved el.fiske (tab. 9) Gjen- 
nomsnittsalderen for parren var på alle maskeviddene omkring tre år, men standardawiket 
viste at dette varierte noe. Det var naturlig nok også en økende lengde på fisken ved økt mas- 
kevidde. Ved el-fisket ble det av laks tatt 3 to-åringer og 2 tre-åringer. Av andre arter ble det 
ved garnfisket totalt tatt 267 ørret og 29 raye og ved elfiske 77 ørret og 31 stingsild. Da vi 
hadde nok data for disse artene fra feltsesongen 2000 ble disse fiskene ikke bearbeidet videre. 

Tabell 9. Fangst på småmaska garn og ved el.fiske i Rovatnet i mai 2001 

Antali Laks Lengde (cm) laks Alder laks Ørret Reye Stingsild 
Maskesterrelse garn el. m' n (gisnitt f sd) (gj.snitt f sd) n n n 

10,O mm (63 ornf) 1 stk 7 9,4 f 0,4 2,9 + 0,7 2 3 - 
12,5 mm (50 omf) 5 stk 13 13,6 f 0,7 3,O + 0,O 186 13 
153 mm (40 omf) 5 stk 4 15,l f 0 , 5  3,3 + 0,5 60 12 - 
2 1 ,O mm (30 orno 2 stk - - - 19 l 

El. fiske 2157 m* 5 7,2 f 2,4 2,4 + 0,5 77 3 1 



6.2.8 Villaks V.S. oppdrettslaks 

Av en total fangst på 13 voksen laks ble fire stk. sluppet ut igjen. Av de resterende ni hadde to 
stk. morfologiske karakterer som tydet på at de hadde oppdrettsbakgrunn, noe skjellprøvene 
bekreftet. Totalt hadde 8 av de 9 voksne fiskene gode nok skjell til at analyser med henblikk 
på rømning fra oppdrettsanlegg kunne dennomføres. Av disse fiskene hadde 5 stk. (inklusive 
de to ovennevnte) tegn på oppdrettsbakgrunn eller klekkeribakgrunn. Totalt utgjorde dette en 
andel på 63%, men materialet var tynt (se 6.3 Diskusjon). 

6.3 Diskusjon 

Resultatene fra et prøvefiske kan gi et godt bilde av strukturen i et fiskesamfunn i en lokalitet 
gjennom arts- og størrelsesfordeling og mengde fisk. Fiskens vekst og kjønnsmodning samt 
kvalitet, kan videre si noe om mengden fisk i forhold til næringsgrunnlaget. For å få et så full- 
stendig bilde som mulig er det viktig med et godt og representativt utvalg fisk. I et så stort og 
omfattende system som Rovatnet krever dette en relativt stor innsats. Ved å bruke forskjellige 
former for fangstredskaper og garntyper samt innsamlinger i flere perioder, supplert med inn- 
samling av annen informasjon slik som planktonprøver og ekkoloddregistreringer, økes mu- 
ligheten til å oppnå gode resultater. Undersøkelsen i Rovatnet bygger derfor på et solid og 
godt materiale, men som ved all naturvitenskapelig forskning vil det alltid kunne være varia- 
sjoner og forhold som først lar seg fange opp gjennom studier over lang tid. Materialet fra 
Rovatnet ansees imidlertid godt egnet ut fra hensikten med dette prøvefisket, nemlig å gi en 
generell tilstandsbesknvelse av fiskebestandene i vatnet. 

6.3.1 Utbyttet av prevefisket 

Orret 

Da det ikke alltid var like lett å skille stasjonær og anadrom ørret (sjøørret) ut fra morfolo- 
giske karakterer, ble det i denne undersøkelsen valgt å slå sammen disse formene. Stasjonær 
fisk og sjøørret er da også kun to ulike strategier innenfor samme art og utgjør begge en del av 
den totale populasjon av ørret i vatnet (se også Materiale og metoder). I den påfølgende dis- 
kusjonen vil det allikevel i enkelte deler og avsnitt være naturlig å skille mellom dem. 

Gjennomsnittlig utbytte av fisk på maskestørrelsene 26-35 mm (24-18 omfar) bunngarn bru- 
kes ofte som et mål for fangsten av matfisk, dvs. fisk fra 130- 150 g og oppover (Jensen 1979). 
I Rovatnet lå det gjennomsnittlige utbyttet innenfor disse maskeviddene på 1290 glgarnnatt. I 
stasjonære bestander av ørret og røye anses fangster på mellom 300 og 600 g/garnnatt som et 
normalt utbytte (Jensen 1979) . I Rovatnet, som later til å ha et betydelig innslag av sjøørret, 
er det naturlig å forvente at utbyttet ligger noe høyere enn dette. Det er vanskelig å bedømme 
hva som kan karakteriseres som et godt utbytte av matfisk i vatn som har slike anadrome be- 
stander og det foreligger lite data fra tidligere vitenskapelige prøvefiskeundersøkelser fra slike 
lokaliteter. Utbyttet vil b1.a. kunne variere mye med lokale variasjoner innenfor nærheten til 
og vekstforholdene i sjøen etc. Vårt generelle inntrykk var imidlertid at utbyttet av fisk at- 
traktiv for konsum i Rovatnet var godt. Høyest fangst på den største av de ovennevnte maske- 
viddene dvs. 35 mm, er et godt tegn. Fangstfordelingen målt som antall fisk per garnnatt for 
de ulike maskeviddene viste også at det var bra fangst av ørret på de aller groveste maske- 



Flytegama fanget færre røye en det man skulle forvente med bakgrunn i at plankton utgjorde 
en betydelig andel av dietten til røya i august og oktober. Dette resultatet skyldes trolig garn- 
utvalget. Fangstene på bunngama viste at maskevidder på 12,5 og 15,5 mm var mest effektiv 
på røye, men disse maskestørrelsene inngikk ikke i flytegarnlenka. Planktonet i magene til , 

røya i Rovatnet ble imidlertid ikke artsbestemt, og det kan derfor ikke utelukkes at en del av 
planktondietten besto av arter mer typisk for grunnere områder (littorale arter) heller enn ty- 
piske arter for de fri vannmassene (jf. bunngamfangstene). Det kan også være at røya beiter i 
de øvre vannlag om dagen for så å senke seg ned på dypere vann om natta (Koksvik & Rein- 
ertsen 1982). 

Lavt utbytte av røye på teinene kan skyldes at dette ikke er et egnet redskap i Rovatnet. På 
den annen side kan det være at størrelsen på nettingen ble for grov i forhold til mye av røya i 
vatnet. Noe som tyder på dette er at det ved tømming ble observert fisk som satt fast i net- 
tingmaskene. Teiner har vist seg å fange godt i sterkt overbefolka røyebestander i b1.a. Tak- 
vatnet i Troms (Klemetsen et al. 1995). 

Laks 

Ungfisk 
Garnfangstene i Rovatnet viste at det spesielt på hsten 2000 (oktober) og våren 2001(mai) 
oppholdt seg en del lakseunger @arr) i strandsona i Rovatnet. Det var spesielt i den søndre 
delen av vatnet, dvs. sør for Sinnesodden at laks ble registrert i fangstene. Dette er for øvrig 
det området hvor Sæterelva og Søa har sitt innløp i vatnet (jf. ungfiskundersøkelsene). Det at 
laksunger bruker innsjøer som oppvekstområde, er beskrevet fra en rekke lokaliteter i Nord- 
Norge (Halvorsen 1996). Resultater fra disse undersøkelsene viste at lakseunger gjeme fore- 
kommer i vatn med både ørret og røye. Flere resultater har også vist at laksunger faktisk kan 
oppnå bedre vekst og overlevelse i innsjøer enn i rennende vann (Hutchings 1986, Halvorsen 
1996). Resultatene fra Rovatnet gir et inntrykk av at det i første rekke oppholdt seg laksunger 
i vatnet på hasten 2002 og påfølgende vår, og at det var lite laksunger i vatnet gjennom som- 
meren. Fisk kan vandre til innsjøer for å unngå ufordelaktige forhold (Northcote 1978), noe 
som også er antatt å gjelde laksunger (Huntsman 1945, Pepper & Nicholls 1993). I Rovatnet 
er det ut fi-a størrelsen og vannføringen i innløpselvenelbekkene antatt at de fleste av laksens 
gyte- og oppvekstlokaliteter kan få svært lav vannføring i løpet av vinteren. En kan derfor 
tenke seg at det vil kunne være en fordelaktig strategi å slippe seg ut i Rovatnet på hstparten 
og overvintre der, og at dette er årsaken til fangstene av laksunger på vår og høst. Andre stu- 
dier støtter imidlertid ikke teorien om at innsjøer kun brukes under ugunstige forhold i opp- 
vekstelvenelbekkene (Hutchings 1986, Dempson & O' Connell 1993). Halvorsen (1 996) ar- 
gumenterer også mot dette gjennom at innsjøopphold synes å være en fordel for laksunger 
b1.a. gjennom økt vekst og dermed økt smoltlengde. 

I Norge er det som tidligere nevnt flest registreringer av laksunger i strandsonen i de nord- 
ligste Qlkene. Sør i landet er det ikke utført undersøkelser med henblikk på lakseunger i 
innsjøer på lik linje med Nord Norge. Ved generelle prøvefiskeundersøkelser var det heller 
ikke tidligere vanlig å bruke så små maskevidder at lakseunger var fangbare (Halvorsen 
1996). Det finnes imidlertid sikre observasjoner på en god del lakseunger i Stordalsvatnet i 
Stordalsvassdraget i Åfjord kommune (Halvorsen 1996). Med bakgrunn i ovennevnte forhold 
antas det derfor at det i Rovatnet, til tross for bruk av småmaska gam alle prøvefisketids- 
punktene, oppholder seg mer lakseunger i strandsona også til andre tidspunkt (sommer) enn 
hva dette prøvefisket ga inntrykk av. 



Store forskjeller i fangst mellom mai-rundene (2000 og 2001) antas derfor å være et resultat 
av metodikk heller enn store forskjeller i forekomst. I mai 2001 var hovedformålet med prø- 
vefisket å f"a inn laksunger. Gama kan dermed ha blitt satt på en mer hensiktsmessig måte 
denne feltrunden enn året før da garna ble satt tilfeldig slik prosedyren er ved prøvefiske. Stu- 
dier har da også vist at laksungene i innsjøer aktivt oppsøker spesielle typer habitat (stein og 
vannplanter) for skjul (Halvorsen 1996). 

En mulig begrensning på mengden laksunger i Rovatnet kan imidlertid være konkurranse om 
næring med den store tettheten av spesielt ørret, men også røye og stingsild i vatnet. 

Voksen fisk 
Når det gjaldt tilbakevandra voksen laks så ble det, blant de fiskene som hadde gode nok 
skjell til analyse, funnet en prosentvis andel av oppdrettslaks på 63%. Det å skille laks med 
oppdrettsbakgrunn fra villfisk kan imidlertid være vanskelig, avhengig av b1.a. tidspunkt for 
rømming. Typiske morfologiske karakterer hos rømt oppdrettsfisk som finneslitasje, gjelle- 
forkorting og unormalt høy kondisjon forsvinner gradvis etter rømming. Skjellanalyser er 
følgelig den sikreste metoden for å skille oppdrettsfisk fra villfisk. Også ved denne metoden 
kan det imidlertid oppstå tvilstilfeller. Det kan videre være vanskelig å skille fisk som har 
rømt fra oppdrettsanlegg som liten og fisk som er utsatt fra klekkeri. Antallet fisk som ble 
analysert for oppdrettsbakgrunn i denne undersøkelsen var lav (n=8). Det er derfor viktig å 
merke seg at fordelinga mellom oppdrettsfisk og villfisk som ble funnet i denne undersøkel- 
sen mdvendigvis ikke behøver å være representativ for den faktiske fordelinga i gytebestan- 
den av laks i vassdraget. 

Et prøvegarnfiske fra Rovatnet i 1997 viste at basert på vaksinasjonskarakterer ble 3 av i alt 4 
laks bestemt til å være rømt fisk (Skogeierforeninga, rapport 1997). 

6.3.2 Lengdefordeling 

Lengdefordelinga hos ørreten i Rovatnet viste at det var god spredning i materialet, men med 
en klar overvekt av fisk på under 25 cm. En stor andel fisk på mellom 10 og 15 cm på bunn- 
garna viser at det er et godt samsvar mellom utbyttetallene på de småmaska gama og lengde- 
fordelingen. Dette underbygger inntrykket av en svært god rekruttering hos ørreten i vatnet. 
Lengdefordelinga understreker samtidig at det var en god del større fisk i systemet. 

For røyas vedkommende viser resultatene at denne arten later til å stagnere ved en lengde på 
rundt 20 cm. Aldersfordelinga viste imidlertid at det var en brukbar spredning i alder hos ar- 
ten slik at det ikke er snakk om noen akkumulert bestand av gammel fisk. De største fiskene 
lot imidlertid til å ha oppnådd en anselig alder på helt opp i mot 17 år! 

Hos laks viste lengdefordelinga på de småmaska gama at mye av lakseungene lå på lengder 
mellom 10 og 15 cm. Laksen går gjerne ut som smolt på lengder mellom 10 og 20 cm og en 
god del av laksen tatt i mai 2001 kan dermed være smolt på vei ut av systemet. Fiske med 
elfiskeapparat i strandsona og fangst på 10 mm gam viste imidlertid at det også oppholdt seg 
laksunger under smoltstørrelse i strandsona på vårparten. 



6.3.3 Vekst og kjannsmodning 

Fiskens fekunditet, og da spesielt for hunnene, er størrelsesavhengig på en slik måte at økt 
kroppsstørrelse gir økt antall rognkorn. Kroppsstørrelsen er avhengig av fiskens vekst og fisk 
har et fleksibelt vekstmønster som gjør at ulike faktorer bestemmer hvor stor fisken faktisk 
kan bli i en lokalitet. Blant de viktigste faktorene som bestemmer veksten er næring, tempe- 
ratur og lengde på vekstsesongen. Genetikk og aldersrelaterte forhold (ontogenetiske forhold) 
er også av betydning (Wootton 1990). Til tross for at mange faktorer kan være med å be- 
stemme fiskens vekst, er populasjoner med småfallen fisk som oftest antatt i frarste rekke å 
være et resultat av næringsbegrensning (Klemetsen et al. 1989). Siden det teoretisk sett er 
mest optimalt for en hunn å ha en så stor kroppsstørrelse som mulig før kjønnsmodning, sam- 
tidig som veksten altså vil begrenses av faktorer som b1.a. næring, så vil størrelsesfordelingen 
på kjrannsmoden hunnfisk kunne gi et bilde av aktuelle fiskepopulasjoners størrelse i forhold 
til det næringsgrunnlaget som måtte være tilgjengelig. 

Vekstrnønstere t hos ørretpopulasjonen viste som forventet at den anadrome fisken (sjøørret) 
hadde god vekst og til dels betydelig bedre enn den stasjonære. Den antatt stasjonære fisken 
hadde for &g en nonna1 vekst på rundt 5 cm pr. år. Det totale vekstmønstret hos ørreten i 
vatnet kan tyde på at fisken smoltifiserer på lengder mellom 10 og 12 cm (2 år), men her vil 
det trolig være stor variasjon. Vanlig størrelse ved smoltifisering hos ørret varierer mellom 10 
og 23 cm (L'Abke-Lund et al. 1989). Den gode veksten hos sjøørreten påvirket fordelinga av 
kjønnsmodninga i det totale ørretmaterialet ved at det i garnfangstene var store andeler gjell- 
fisk og at gytemoden hunnfisk først forekom ved lengder større enn 30 cm. En utsetting av 
kjønnsmodninga hos hunnfisken til en såpass stor kroppstørrelse tyder på gode forhold, noe 
som antas å være et tegn på at mye av ørretbestanden er anadrom. 

Røya i Rovatnet hadde lav vekst og alle aldersgrupper hadde årlig tilvekst på godt under 5 
cm. Dette ga som tidligere nevnt små fisk og de minste gytehunnene var på mellom 10 og 15 
cm; et klart tegn på en for stor bestand i forhold til næringsgrunnlaget. En viss andel gjellfisk 
hos røye på mellom 15 og 20 cm kan skyldes at næringskonkurransen er såpass stor at en del 
fisk som har gytt tidligere ikke klarer å ta seg igjen og dermed står over gyting påfølgende år. 
Det kan imidlertid også være at en del av røya gyter såpass seint at gonadeutviklinga ikke har 
kommet skikkelig i gang ved registreringa i august. Totalt sett gir imidlertid lav vekst og tid- 
lig kjønnsmodning, sammen med forhold som lave tettheter av zooplankton, et klart bilde av 
at røyebestanden i Rovatnet var for stor i forhold til næringsgrunnlaget. 

6.3.4 Fiskens kvalitet 

K-faktoren gir et mål på fiskens vekt i forhold til lengde. Ved bruk av totallengde som leng- 
demål kan ørret med en k-faktor på 0,9-1,O betraktes som normal feit fisk. b y e ,  og da spesi- 
elt mindre fisk (<25 cm), har normalt en slankere kroppsform enn ørreten og verdier på 0,85- 
0,95 regnes som god kondisjon for denne arten. Gytefisk vil normalt ha litt høyere k-faktor 
som følge av utvikling av gonader (rogn og meike). 

Ørreten i Rovatnet hadde varierende k-faktor verdier gjennom sommerhalvåret med de høy- 
este verdiene i august. Denne måneden lå alle verdiene på over 0,9 noe som viser at fisken var 
normalt feit i forhold til lengden. Spesielt i mai, men også i oktober var imidlertid k-faktor 
verdiene for ørreten noe lav. Dette gjaldt i all hovedsak fisk under 30 cm, da større fisk hadde 
bra verdier. Lave verdier i mai skyldes trolig at fisken har brukt opp en god del av fettreser- 



viddene brukt i undersøkelsen, dvs. 39 og 45 mm. Totalt ble det da også tatt 32 ørret på over 1 
kg og flere på over 2 kg. 

Til tross for godt utbytte av ørret på maskevidder som fanger fisk med attraktiv størrelse for 
konsum, var det de småmaska gama som hadde høyest utbytte av ørret målt i antall fisk. 
Normalt er det slik at små fisk ofte blir underestimert i fangstene på grunn av at effektiviteten 
ved garnfiske avtar for de minste maskestørrelsene på grunn av stivere nett i forhold til mas- 
kevidden (Jensen 1986, 1990). For ørretpopulasjonen viser dette at bestanden i Rovatnet har 
en til dels svært god rekruttering. Elfiskeregistreringene (jf. Kap. 9) i elvene og bekkene viste 
da også at gytemulighetene var mange og det ble registrert yngel av ørret i de fleste av dem. 
Den totale rekrutteringen i Rovatnet synes å være såpass stor at det er nzrliggende å tro at 
dersom ørreten ikke hadde hatt muligheten til å vandre ut i fjorden på næringsvandring, så 
hadde bestanden i Rovatnet trolig vært i faresonen for å bli sterkt overbefolket, med mye og 
småfallen fisk (om ikke da beskatningen hadde vært høy). 

Det at bunngam satt enkeltvis langs land fanget flest ørret er et tegn på at mye av ørreten opp- 
holder seg på de mer grunne områdene langs land. Dette er naturlig, spesielt for den stasjo- 
nære delen av bestanden og for ungfisk av anadrorne individer, da gruntvannsområdene er de 
mest produktive områdene med henblikk på ørretens næring. I vatn med blanda bestander av 
ørret og rsye vil det også ofte være slik at ørreten presses mer mot de grunne områdene i sitt 
næringssøk da røya er en mer effektiv zooplanktonspiser (Langeland et al. 199 1, Jensen et al. 
1997). Tilbakevandra fisk (sjøørret), som ikke er på nzringss~k i vatnet på samme måte som 
stasjonær fisk, vil trolig bruke større deler av vatnet i påvente av gunstige forhold for opp- 
vandring til sine gyteplasser eller ved vinteropphold i vatnet. Det ble da også tatt flere sjø- 
ørreter på flytegarna. 

Reye 

Røya hadde byest  utbytte på småmaska garn og rekrutteringa synes dermed også her å være 
god (se også diskusjon om alder). Til forskjell fra ørreten ble det imidlertid nesten ikke tatt 
fisk på gam med maskevidder grovere enn 153  mm (40 omfar). Dette gir et klart bilde av at 
bestanden av røye i Rovatnet i hovedsak består av småfallen fisk. Gjennomsnittsvekta var da 
også på beskjedne 29 g. Det er ofte slik at små røye kan være vanskelig å få på garn (Jensen 
1979, Koksvik & Arnekleiv 1998, Koksvik 2000, 2002), og en enda tettere bestand enn hva 
dette prøvefisket ga inntrykk av, kan derfor ikke utelukkes. Ekkoregistreringene viste at det 
var mye småfallen fisk i de fri vannmassene og det antas at en god del av dette var røye. Zoo- 
planktonbestanden, som er røyas viktigste føde på sommeren, bar da også preg av et sterkt 
beitetrykk. I tillegg til den småvokste røya ble det tatt noen få litt større fisker. Av i alt 537 
røyer hadde imidlertid kun 10 fisk en vekt på over 100 g. Dette tyder på at bestanden av større 
røye i Rovatnet var tynn, noe som høyst sannsynlig er et resultat av begrenset tilgang på 
næring. Ved for tette bestander av fisk vil viktige næringsdyr beites ned og det vil oppstå 
vekststagnasjon hos fisken. Utfiskingsforsøk i b1.a. Takvatnet i Troms ga positive resultat på 
røyas størrelse gjennom økt uttak (Klemetsen et al. 1995). Større fisk ga også en del individer 
som var kannibaler og som bidro til å holde bestanden av røye på et mer økologisk balansert 
nivå enn tidligere. I Rovatnet var det som nevnt svært lite større røye som kunne fungere som 
kannibaler, derimot var det en god del grov ørret. Da mye av ørreten lot til å være anadrom og 
disse tar til seg lite næring i ferskvann (jf. ernæring) vil disse imidlertid ikke utøve særlig stort 
predasjonspress på røya i Rovatnet. 



vene iløpet av vinteren. Trolig er det slik at mye av den fisken som tas i august nylig har 
kommet opp fra sjøen og er da feit og fin. Sjøørret som har vandret opp i ferskvann kan ta til 
seg noe næring, men sorn oftest vil dette være unntaket heller enn regelen. I Rovatnet antas 
det derfor, siden ingen av fiskene ved undersøkelsen i oktober var utgytt, at den noe lave k- 
faktoren denne måneden skyldes at fisken allerede da har begynt å tære på reservene. Større 
fisk hadde høyere verdi både på grunn av utviklingen av gonader (melke og rogn), men også 
fordi større fisk vokser slik at den blir kraftigere og mer høyrygget i forhold til lengden enn 
mindre fisk. 

Røya i Rovatnet hadde lave k-faktorverdier med unntak av de få større fiskene som ble tatt. 
Det meste av røya i fangstene hadde som nevnt liten kroppstørrelse og k-faktorvediene for 
disse (dvs. <20 cm) var lav alle måneder, men høyere i oktober enn i de to andre månedene. 
Verdiene lå imidlertid godt under verdiene for hva som kan karakteriseres som normal feit 
fisk både i mai, august og oktober. Dette bygger opp under inntrykket av at tettheten av røye 
er for stor i forhold til næringsgrunnlaget (jf. plankton, kjønnsmodning etc). Litt hsyere ver- 
dier i oktober enn i de to andre månedene skyldes at røya, som er en kaldtvannselskende art, 
vil fortsette å beite på det som måtte være igjen av plankton utover høsten. I tillegg vil også 
gonadene utvikles i denne perioden. Det at enkelte større røyer oppnår svært b y e  k-faktor 
verdier skyldes dens endrede kroppsform med størrelse fra å inneha en relativt slank kropps- 
form som liten og til å bli relativt butt og høyrygget som stor. 

Kjøttfargen hos fisk har sammenheng med fiskens ernæring. Krepsdyr (både bunnfauna og 
dyreplankton) inneholder fargestoffene karotenioder som gir den røde kjøttfargen hos enkelte 
laksefisk (b1.a. ørret, røye og laks). Muligheten til å utvikle kjøttfarge er alders- og størrelses- 
avhengig og små fisk er sjelden rød i kjøttet. Ørretens økte andel farget kjøtt med økt lengde i 
Rovatnet viser at fisken spiser en del krepsdyr. Da mengden dyreplankton later til å være 
hardt beitet av røya, som er en mer effektiv planktonspiser enn ørreten, og bunndyrprøvene 
viste at det ikke forekommer større krepsdyr som marflo i strandsona, antas det at den store 
andelen farget kjøtt hos ørreten er nok et bevis på at mye av fisken går ut i sjøen på nærings- 
vandring. I saltvann er det en rekke krepsdyr som vil gi fisken rød farge (eks marflo, små- 
reker, mysider etc). Når det gjaldt røye var det lite fisk med farget kjøtt. Mye av grunnen til 
dette var at det meste av fisken var så små at de ikke har evnen til å danne rødt kjøtt. 

Parasitteringsgraden hos ørreten i Rovatnet var moderat til lav, noe som gjør at fisken, sam- 
men med de andre karakterene, må sies å være av fin kvalitet. Røya var imidlertid til dels 
sterkt parasittert. Innvollsparasittene ble ikke artsbestemt, men deres plassering utenpå inn- 
vollene kan tyde på at de harrer inn under de vanligste bendelormene, nemlig måsemark 
(Diphyllobothrium dentriticum) og fiskandmark (D. ditrernum). Hos måsemarken inngår 
gjerne stingsild som mellomvert. Flere av de litt større røyene hadde fisk i magen, trolig også 
stingsild. For de mindre rrayene er det trolig en annen årsak til den køye parasitteringsgraden. 
Ved sterkt beitepress på dyrep1anktonsamfim.net vil cladocerene (se plankton) beites ned og 
den andre hovedgruppen plankton, copepodene, vil få mer betydning som næring for plank- 
tonspisende fisk. Copepodene kngerer slik som stingsild som viktige mellomverter for oven- 
nevnte parasitter. Ved for stor tetthet av planktonbeitende fisk vil altså større andeler av fis- 
ken ofte bli parasittert ved at copepoder blir en viktigere del av dietten. 



6.3.5 Ernæring 

De viktigste næringsdyrene for ørreten i Rovatnet sommeren 2000 var insekter hentet fra 
overflata (luftinsekter). Luftinsektene ble ikke analysert videre, men dette er en fellesbenevn- 
else på insekter som kan ha sin opprinnelse enten fra akvatiske insekter som har klekt (eks 
døgnfluer, vårfluer, fjærmygg etc) eller terrestriske insekter som har forvillet seg ut på vatnet. 
Det er vanlig at ørreten utnytter denne næringsressursen når forholdene ligger til rette for det 
(klekking, vær etc). I tillegg til overflateinsektene utgjorde larver av fjærmygg og vårfluer en 
betydelig del av dietten, spesielt i mai. Dette er også kategorier som er vanlig føde hos ørre- 
ten. Ørreten kan bli svært selektiv på disse byttedyrene særlig like før klekking når siste del 
av den akvatiske livssyklusen, forpuppingen, inntreffer og insektene etter hvert søker mot 
overflata for klekking. Til tross for en betydelig andel ørret med lyserødtlrødt fiskekjøtt ble 
det ikke funnet plankton eller andre krepsdyr i mageprøvene fra ørret (jf. kjøttfarge). 

Rsya hadde fjærmygg som viktigste byttedyr på vårparten. Utover sommeren og høsten når 
dyreplanktonproduksjonen er på sitt høyeste var dette viktigste føde. Plankton er klart den 
viktigste næringskategorien for rsya i de fri vannmassene på sommeren. Fisk vil allikevel til 
enhver tid ta det byttet som er mest tilgjengelig, og enkeltfisker som oppholder seg mer i 
strandsona vil som regel ernære seg på andre næringsgrupper enn den pelagiske fisken. Det at 
røya hadde spist en rekke forskjellige næringskategorier i august når planktonproduksjonen 
normalt er på sitt høyeste, kan også være et tegn på at planktonproduksjonen ikke er stor nok i 
forhold til beitepresset slik at en del fisk må gå over på andre næringsemner. 

Lakseungenes næringsinntak viser at disse ikke har problemer med å finne næring i stillestå- 
ende vann. 



7 EKKOLODDREGISTRERINGER 

7.1 Metodikk 

Tetthet, dybdefordeling og fiskens relative størrelse i de dypere områder av Rovatnet ble 
undersøkt med ekkolodd. Det er gjort opptak langs definerte transekter (Pl-P6) med kvantita- 
tivt hydroakustisk utstyr (fig. 10). Dette er utført på kveldhatt i august og oktober 2000. Alle 
ekkoregistreringer ble gjort med et ekkolodd av type SIMRAD EY-M. Dette ekkoloddet 
kompenserer for lydpulsens spredning og absorpsjon i vannet. Denne TVG-funksjonen vil gi 
samme ekkonivå fra en gitt fisk, enten den befinner seg på 10 eller 60 meters dyp, bare den 
har samme vinkelposisjon i forhold til transduceren (Nakken og Olsen 1977). 

Transduceren har en åpningsvinkel på 1 1 grader og ekkoloddets vertikale oppløsningsevne er 
på ca. 80 cm. Det vil si at fisk som er atskilt i dyp med mer enn 80 cm, vil bli registrert som to 
forskjellige fisker. 

Effekten av transducerens strålingsdiagram blir fjernet ved hjelp av en statistisk metode lik 
den som ble beskrevet av Craig og Forbes (1 969). Metoden ser ut til å gi god nøyaktighet når 
tallet i analysen blir større enn 1000. Presisjonen på utstyret er funnet å være bedre enn 10 %. 

Under dataregistrering i felt blir alle ekkosignalene innspilt på magnetbånd ved hjelp av en 
kassettspiller av type Nacamichi 550. Det analoge ekkosignalet ble senere digitalisert, og sig- 
nalene kan kontrolleres ved at det reproduserer et ekkogram fia den aktuelle kursen. 

Ekkosignalstyrkene angir fiskens målstyrke, target strength TS, i desibel (dB). Disse verdiene 
er en funksjon av fiskens størrelse og kan ornregnes til fiskelengde i cm (L). Det er valgt å 
benytte regresjonen TS = 20 * loglo (L) - 68 gitt av Lindem og Sandlund (1 984). Denne regre- 
sjonen er utarbeidet på grunnlag av ekkolodd/trålundersøkelse på fiskesamfunn be-stående av 
sik, lagesild og krøkle i Mjøsa, og er tidligere brukt med rimelige resultater på andre fiske- 
arter, røye inkludert (Bjerkeng et al. 199 1, Brabrand 199 1, Brabrand og Bremnes 1999). 

7.2 Resultater 

7.2.1 Ekkogrammer 

Det ble gjennomfm ekkoloddregistreringer langs transekter som dekket store deler av Rovat- 
net of. fig. 10). Forholdsvis store deler av transektene besto av relativt dype områder (dypere 
enn 30 m). Det er kjent at rarya har en vertikal fordeling som varierer både med alder og gjen- 
nom døgnet, og som kan påvirke resultatene ved ekkoregistreringer. Det må også tas med i 
betraktningen at gytetida hos røye normalt er i oktober, noe som gjør at røya under opptakene 
i oktober kan stå konsentrert eller ha en annen adferd enn ellers i året (vandringer, stimdan- 
nelse). 

Ekkogrammene vist i figur 1 1 og 12 viser at det er store områder i de pelagiske områdene som 
har til dels høy fisketetthet og at fisken i all hovedsak er registrert som enkeltfisk. Det ble 
observert køyere fisketetthet i oktober sammenliknet med de funnet i august. Det ble obser- 
vert lite fisk i dypområdene der det var dypere enn ca. 40 m. Dette gjaldt både nær bunnen og 
uavhengig av bunnen der det var dypere enn ca. 40 m. 



Rovatnet 

Figur 10. Rovatnet med kurser (1  -6) brukt under ekkoloddregistreringene. 



Fisk synes å oppholde seg uavhengig av avstand til land og hadde en forholdsvis jevn hori- 
sontal fordeling langs det enkelte transekt. Det ble observert mye fisk pelagisk og hovedsake- 
lig fra overflaten og ned til ca 25 m dyp (fig. 11). 

A: P4-P6, aug. 2000 C: Pl-P3, aug. 2000 

B: Pl-P3, okt. 2000 D: Pl-P3, okt. 2000 

Figur 11. Ekkogrammer fra de sentrale deler av Rovatnet i august og oktober 2000. 

7.2.2 Fisketetthet og vertikalfordeling 

Det ble foretatt beregning av antall fisk ha-' innsjøoverflate i forskjellige dybdesjikt. For fire 
utvalgte transekter og dybdesjikt er dette vist i ekkogram (fig. 12), og det fremgår her at tett- 
heten varierer til dels betydelig med type og område i innsjøen. Hovedinntrykket er at det ble 
funnet høye tettheter av fisk, spesielt i oktober 2000, da det vanligvis ble funnet fra 500-3000 
fisk ha-' (fig. 13 og 14). Spesielt i transektene P2-P4 (sørlige del av vatnet) viste ekkogram- 
mene til dels meget høye tettheter av fisk. 

Langs hvert av transektene var fiskens dybdefordeling forholdsvis markert. Dybdefordelingen 
for alle transektene (P 1- P 6) fra august og oktober er vist i fem meters dybdeintervaller i Fig. 
13-14. For alle transektene ble det funnet køyest fisketetthet i de øvre vannlag, og 60-90% av 
total fisketetthet ble funnet i de merste 5 meterne. 
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Figur 12. Ekkogrammer fra de sentrale deler av Rovatnet i august og oktober 2000. Tetthet i ulike dybdesjikt 
(angitt på ekkogrammet) er beregnet og angitt for hvert ekkogram. 

7.2.3 Fiskesterrelse 

Beregnet lengdefordeling av fisk langs transekt P 3 og P 4 er vist for 5 m dybdeintervaller i 
Fig. 15. Langs begge transektene var det et stort innslag av fisk fra 5-10 cm, og sammenholdt 
med relativt høye tettheter må innslaget av fisk i denne størrelsesgruppen i Rovatnet være 
betydelig. Fisk større enn ca. 10 cm var beskjedent, men fisk opp til ca. 30 cm ble funnet i 
enkelte dybdesjikt. 
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Figur 13. Fordeling av fisk i 5 m dybdesjikt langs ulike strekninger (P 1- P 6) basert på registreringer 
med ekkolodd i Rovatnet 10. august 2000. 
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Figur 14. Fordeling av fisk i 5 m dybdesjikt langs ulike strekninger (P 1- P 6) basert på registreringer 
med ekkolodd i Rovatnet 12. oktober 2000. 
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Figur 15. Lengdefordeling av fisk langs transekt P 3 og P 4 i oktober 2000, vist for 5 m dybdesjikt. 



7.3 Diskusjon 

De fiskeartene som er tilstede i Rovatnet er røye, ørretlsjøørret, laks, ål og stingsild. Av disse 
vil det være røye og stingsild som vil ha et pelagisk habitatvalg. At røye forekommer i store 
tettheter gjenspeilte seg i garnfangstene, der det ble tatt til dels store fangster av smårøye. 
Ekkolodd og prøvegarnfiske er ulike metoder som benyttes for å få oversikter over fiskebe- 
standers sammensetning og fordeling i en innsjø. På g m  av de ulike metodenes styrke og 
svakhet og fiskens atferd og habitatvalg, er det ikke gitt at resultatene fra de to metodene vil 
være overensstemmende. Ekkolodd kan gi gode oversikter over fiskebestander som lever pe- 
lagisk på ulike dyp, og som kan være vanskelig å beskatte med garn. Eksempelvis ga flyte- 
gama lavt utbytte av fisk i Rovatnet, men dette skyldes sannsynligvis at vi ikke hadde garn- 
størrelser som fisket effektivt på den røyalstingsilda som oppholdt seg i de frie vannmassene 
(for grove masker). Likeledes vil ekkoregistreringene ikke registrere fisk i strandsonen like 
effektivt som ved bruk av bunngarn. Prøvefisket i Rovatnet ga et hsyt utbytte av røye på 10- 
20 cm på nettopp bunngam i strandsona, mens denne lengdegruppen var beskjedent repre- 
sentert i ekkoregistreringene. Vi vet også at svært småmaska gam (< 10 mm) har dårligere 
fangsteffektivitet enn grovere maskevidder. Røya som ble fanga på bunngarn fra strandsona 
og nedover hadde en aldersfordeling som tyder på god rekruttering. Det antas derfor at det 
må være en god del rekrutter under 10 cm i Rovatnet. Resultatene fra ekkoregistreringene 
viser at det var til dels store fiskemengder av små fisk < 15 cm i de frie vannmassene. Sann- 
synligvis var en del av dette røye. 

Lengdefordelingen antyder imidlertid at det også var stingsild tilstede, dvs. fisk med størrelse 
mellom 4-7 cm, i de frie vannmassene. Hvorvidt dette faktisk var stingsild eller smårøye er 
vanskelig å fastslå på gninnlag av ekkoloddregistreringene. I andre overbefolkede røyevann er 
det funnet at røya hadde et tydelig skifte av habitat gjennom livet hvor den aller minste røya 
(parr) hadde opphold på forholdsvis dypt vann nær bunnen, mens større røye okkuperte de 
frie vannmassene (Klemetsen et al. 1989, Svenning & Grotnes 1991). En slik fordeling 
trenger imidlertid ikke å være tilfelle i Rovatnet. Stingsild, spesielt i litt næringsrike innsjøer, 
er også vist å kunne ha et pelagisk opphold. Den vil da ha en typisk døgnvariasjon med litto- 
ralt opphold om dagen og en utvandring til pelagiske områder om natta. I røyesjaer er dette 
vist ved ekkoloddundersøkelse og ernæring hos ørret i Brusdalsvatnet (Brabrand og Bremnes 
1999), og det konkluderes med at pelagisk fisk i Rovatnet sannsynligvis er bestander av både 
stingsild og smårraye. Disse forekom i til dels meget høye tettheter i dybdeintervallet 0-1 5 m, 
mens det var lave fisketettheter på dypt vann under 30-40 m. 



8 VURDERING AV VIRKNINGEN AV REGULERINGEN AV S0A- 
VASSDRAGET PÅ 0KOLOGISKE FORHOLD I ROVATNET OG RE- 
GULERTE ELVER 

Under reguleringen av Søvassdraget ble et samlet nedslagsfelt til Rovatnet på 237 km2 før 
regulering redusert til 113 km2 etter regulering. De ovenforliggende vatna Søvatnet og 
Vasslivatnet som tidligere ga vassdraget enn viss selvregulering, ble regulert, og avløpet over- 
ført til Søa kraftverk med utløp i sjøen ved Holla. Det er ikke pålagt minstevannslipp til Søa 
fra magasinene, og i perioder med lite nedbør er det antatt at vannføringa i elva ovenfor Ro- 
vatnet kan bli svært lav. Dette vil også virke inn på den delen av vassdraget som ligger neden- 
for Rovatnet, men endringer i vannføring vil her bli mer avdempet og ta lengre tid fordi selve 
vatnet fungerer som en buffer. For Rovatnet betyr den reduserte vannfarringen etter utbyg- 
gingen at vanngjennomstrømningen i vatnet er blitt redusert. Med dette har også vannmassene 
i innsjøen fått økt oppholdstid. 

Det er ikke foretatt tilstrekkelige forundersøkelser før regulering som gjør det mulig å måle de 
biologiske konsekvensene av Søa-reguleringen. Våre vurderinger er derfor basert på generell 
kunnskap og publisert litteratur om effekter av vassdragsreguleringer på fiskesamfunn og 
ferskvannsøkosystemer. 

8.1 Rovatnet 

For økosystemet i Rovatnet vil den reduserte vanntilførselen gjennom Søa teoretisk sett kunne 
ha medført at vatnet har mistet en del av de næringsstoffene som elva tidligere førte med seg. 
Søa har i sitt innløp til Rovatnet dannet et markert elvedelta, noe som tyder på at elva tidligere 
i perioder har hatt stor vannføring og at den dermed har ført med seg mye løsmasser. Imidler- 
tid er tilgjengeligheten for biologisk produksjon fra naturlig avrenning i området beregnet til å 
være lav (3%) og landbruk og kloakk er antatt å være de største og viktigste bidragsyterne til 
næringstilførselen til Rovatnet (Johnsen & Bjørklund 1992). Både langs sørlig, vestlig og 
nordlig del av vatnet er det spredte gårdsbruk og bebyggelse, og jordbruksarealene ligger flere 
steder helt ned mot strandsonen. Langs Søa ovafor vatnet er det lite bebyggelse og i m e  deler 
av nedbørsfeltet som ble tatt bort ved reguleringa, er hytter i hovedsak eneste mulige tilførsler 
av ekstra næringssalter. Reduksjonen i næringstilførsel til Rovatnet gjennom Søa etter regule- 
ringa antas derfor å være moderat til lav. 

Den endrede vanngjennomstrømningen er trolig den siden av reguleringa som har hatt mest å 
si for den økologiske tilstanden i Rovatnet. Dagens teoretiske oppholdstid for vannmassene i 
innsjøen er beregnet til å være 2,l år (vannvolum Rovatnet 360 mill. m3, årlig avrenning 167 
mill. m3) (Johnsen & Bjørklund 1992). Mer enn halvparten av nedslagsfeltet til Søa ble over- 
ført ved reguleringa i 1966 (data fra TrønderEnergi). Den beregnede oppholdstida for vann- 
massene i Rovatnet før reguleringa var etter dette på kun 1 år, forutsatt samme avrenning i det 
fraførte feltet og restfeltet. Med andre ord har reguleringa medført at oppholdstida for vann- 
massene er blitt doblet. Ser man dette i sammenheng med at Rovatnet ikke har mistet særlige 
kilder for næringstilførsel gjennom reguleringa, men har de samme kildene som før (jordbruk 
og kloakk), er det rimelig at utbygginga har hatt innvirkning på systemet. Ved at oppholdstida 
er doblet samtidig som næringstilførselen ikke er betydelig redusert, vil næringsstoffene være 
tilgjengelig for den biologiske primærproduksjonen (alger) over en lengre periode. Økt pri- 
mærproduksjon gir igjen grunnlag for produksjonen av sekundærprodusenter (dyreplankton) 
osv. Med mindre det har skjedd vesentlige endringer i avrenningen fra menneskelig aktivitet 



rundt vatnet siden før reguleringen, anses derfor reguleringen å ha medført økt produk- 
sjonspotensiale også for fisk i vatnet. 

Økt produksjon som følge av næringstilførsel virker positivt på en lokalitet opp til et visst 
nivå hvoretter produksjonen blir for stor og man fir utskiftning til ugunstige algearter og for- 
ringet vannkvalitet med problemer som oksygensvinn i stagnasjonsperiodene (spesielt på 
seinvinteren). Til tross for at Rovatnet er beregnet til å motta næringsmengder så vidt over det 
akseptable nivå, er vatnet klassifisert til å tilhøre klasse I i SFT'S vurderingssystem som sva- 
rer til laveste forurensningsgrad (Johnsen & Bjørklund 1992). Prøver av planteplanktonet i 
vår undersøkelsen viste på sin side at Rovatnet også innehar arter som er typisk for mer 
næringsrike vannmasser. Til tross for forekomsten av forholdsvis næringskrevende algearter 
er det imidlertid antatt at vatnet pr. i dag ikke befinner seg på et høyere trofinivå enn et sted 
mellom næringsfattig (oligotroft) til middels næringsrikt (mesotroft). Ut fra ovennevnte vur- 
deringer er det grunn til å tro at den økte oppholdstida av næringssalter ikke har hatt noen 
store negative effekter på vannkvaliteten og økosystemet i Rovatnet. Rovatnet fwigerer da 
også som drikkevannskilde til Kyrksæterøra. 

En annen side ved endret vanngjennomstrømning i Rovatnet er at dette kan ha endret over- 
flatetemperaturen og temperatursjiktningen i vatnet. Ved mindre vanngjennomstrømning vil 
det kunne dannes et kraftigere sprangsjikt på sommeren med varmere overflatevann og kal- 
dere bunnvann enn tidligere. Dette vil sannsynligvis være tilfelle i Rovatnet hvor høyerelig- 
gende nedbørfelt er overført. Dersom det finnes tilstrekkelig med andre faktorer for biologisk 
produksjon (lys og næringssalter) vil også varmere overflatevann kunne virke positivt inn på 
produksjonen. 

8.2 Regulerte elver 

Effektene av vassdragsregulering på organismer i rennende vann er funnet å være mange, men 
vil variere med graden av og typen regulering. Den største og kanskje viktigste påvirknings- 
faktoren i forbindelse med regulering, er gjerne endringer i vannføring. Magasinering av vann 
medfører at områder som ligger nedenfor demninger ogleller inntak får gjennomsnittlig 
mindre vannføring gjennom året enn tidligere. I enkelte tilfeller føres alt vannet bort, med 
fullstendig tørrlegging som resultat. I større vassdrag vil det imidlertid gjeme være igjen et 
restfelt etter regulering og som vil gi enn viss vannføring i nedenforliggende deler av vassdra- 
get. Sikring av en minstevannføring gjennom pålagt vannslipp er imidlertid nå nesten en for- 
utsetning for å få konsesjon for utbygging av nye større vassdrag. 

Mindre vannføring vil for fisk ofte bety redusert vanndekt areal og endret habitattilbud, noe 
som igjen gir reduksjon i oppvekst- og gyteområder. Endret vannføring vil også kunne på- 
virke naturlige vandringsmønstre som nærings- og gytevandringer. I vassdrag som forsynes 
med vatn direkte fia kraftverk, vil raskt fluktuerende vannstand som følge av markedsstyrt 
strømproduksjon, kunne medføre betydelig dødelighet hos ungfisk gjennom stranding. Endret 
temperaturregime, spesielt på vinteren har også vist seg å kunne ha stor innvirkning på be- 
groing, bunndyr og fisk. 

Som tidligere nevnt ble det ved reguleringen av Søa ikke innført noe krav om minstevannslipp 
fra magasinene. Dette var også tilfelle for Hollaelva og Hagaelva, og vannføringen i alle disse 
elvene er følgelig i dag bestemt av avrenningen fra resterende del av nedbørfeltet. Søa innløp 
Rovatnet fikk gjennom reguleringa mer enn halvert sitt nedbørfelt fra 237 til 113 km2, mens 



Hollaelva fikk en reduksjon fra henholdsvis 81,5 km2 til 25,s km2. Reduksjonen i Hagaelva 
var på 10 km2 (før regulering 24,5 km2, etter regulering 14,5 km2). Følgene av dette er at 
vannføringen i elvene i perioder vil være betydelig redusert. Spesielt vil det kunne bli liten 
vannføring i tørre sommermåneder og på vinteren. Som et resultat av dette er det naturlig å 
konkludere med at reguleringa totalt sett trolig har virket begrensende på den totale produk- 
sjonen av fisk i elvene. Da det som nevnt ikke foreligger noen forundersøkelser før regule- 
ringen, er det imidlertid vanskelig å si noe om hvor stor innvirkningene faktisk har vært på 
bestandene av laks og ørret~sjøørret i disse elvene (se også kap. 9). 



9 TETTHET AV UNGFISK I ELVER OG BEKKER 

9.1 Metode 

I de laks- og sjøørretførende strekningene i Søa, Hollaelva, Hagaelva, Sæterelva og Leneselva 
ble det foretatt ungfiskundersøkelser med elektrisk fiskeapparat (type FA-3, ing. Paulsen) i 
september, både i 2000 og 2001. Fortrinnvis søkte man å bruke de gamle stasjonene opprettet 
av Viktor Olsen i Hollaelva, samt i Søa innløp og utløp Rovatnet (Olsen 1971, 1973). Det ble 
utført tetthetsestimeringer av både årsyngel og eldre ungfisk ved tre omgangers suksessivt 
elektrisk fiske over et oppmålt areal på hver stasjon (Zippin 1958, Bohlin 1984). Det ble fis- 
ket på 4 stasjoner i Hollaelva, 3 i Søa utløp, 2 i innløpselva Søa oq 1 stasjon i hver av elvene 
Hagaelva, Sæterelva og Leneselva. Avfisket areal varierte fra 66 m til 207 m2. 

Tettheten av fisk beregnes ut fra nedgangen i fangst mellom hver omgang. I de tilfeller der det 
er fanget flere fisk på andreltredje omgang enn i de foregående, og der usikkerheten i estima- 
tet er stort, har vi brukt det totale antall fisk fanget på de tre omgangene (observert tetthet) 
som utrykk for fisketettheten. Metodens effektivitet vil være utsatt for variasjoner i esiske 
forhold som vannføring, temperatur, turbiditet osv. (Bohlin et al. 1989). 

Tetthet kan variere mye over tid og sted i elva. Effektiviteten av innsamlingsteknikken styres 
mye av type substrat, temperatur og vannføring og kan derfor variere noe. I denne under- 
søkelsen var forholdene gode og kontrollerbare. Forholdene var i tillegg nokså like begge år 
med hensyn på vannføring. 

Ut over de ovenfor nevnte elvene ble det foretatt en grov bonitering av mindre tillspsbekker 
med hensyn på gyte- og oppvekstforhold. Aktuelle bekker for bonitering ble valgt ut fra kart i 
M7 1 1 serien (Figur: Bekk A-K). Totalt ble det tatt ut 10 bekker for bonitering. I fire av disse 
ble det utført registrering ved hjelp av elektrisk fiskeapparat, mens i de resterende seks ble det 
kun utført visuell bonitering. 

For å f3 avklart om laks eventuelt benyttet strandsonen i Rovatnet til oppvekstområder ble det 
i tilegg til fiske med småmaska garn, plukket ut fire områder i strandsonen. Fisket i strand- 
sonen i Rovatnet ble gjennomført ved Hunnesodden, Lenesodden, Sinneset og på et område 
mellom Leneselva og Fiskåa. Hvert område ble avfisket med en omgang elektrisk fiske (se 
prøvefiske kap. 6.2.7). 

Ved analyser av tettheter for flere aldergrupper er tetthet av eldre fisk (3 l+) tillagt størst 
vekt, da dette gjenspeiler graden av overlevelse og produksjon fram til smoltifisering. Års- 
yngel har som regel kery dadelighet og gir derfor et noe mer usikkert bilde av potensialet for 
produksjon av fisk fram til smoltifisering. 

9.1.1 Vurderinger og beregninger av fiskerikonsulent Viktor Olsens fiskemateriale fra 
1971og1973 

Viktor Olsen gjennomførte en ungfiskundersøkelse både i 1971 og 1973. De aktuelle elvene 
hadde da vært regulert i flere år. Hans undersøkelse omfattet i hovedsak Hollaelva, Søa inn og 
ut av Rovatnet, samt en runde i den uregulerte Leneselva i 1973. Hans metode awiker noe fra 
det som i dag er standard med tre omganger elfiske og beregning av tettheten pr. 100 m2 (jf. 
Zippin 1958). Viktor Olsens metode begrenset seg stort sett til å fiske en til to ganger over 



hvert felt, hvoretter han talte opp hvor mange fisk som var fanget og ut fra det beregnet hvor 
stort areal hver enkelt fisk brukte. For å kunne sammenligne tetthetene i Viktor Olsens mate- 
riale med våre egne, har vi regnet om hans tetthetsestimater til antall fisk pr. 100 m2, samt 
gjort våre tetthetsberegninger om til observerte tettheter pr. 100 m2. Vi har tatt utgangspunkt i 
1973- materialet. 1 1973 lengdemålte og artsbestemte Viktor Olsen fisken han fanget. Dette 
har gitt oss muligheten til å skille årsyngel og eldre fisk hos laks og ørret fra hverandre for 
dette året med bakgrunn i antatt lengde på årsyngel ved fangsttidspunkt. Vi har derfor kunnet 
sammenligne tetthetene for disse årsklassene i 1973 med tetthetene vi fant for tilsvarende 
årsklasser ved siste undersøkelse. Observert fisk i Viktor Olsens materiale er holdt utenfor 
ved denne tilnærmingen, dette med bakgrunn i at Viktor Olsen bruker observerte tettheter for 
hver omgang han har fisket. Det er derfor stor fare for at fisk kan inngå i resultatene flere 
ganger ved at de blir observert i 1. omgang for så i neste omgang å bli registrert enten som en 
del av fangsten eller som observert på ny. 

Innenfor de enkelte elvene Søa innløp Rovatnet, Søa utløp Rovatnet og Hollaelva ble materia- 
let fra de enkelte stasjonene slått sammen for materialet fra 1973. Det samme gjelder for 2000 
og 2001, samt at materialet fra disse to årene er sett under ett. Vi har i tillegg tilpasset våre 
data ved å bruke det samme antall omganger elfiske som i Viktor Olsens undersøkelse, dvs. 
hvis Viktor Olsen har fisket bare en omgang på en stasjon har vi i vårt materiale brukt tetthe- 
ter beregnet ut fra 1. omgang på samme stasjon. I Hollaelva fisket Viktor Olsen 7 stasjoner 
mens vi fisket bare 4, men det er bare de tre stajonene som vi med sikkerhet vet er sammen- 
fallende som er sammenlignet. Tetthetsverdier oppgitt for siste undersøkelse vil i denne Sam- 
menheng avvike noe fra resultatverdiene gitt i kap. 9.3.3 på grunn av tilnærming til Viktor 
Olsens materiale. 

9.2 Resultater 

9.2.1 Bonitering av mindre bekker og elver rundt Rovatnet 

Sæterelva og Leneselva er uregulerte og har anadrome strekninger på henholdsvis ca. 400 m 
og ca. 600 m. Begge elvene har, som beskrevet i punkt 9.2.2, gode tettheter av laks- og ørret- 
unger. Sammen med Søa inn og ut av Rovatnet er dette de viktigste gyte- og oppvekstelvene 
til Rovatnet. 

Piskåa. Er en stor bekk som renner inn i Rovatnet fra vestsiden sør for Moslette. Fiskåa har ei 
elveseng på ca. 4 meters bredde og den anadrome strekningen ble anslått til å være ca. 150 m. 
Bekken var sterkt forurenset de nederste 100 meterne av tilsig fra sideløplgrøft. Dette ser ut til 
å ha resultert i mye algevekst, hele bunnen var dekt av et hvit ullaktig belegg. En omgangs 
elfiske av 64 m2 i den forurensede delen resulterte i 28 stk. årsyngel ørret, 1 ett år gammel 
ørret og 3 eldre ørretunger. I tillegg ble det fanget 2 eldre laksunger samt flere ål. Ingen års- 
yngel av laks ble observert. Ovenfor det forurensede sideløpet ble bekken brattere. Substratet 
ble også grovere, men i halene antas det å være mulighet for gyting. I forurenset del av bek- 
ken var substratet stort sett stein fra 5 til 20 cm i diameter med sand imellom. Bekken har et 
potensial til å produsere både laks og ørret, men produksjonen er sannsynligvis noe begrenset 
av forurensing. 

Bekk A. Bekken renner inn i Rovatnet i den nordøstlige del av vatnet, ca. 300 m fra utløpet. 
De nederste 150-200m ble befart. Gjennomsnittlig bredde ved normal sommervannføring an- 
slås til ca. 2 m i nedre deler. Dominerende substrat var stein 5-20 cm med noe større stein 



imellom samt en del sand og grus. Vurderes som en grei gytebekk for ørret, men neppe av de 
viktigste. Lite sannsynlig at laks bruker denne bekken regelmessig. Noe kvist og kvas kan 
være vandnngshinder på lav vannføring. Et areal på ca. 22 m2 ble avfisket ovenfor kulvert 
som går under veien. Det ble kun fanget ørret fordelt på 56 årsyngel, 2 ett år gamle og 4 eldre 
ørret. 

Bekk B. Liten bekk som har sitt utløp på samme side av Rovatnet som bekk A og ligger ca. 
800 m lengre sør. På lav vannføring er det liten mulighet for oppvandring. Ved m e r e  vann- 
farring ser det ut til at fisken kan gå ca. 150 m opp i bekken. Bekken har blandet substrat av fin 
sand i nedre delen, men grovere lengre opp, noe som gir gode muligheter for gyting og opp- 
vekst. Bekken er raskt stigende fra bru (ca. 100m fra sjøen) og videre oppover. Gyting av ør- 
ret foregår ganske sikkert her, men en antar at denne bekken er for liten til å ha noen stor be- 
tydning for ørretproduksjonen, og i enda mindre grad for lakseproduksjonen. Her ble det tatt 
en stikkprøve ved avfisking med en omgang over ca. lom2. Dette ga en fangst på 20 stk. ørret 
av årets yngel og 3 ett år gamle ørret. 

Bekk C. Relativt stor bekk som renner ut i Rovatnet litt over en km lengre sør for bekk A på 
østsiden av Rovatnet. Bekken har ei elveseng på tilnærmet 3 m bredde. Anadrom strekning 
ca. 100- 150 meter opp til høy foss (1 0- 15 m fall). Relativt grovt substrat (stein 15-30 cm) og 
småfosser hele elveløpet ned til sjsen. Gunstig gytesubstrat kun i mindre felter samt små om- 
råder bak steiner. Tre ganger elfiske viste at flere aldersklasser av laks var tilstede i bekken, 
mens ørret var dominerende art. Bekken fungerer tydeligvis som gyte- og oppvekstområde for 
både ørret og laks. Et areal på 41 m2 ble elfisket 3 omganger. Her ble det h e t  tettheter av 
årsyngel og eldre laks på henholdsvis 14,6 og 15,8 ind./100 m2. Tetthet av ørret ble beregnet 
til 26,8 for eldre ørret og 63,O ind./100m2 for årsyngel. 

Bekk D. Ikke undersøkt 

Bekk E. Mer eller mindre lik ei grøft. I nedre deler lagt i rør. Uaktuell som gytebekk. 

Bekk F . Liten bekk, tilnærmet en stor grøft ovenfor vei. Ned mot sjøen ca. 1 m bred i en 30- 
40 meters strekning. Her var det svært fint substrat (sand, silt) uegnet for gyting. Ovenfor vei 
registrerte vi noe gytesubstrat. Årsyngel av ørret ble observert, men bekken anses ikke som 
viktig i gytesammenheng ut fra størrelse og habitatforhold. 

Bekk G.  Bekken renner ut i sørvestlige del av Rovatnet. Oppgangsmulighet for fisk ca. 30-40 
m. Noe brukbart gytesubstrat ble registrert. Fiskeyngel ble observert, men bekken ble ikke 
elfisket. 

Bekk H. Bekken ble bare betraktet fra vei og var mer lik ei grøft. Uaktuell som gytebekk. 

Bekk I. Tørrlagt jevnt fallende bekk rett ut i sjøen. Uaktuell som gytebekk. 

Bekk J. Raskt fallende over avsatser med svaberg bratt ned i sjøen. Ingen mulighet for fisk å 
komme opp. Uaktuell som gytebekk. 

Bekk K. Liten bekk som renner ut i Rovatnet i ei smal renne. Uaktuell som gytebekk. 



9.2.2 Tetthet av fisk 

Resultatene av tetthetsberegningene er vist i figur 16. 

Laks (Salmo salar) og ørret (Salmo trutta) var de dominerende artene i dette materialet, men 
det ble også registrert skrubbe (PlatichthysJlesus) og å1 (Anguilla anguilla). Skrubbe ble fun- 
net kun på den nederste stasjonen (stasjon 3) i utløpselva Søa i 2001. Det ble gjort spredte 
observasjoner av å1 i de fleste elvene med unntak av innløpselva Søa og Hagaelva. Stingsild 
(Gasterosteus aculeatus) inngikk bare i fangstene ved elfiske i strandsonen i Rovatnet. 

Det var stor variasjon i tettheten av både laks og ørret mellom stasjonene i de ulike elvene. 
Årsyngel av laks ble registrert med en tetthet som varierte fra 0,6 til 71,5 ind.1100 rn2 for hen- 
holdsvis st. 3 i Hollaelva (2001) og st. 5 i Søa (2001). Eldre laks ble registrert med tettheter 
fra 0,6 ind.1100 m2 i Hollaelva st. 1 (2001) til 47,O ind.1100 m2 i Sæterelva (2001). Årsyngel 
av ørret ble registret med en tetthet som varierte fra 0,6 ind.1100 m2 på st. 1 i Hollaelva (2001) 
til 76,6 ind.1100 m2 i Leneselva (2000). Eldre ørret ble funnet med tettheter som varierte fra 
0,9 ind.1100 m2på st. 5 i Søa (2000) til 46,4 ind.1100 m2 på st. 2 i Søa (2000). 

I Hagaelva ble det ikke fanget laks, med unntak av en av eldre laksunge e l+) i 2000. Til 
gjengjeld ble det registret høye tettheter av både årsyngel og eldre ørret i 2000, henholdsvis 
45,3 og 26,3 ind.1100 m2. I 2001 ble det registrert en markert lavere tetthet og da spesielt for 
årsyngel. Da var tettheten for årsyngel og eldre ørret henholdsvis 6,3 og 19,6 ind.1100 m2. 

Hollaelva hadde påfallende lave tettheter av årsyngel av laks på alle stasjonsfeltene begge år. 
Årsyngel av laks var helt fraværende på stasjon 2 og 3 i 2000 og stasjon 1 i 2001. Et unntak 
var stasjon 4, her var det relativt høy tetthet av årsyngel laks i 2000 (32,O ind.1100 m2), men 
markant lavere i 2001 (12,4 ind.1100 m2). Eldre laksunger ble funnet med en relativt lav tett- 
het på alle stasjonene i Hollaelva begge år. Tetthet av eldre laks varierte fra 9,3 til 0,6 ind.1100 

2 m .  

Årsyngel av ørret ble i Hollaelva registrert på alle stasjonene i 2000 og varierte fra 2,l til 19,l 
ind.1100 m2 på henholdsvis stasjon 3 og 2. Til sammenligning ble årsyngel av ørret ikke re- 
gistrert på stasjon 2 og 4, og forekom i svært lave tettheter på stasjon 1 og 3 i 2001 (henholds- 
vis 0,5 og 0,6 ind.1100 m2). Med ett unntak ble eldre ørret registrert på alle stasjonene både i 
2000 og 200 1. Tetthetene varierte fra 2,17 til 8,02 ind.1100 m2. Eldre ørret var helt fraværende 
på stasjon 4 i 2000. Det ble observert gytefisk i Hollaelva i 2000. Dette var sannsynligvis 
laks. Det ble ikke observert gytefisk under feltarbeidet i 2001. 

Leneselva hadde tettheter som var gjennomgående høye i forhold til de andre elvene. Års- 
yngel av laks ble registrert med tettheter på henholdsvis 44,2 og 39,7 ind.1100 m2 i 2000 og 
2001. Eldre laks hadde i 2000 og 2001 henholdsvis en tetthet på 30,5 og 11,2 ind.1100 m2. 
Årsyngel av ørret ble registrert med den høyeste tettheten i dette materialet med 76,6 ind.1100 
m2 i 2000, men hadde et markant lavere estimat i 2001 på 23,3 ind.1100 m2. Eldre ørret ble 
registrert med en tetthet på henholdsvis 9,6 og 10,l ind.1100 m2 i 2000 og 2001. 

Sæterelva hadde de køyeste registrerte tetthetene av eldre laks i denne undersøkelsen, både i 
2000 og 2001, med henholdsvis 38,6 og 47,O ind.1100 m2. Årsyngel av laks ble registrert med 
tettheter på henholdsvis 38,4 og 10,6 ind.1100 m2 i 2000 og 2001. Sæterelva hadde også høye 
tettheter av årsyngel av ørret både i 2000 og 2001, henholdsvis 71,4 og 47,O ind.1100 rn2. 
Eldre ørret forekom med tettheter på 7,4 og 15,2 ind.1100 m2, henholdsvis i 2000 og 2001. 
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Figur 16. Beregna tettheter pr. 
100 m2 for laks og ørret (O+ og 
eldre) på forskjellige stasjoner i 
Hagaelva, Leneselva, Sæter- 
elva, Hollaelva og Søa i 2000 
og 2001. Søyler markert med * 
er observerte tettheter. 



Ssa innlsp Rovatnet. Stasjonene i Søa innløp Rovatnet (stasjon 4 og 5) hadde relativt gode 
tettheter av eldre laks både i 2000 og 2001. P% stasjon 4 ble det i 2000 registrert en tetthet av 
eldre laks å 26,O ind.llOO m2, mens den i 2001 var redusert til omtrent det halve på 11,5 4 ind.1100 m . På stasjon 5 var utviklingen motsatt fra en tetthet på 10,O i 2000 til 20,O ind.1100 
m2 i 2001. For årsyngel av laks hadde stasjon 5 de høyeste tetthetene som ble registrert i noen 
av elvene både i 2000 og 2001, henholdsvis 50,O og 71,5 ind.1100 m2. Tetthetene av årsyngel 
laks på stasjon 4 var så å si like både i 2000 og 2001, henholdsvis 23,4 og 24,3 ind.1100 m2. 

Søa innløp Rovatnet hadde generelt sett svært lave tettheter av eldre ørret begge årene. I 2000 
hadde stasjonene 4 og 5 de laveste tetthetene (1,O og 0,9 ind.1100 m2) og i 2001 var det bare 
Søa utløp Rovatnet stasjon l som hadde lavere tetthet enn stasjon 4 og 5 (henholdsvis 1,4 og 
2,4 ind.1100 m2). Det var til dels stor forskjell mellom tetthetsestimatene for årsyngel av ørret 
på stasjon 4 og 5 både i 2000 og 2001. I 2000 hadde stasjon 4 dobbelt så stor tetthet av års- 
yngel som stasjon 5, henholdsvis 23,O og 11,6 ind.1100 m2. Året etter var forholdet motsatt. 
Da hadde stasjon 5 over tre ganger så stor tetthet av årsyngel ørret som stasjon 4, henholdsvis 
31,3 og 8,8. Begge årene ble det observert gytefisk, trolig sjøørret, i de nedre delene av elva, 
ca. 250 m ovenfor innløpet til Rovatnet. 

Ssa utlsp Rovatnet. For de tre stasjonene som ble opprettet i Søa utløp Rovatnet varierte 
estimatene for eldre laks fra 1,3 ind.1100 m2 på st. 3 i 2000 til 18,l ind.1100 m2 på st. 2 i 2000. 
I begge årene hadde stasjon 3 lavest tetthet og stasjon 2 hadde høyest tetthet. 

For årsyngel av laks varierte tetthetsestimatene fra 1,7 ind.1100 m2 på stasjon 2 i 2001 til 20,3 
ind.1100 m2 på stasjon 3 i 2000. Forholdet mellom stasjonene var tildels motsatt vedrørende 
eldre laks der stasjon 2 hadde lavest estimat av årsyngel, men høyest estimat av eldre laks, 
mens stasjon 3 hadde høyest estimat av årsyngel laks, men lavest estimat for eldre laks. Dette 
forholdet gjaldt for både 2000 og 200 1. 

For eldre ørret var det stor spredning i tetthetene mellom stasjon 1, 2 og 3, fra 1 , l  ind.1100 m2 
på stasjon 1 (2001) til 46,4 ind.1100 m2 på stasjon 2 (2000). Dette var den høyeste registrerte 
tetthet av eldre ørret i denne undersøkelsen. På stasjon 3 ble det registrert tettheter på 5,7 
ind.1100 m2 begge år. For årsyngel ørret var det i 2000 stor spredning i tetthetsestimatene 
mellom de tre stasjonene i utløpselva, mens de i 2001 var mer samlet. I 2000 varierte estima- 
tene fra 5,2 ind.1100 m2 på stasjon 3, via 17,8 på stasjon 2 og opp til 62,3 på stasjon 1. For 
2001 var tetthetsverdien noe mer like og varierte fra 21,8 på stasjon 1 og 3 1,4 på stasjon 3 og 
opp til 39,6 ind.1100 m2 på stasjon 2. 

Ved en sammenligning av regulerte (Søa) og uregulerte (Leneselva og Sæterelva) elver inn og 
ut av Rovatnet ble det funnet en generell trend til større tetthet for både for laks og ørret i de 
uregulerte elvene i forhold til de regulerte. Eldre laks hadde signifikant høyere tetthet i ure- 
gulert enn i regulert elv (Mann-Whitney, Z = -2,263 p = 0,024). Det var Sæterelva som bidrog 
mest til dette forholdet der det ble funnet signifikant høyere tetthet av eldre laks i forhold til 
regulerte Søa (Mann-Whitney, Z = -2,148 p = 0,032). Sammenligning mellom Søa og Lenes- 
elva viste ingen sinifkante forskjeller for eldre laks. For årsyngel av ørret og laks, samt eldre 
ørret ble det ikke h e t  signifikante forskjeller mellom uregulerte og regulerte elver. En skal 
være oppmerksom på at det i de uregulerte elvene ble fisket på kun en stasjon i motsetning til 
flere stasjoner i de regulerte elvene. 



9.2.3 Sammenligning av Viktor Olsens undersekelse i 1973 og siste undersekelse i 
2000/2001 

Endringene fra 1973 og fram til 200012001 basert på en sammenligning av Victor Olsens 
materiale og vårt eget er framstilt i figur 17. 

I Hollaelva ble det registrert en gjennomsnittlig tetthet for laks årsyngel på 4,7 ind.1100 m2 i 
1973. Dette er høyere enn det som ble funnet i vår undersøkelse som var på 0,3 ind.1100 m2. 
Dette forholdet var signfikant forskjellig (Mann-Whitney, Z = -2,157 p = 0,031). I tillegg ble 
det funnet signifikant lavere tetthet av eldre laks i vår undersøkelse i forhold til Viktor Olsen 
sin undersøkelse i 1973 (Mann-Whitney, Z = -2,324 p = 0,020). I 1973 ble det registrert en 
gjennomsnittlig tetthet av eldre laks på 21,2 individer pr. 100 m2 mens det i 2000 og 2001 sett 
under ett ble registrert en gjennomsnittlig tetthet på 3,7 ind.1100 m2. For ørreten ble det ikke 
funnet forskjell i tetthet mellom undersøkelsen i 1973 og den som ble foretatt i 200012001, 
verken for årsyngel eller eldre fisk (Mann-Whitney, Z = 0,000 p = 1,000) og (Mann-Whitney, 
Z = -1,033 p = 0,302) . Gjennomsnittlige tettheter for årsyngel ørret i 1973 var på 1,5 og i 
200012001 på 5,4 ind. 1100 m2, mens gjennomsnittlig tetthet for eldre ørret var henholdsvis 
5,9 og 4,4 i 1973 og 200012001. 

For stasjonene som ble fisket i Sea innlep ble det ikke h e t  signifikante forskjeller mellom 
undersøkelsen i 1973 og vår undersøkelse verken for laks eller ørret. I 1973 var tettheten av 
årsyngel og eldre ungfisk av laks henholdsvis 14,3 og 24,5 ind.1100 m2. I 200012001 var tett- 
heten 30,7 ind.1100 m2 for årsyngel og 13,6 ind.1100 m2 for eldre ungfisk av laks. I 1973 ble 
årsyngel og eldre ørret registrert med tettheter på henholdsvis 58,6 og 11,7 ind.1100 m2. I 
200012001 var tettheten redusert til henholdsvis 15,9 og 1,2 ind.1100 m2 for årsyngel og eldre 
ungfisk av ørret. 

I Sea utlep Rovatnet ble det h e t  signifikante høyere tettheter av eldre ungfisk laks i 
200012001 (Mann-Whitney, Z = -2,066 p = 0,039) og signifikant lavere tetthet av årsyngel 
ørret (Mann-Whitney, Z = -2,066 p = 0,039) i forhold til materialet som ble samlet inn i 1973. 
Tettheten av årsyngel og eldre laks var henholdsvis 20,8 og 0,6 ind.1100 m2 i 1973. For 
200012001 var tettheten henholdsvis 6,2 og 5,9 ind.1100 m2. Årsyngel og eldre ørret hadde i 
1973 en tetthet på henholdsvis 53,2 og 2,6 ind.1100 m2, mens de ble registrert med tettheter på 
21,5 og 13,O i 200012001. 

Ut fra våre omregninger av Olsens materiale ble det i Leneselva i 1973 funnet en tetthet av 
årsyngel laks på 5,5 ind.1100 m2 og 0,8 ind.1100 m2 av eldre laks. For ørret ble tetthetsestima- 
tene 12,5 og 7,5 ind.1100 m2 for henholdsvis årsyngel og eldre fisk. For den siste undersøkel- 
sen ble gjennomsnittlig tetthet av årsyngel og eldre laks henholdsvis 26,2 og 17,8 ind.1100 m2. 
For ørreten var tettheten henholdsvis 3 1,6 og 8,7 ind.1100 m2. Det ble ikke funnet signifikante 
forskjeller mellom de to undersøkelsene verken for laks eller ørret. Dette kan skyldes at det er 
bare en stasjon i elva og at en derved får et lite antall tetthetsverdier å regne på. Ut fra figur 17 
skulle en forvente å finne signifikante forskjeller i alle fall for eldre ungfisk av laks i Lenes- 
elva. 

Sammenligningen mellom Viktor Olsens materiale i 1973 og vårt materiale i 20001200 1 kan 
oppsummerse slik: I Hollaelva er det en klar nedgang i tettheten hos ungfisk av laks, mens for 
ørret er endringene ubetydelig fra 1973 til 200012001. I innløpselva Søa er det tendens til re- 
duksjon i tetthet hos ørret og eldre laks, men med en svak økning hos årsyngel laks. For 
Leneselva er det en klar tendens til økning i tetthet hos både laks og årsyngel ørret, men ube- 



tydelig for eldre orret fra 1973 til 20001200 1. I utløpselva Søa er det en klar reduksjon i tetthet 
hos årsyngel hos både laks og ørret, mens for eldre ungfisk er utviklingen motsatt hos begge 
artene. 

I Hollaelva Sea innlep Leneselva Sea utlep 

Figur 17. Tetthet av årsyngel og eldre ungfisk i Hollaelva, Søa inn og ut av Rovatnet, samt Leneselva i 
1973 og 200012001. Sirklenes verdier er antall ind.1100 m2. Sirkelens areal (størrelse) er et utrykk for 
denne tettheten. Hvite sirkler er årsyngel og grå representerer eldre ungfisk. Sirkler med bred bord er 
fra siste undersøkelse. Alle data er observerte tettheter pr. 100 m2. 



9.3 Diskusjon 

Tettheten av fisk i et vassdrag er begrenset av ulike faktorer som ofte er samvirkende. Betyd- 
ningen av disse er varierende under ulike deler av livsfasen. Territorielle arter som laks og 
ørret kan ha sterk intra- og interspesifikk konkurranse der det Qsiske habitatet vil begrense 
populasjonens størrelse og tetthet. Faktorer som næringstilgang, forandringer i det Qsiske 
habitatet (substrat, dyp, og vannhastighet), samt tilgang på skjulplasser er med på å styre tett- 
heten i en populasjon. I tillegg vil variasjoner i vassføring, samt vanskelige overvintringsfor- 
hold ha betydning for produksjonsforholdene (Naslund 1992). Mangel på gytefisk og foruren- 
sing kan også være årsaker til redusert tetthet av fiskeyngel. 

Det var store variasjoner i tetthet av ungfisk både for laks og ørret mellom de forskjellige el- 
vene. På tross av et tilsynelatende godt substrat for både gyting og oppvekst, hadde Hollaelva 
en gjennomgående lavere tetthet av både laks og ørret i forhold til de andre elvene. Innløps- 
elvene (Leneselva, Sæterelva og Søa) til Rovatnet hadde overveiende de høyeste tetthetene av 
laks og ørret, både for årsyngel og eldre ungfisk. Utløpselva Søa og Hagaelva var noe spri- 
kende vedrørende tettheter på laks og årsyngel ørret, men hadde de høyeste tetthetsestimatene 
for eldre ørret. 

Årsaken til Hollaelvas lave tettheter av laks og ørret er noe usikker. Flere forhold kan som 
nevnt påvirke produksjonen av ungfisk i ei elv. Mangel på gytefisk kan være en begrensende 
faktor. Hollaelva er imidlertid ei typisk smålakselv hvor det ved regnflommer er vanlig at det 
går opp en del laks. I august 2000 ble det observert en del fisk som gikk opp i elva. Dette kan 
ha vært en konsentrert oppgang. Konsentrerte oppganger kan gi inntrykk av god tilgang på 
gytefisk, men det kan være for få til å utnytte elvas potensiale til å produsere yngel. Det ble 
observert gytefisk i Hollaelva under elfiske i septembet 2000, men året etter ble det ikke ob- 
servert gytefisk til tross for fine forhold. I 1971 påpekte Viktor Olsen at etter at vannføringen 
i vassdraget ble redusert har fisk som skulle opp i elva i perioder med lite vannføring søkt til 
kraftverkets utløpskanal. Dette kan tyde på at det i perioder er problematisk for laks og ørret å 
orientere seg mot og komme opp i elva. Eventuelle hinder ved lav vassføring kan være sva- 
berget under brua på Qlkesveien. I den senere tid er det anlagt en terskel nedstrøms svaberget. 
Denne kan muligens også være et hinder ved lav vannføring 

Gyte- og oppvekstforholdene i Hollaelva ble betraktet som gode. Elva er variert og har fine 
vekslinger mellom strykpartier og kulper. Substratet var variert og av en slik beskaffenhet at 
man burde kunne forvente en langt større tetthet av ungfisk av laks i alle aldersklasser. De 
overraskende lave tetthetene som ble registret i 2001 kan muligens skyldes de store nedbørs- 
mengdene som kom i uka før. Det var tydelig og å se spor etter vannmassene langt inn i sko- 
gen langs bredden. Dette kan ha forårsaket utspyling av mye yngel, noe som ble påvist ved 
rask vannføringsøkning i Suldalslågen (Saltveit et al. 1995). En skulle likevel forventet nor- 
male tettheter av eldre ungfisk etter en slik flom, ettersom eldre fiskunger i liten grad synes å 
bli påvirket av flomvassføringer (Jensen & Johnsen 1999). 

Ved en generell betraktning av elva ser en at store potensielle oppvekst/gyteornråder er tørr- 
lagte. I sin rapport fra 1971 påpeker Viktor Olsen at etter reguleringen er elvearealet redusert 
til bare en liten del av det opprinnelige. Dette har nødvendigvis redusert det tilgjengelige are- 
alet for produksjon av fisk. I tillegg nevner han at i 1968 og 1969 var Holla nærmest tørrlagt 
på grunn av ekstrem lav vannføring. Dette kan tyde på at Holla tidvis er utsatt for tørrlegging 
med fare for at egg og plommesekkyngel kan dø av uttørking eller frost. Lav vannføring etter 
regulering vil derfor medføre en ekstra kritisk situasjon i særlig tørre perioder. Stranding av 



yngel er ellers mest relatert til rask reduksjon i vannføring og da helst i elveløp der stans i 
kraftverk bevirker rask endring i vannføringen (Saltveit et al. 2001). Sannsynligvis er ikke 
dette noe utpreget problem i Hollaelva. 

Det var lite som tydet på at elva var spesielt utsatt for jordbruksavrenning på en slik måte at 
dette var skadelig for fisken. Det ble ikke gjennomført bunndyrundersøkelse i elvene ved 
denne undersøkelsen, men Hollaelvas beskaffenhet burde by på god produksjon av nærings- 
dyr. Mangel på næring er derfor neppe årsaken til de lave fisketetthetene. 

I 1971 påpeker Viktor Olsen at sammenlignet med andre vassdrag er tettheten av ungfisk- 
bestanden i Hollaelva lav. Ut fra våre resultater og vår tilnærming til Viktor Olsens materiale 
fra 70-tallet er det mye som tyder på at det har vært en ytterligere reduksjon i tettheten fra 70- 
åra og fram til den siste undersøkelsen. 

De faktorer som her er diskutert har også betydning for de øvrige regulerte elvene. De for- 
holdsvis lave tetthetene av laks i utløpselva Søa kan skyldes at denne delen av elvesystemet 
vesentlig fungerer som ei transportåre for laksen og at få laks gyter i dette området. Det ble 
funnet relativt gode tettheter av både årsyngel og eldre ørret i denne delen av systemet. Den 
positive utviklingen for eldre laks og ørret siden Viktor Olsens sine undersøkelser kan skyldes 
at området gir gode overlevelsesmuligheter selv om det har vært en reduksjon i tetthet for 
årsyngel både for laks og ørret siden undersøkelsene på 70-tallet. En antar at endringene i 
vassføringsregimet i denne del av elvesystemet ikke er like påtagende som i de øvre delene. 
Rovatnet vil virke dempende på vannføringsvariasjoner som skyldes nedbør, og i tørrperioder 
vil vannføringen i Søa utløp holde seg jevnere enn i tilførselselvene på grunn av magasin- 
kapasiteten i Rovatnet. 

I motsetning til Saa utløp hadde innløpselva Søa en relativt bra tetthet av laks. På tross av 
dette er det er det registrert en reduksjon av eldre laks og ørret siden Viktor Olsen sine obser- 
vasjoner på 70-tallet. Reduksjonen har vært spesielt stor for tettheten av eldre ørret som er 
redusert til en tiendepart. Den generelle nedgangen av eldre fisk hos laks og ørret er trolig et 
resultat av reguleringen som i nedbørsfattige perioder nesten tørrlegger elva. Dette innebærer 
tap av areal som for territorielle arter vil gi økt intra- og interspesifikk konkurranse om guns- 
tige oppholdsteder og næringstilgang. I tillegg kan elver med ekstra lav vannføring på en 
varm sommerdag gi både temperatur- og oksygenforhold som er dødelige, slik som observert 
i flere elver høsten 2002. 

De uregulerte elvene Leneselva og Saeterelva hadde gjennomgående gode tettheter sammen- 
lignet med de regulerte elvene både for årsyngel og eldre ungfisk hos både laks og ørret. Sæ- 
terelva ble kke undersøkt av Viktor Olsen så eventuell utvikling fram til i dag er umulig å si. 
Leneselva på sin side er den eneste elva i dette systemet som har hatt en positiv utvikling for 
både årsyngel og eldre ungfisk hos laks og ørret, og da spesielt for eldre laks. Bakgrunnen for 
dette kan være økt pågang av gytefisk i Leneselva og eventuelt Sæterelva på grunn av tapt 
gyteareal i innløpselva Søa. I både Sæterelva og Leneselva ble det imidlertid kun fisket på en 
stasjon, noe som gjør resultatene noe usikre. 

Hovedinntrykket av samtlige elver i dette systemet er at de har et godt produksjonspotensiale 
for både laks og ørret. Alle elvene rundt Rovatnet har imidlertid korte anadrome strekninger. 

Sammenlignet med andre elver i Midt-Norge er det et generelt inntrykk at innløpselvene til 
Rovatnet (Leneselva, Sæterelva og Søa innløp) har bra tettheter av laks både som årsyngel og 



eldre ungfisk. Med unntak av Søa innløp Rovatnet hadde disse elvene også en tetthet av eldre 
ørretunger på nivå med det en kan forvente å finne i midtnorske laks- og sjøørretelver. Tett- 
heten av eldre ungfisk av ørret i innløpselva Søa er langt under det en normalt kan forvente å 
finne og i utlarpselva Søa var tettheten av laksunger lavere enn det en skulle forvente ut fra 
habitatforholdene. Hagaelva må betraktes som ei rein ørretelv med gode tettheter av denne 
arten. Hollaelva hadde lavest tetthet av laks og ørret. Ut fra våre resultater, og i midtnorsk 
sammenheng anses Hollaelva å ha en begrenset produksjon av laks og ørret. 

9.4 Koriklusjon 

De beste gyte- og oppvekstornrådene for laks i Søa-vassdraget finnes fortsatt i de laksefø- 
rende elvene ovenfor Rovatnet. I den delen av vassdraget som ligger nedenfor Rovatnet later 
forholdene til å være mindre gunstige. For eldre ungfisk av laks har det siden Viktor Olsens 
undersøkelser forekommet en betydelig reduksjon i tetthet i Hollaelva og i innløpselva Søa, 
men i sistnevnte i noe mindre grad. De eventuelle økninger som kan ha funnet sted (Leneselva 
og utløpselva Søa) kan skyldes at gytefisk utnytter de resterende tilgjengelige områder mak- 
simalt. For Hollaelva sin del er laks- og ørretproduksjonen i dag svært lav uten at vi med 
sikkerhet kan si hva årsaken er. For ørreten sin del ser det ut til at den har et relativt bra tilslag 
i alle elvene med unntak av Hollaelva og innløpselva Søa. Totalt sett betraktes imidlertid Søa- 
vassdraget som et betydelig sjøørretvassdrag i regionen (jf. prøvefisket). 



10 ALDER OG VEKST 

10.1 Metoder 

Fisk til analyse for alder og vekst ble samlet inn med elektrisk fiskeapparat på høsten. Fisken 
ble fksert på sprit og tatt med inn til lengdemåling og videre analyse for alder. Fiskens lengde 
ble målt til nærmeste mm fra snuten til enden av halefinnen i naturlig utstrakt stilling, og alder 
ble bestemt ved lesing av otolitter. I 2000 ble kun et utvalg fra de lengdegrupper som ble 
fanget tatt med til analyse. Resterende fisk ble lengdemålt og satt ut igjen. 

Fra år til år kan det være betydelige variasjoner i lengdevekst hos ungfisk. (Arnekleiv et al. 
2002). Vekstraten hos ungfisk er i hovedsak bestemt av temperaturen og næringsopptaket 
(Elliott et al. 1995, Elliott & Hurley 1997). Minimumstemperaturen for vekst hos laksunger er 
ofte angitt til 6-7 "C (Elliott 1991, Elliott & Hurley 1997, Jensen 1990). Det er i denne under- 
søkelsen ikke gått nærmere inn på næringsopptak eller hvilke temperaturregimer fisken vok- 
ser under. 

10.2 Resultater 

Gjennomsnittslenger for laks og ørretunger er gjengitt i vedleggstabell 2 og lengdeveksten er 
vist i figur 18. 

I det aldersbestemte materialet varierte alderen fra O+ til 4+ for både ørret og laks. Aldersmes- 
sig dominerte årsyngel naturlig nok på alle stasjonene med gode tettheter av fisk. Generelt ble 
det funnet både tre og fire år gamle fisk av både laks og ørret i de fleste elvene, men i et svært 
lite antall, ofte representert av kun ett til to individer. Størrelsen og antall fisk i denne alders- 
klassen kan tyde på at laks og ørret går ut som smolt 2 og 3 år gamle. Dette trenger rmdven- 
digvis ikke å være tilfellet for laks og ørret fra elvene som renner inn i Rovatnet. Både laks- 
og ørretunger har mulighet til å gå ut i Rovatnet og oppholde seg der uten først å ha blitt 
smoltifisert. Ørretungene var gjennomgående større enn lakseungene for alle årsklassene med 
unntak av fisk i utløpselva Søa, der ett år gammel laks var større enn ørret på samme alder. 

Gjennomsnittslengden for årsyngel hos laks varierte fra 44,2 mm (N= 24) i Sæterelva til 56 
mm (N = 49) i Hollaelva. Ett år gamle og to år gamle laks varierte i lengde fra henholdsvis 
79,8 mm (N = 26) og 90,2 mm (N = 34) i innløpselva Søa, til henholdsvis 105,2 mm (N = 18) 
og 127,4 mm (N = 1 1) i Hollaelva. Ørret hadde gjennomsnittslengde for årsyngel fia 49,l mm 
(N = 74) i Søa innløp Rovatnet til 67,5 mm (N = 43) i Hollaelva. For eldre ørret, dvs ett og to 
år gamle, varierte snittlengden henholdsvis k a  92,6 mm (N = 10) og 123,2 mm (N = 5)  begge 
i Sæterelva til 114,O mm (N = 23) i Hollaelva og 144,5 mm (N = 2) i Leneselva. Innløpselva 
Søa hadde lavere gjennomsnittslengde for 2 år gammel ørret, (77,O mm), men den var repre- 
sentert med kun ett individ. 
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Figur 18. Lengdevekst hos ungfisk av laks og ørret i forskjellige elver rundt Ro- 
vatnet fia unders~kelsen i 200012001. 



10.3 Diskusjon 

Hollaelva, Leneselva og Søa utløp Rovatnet hadde de største laksungene fiam til alder 2+. 
Blant disse hadde Hollaelva størst ungfisk av både laks og ørret. Dette kan skyldes lave tett- 
heter og derved bedre vekstforhold gjennom mindre konkurranse om næring og gode opp- 
holdsplasser. 

Årsyngel O+ av laks fra Sæterelva hadde den minste gjennomsnittslengden i denne under- 
søkelsen og l +  laks var også relativt små. To år gammel laks hadde derimot en størrelse på 
samme nivå som like gammel laks fra Leneselva og Hollaelva. Dette kan skyldes at O+ og l +  
laks har hatt forhold under oppveksten der høy tetthet kan ha vært en veksthemmende faktor. 
Størrelsen på 2+ laks kan skyldes at den under sin oppvekst har hatt gunstigere vekstforhold 
med hensyn på tetthet eller lignende. Både Leneselva og Hollaelva hadde enkeltindivider av 
laks 3+ som var større enn den som ble funnet i Sæterelva, men beregnet gjennomsnittslengde 
ble lavere for disse elvene. 

Lengden til laksungene i Søa innløp Rovatnet awek markant fra det som ble observert i de 
andre elvene. Lengden av 2+ laks var betraktelig mindre her enn i de andre elvene, men 
veksten fra 2+ til 3+ var relativt stor slik at 3 år gammel laks i Søa innløp var omlag like lang 
som 3 år gammel laks i de andre elvene. Hva dette skyldes er vanskelig å si, men 2-åringene 
kan ha hatt ugunstige forhold tidligere i sitt livsløp. Tetthetsestimatene viser relativt b y e  tett- 
heter av O+ laks i innløpselva Søa som i tillegg er den elva i systemet som er hardest rammet 
av reguleringen. Dette kan ha påvirket veksten hos laksen både som årsyngel og eldre. Begge 
årsklassene 2+ og 3+ var representer med et bra antall fisk i analysen, henholdsvis 34 og 12 
stk. 

Det var en gjennomgående trend at den største ungfisken av ørret forekom i Hollaelva fiam til 
2+. Dette kan som tidligere nevnt ha sin bakgrunn i lave tettheter, noe som begunstiger god 
vekst. Stor ungfisk av ørret ble også funnet i Hagaelva. Det kan skyldes at ørreten her ikke har 
konkurranse fra laksen. Årsaken til at bildet endres noe ved 2+ kan være at antall fisk fra Le- 
neselva, Sæterelva og Søa innløp Rovatnet er svært lav, henholdsvis 2, 5 og 1 ørret. 

Det var små forskjeller i ungfiskens lengdevekst innen samme elv. Vekstforløpet er ganske 
likt og de beskrevne vekstforskjellene kan skyldes tilfeldigheter, som blant annet for få fisk i 
analysen. Sammenlignet med fisk fra andre elver i Midt-Norge (tab. 10) er størrelsen på 
årsklassene hos både laks og ørret stort sett som en kan forvente å finne. 

Generelt sett er det en tendens til at laks og ørret har en litt dårligere vekst i større elver enn i 
mindre elver (tab. lo). Veksten i Hollaelva kan sammenlignes med andre elver hvor laks- og 
ørretungenes vekst er svært god, f.eks. Nordelva og Skauga (Arnekleiv & Nydal 1988). 



Tabell 10. Gjennomsnittslengder for forskjellige årsklasser av lakseunger og ørret unger fra andre 
vassdrag i Midt-Norge (antall i parentes) 

Elv Dato O+ 1 + 2+ 

Sanddeila 
Stjørdalselva 
Orkla 
Orkia 
Gaula 
Gaula 
Skauga 
Skauga 
Mossa 
Homla 
Nordelva 
Nordseterelva 1 
Holvasselva 
Stjørdalselva 

Laks 
671 (52) 
6,3 (129) 
736 (58) 
8,7 (27) 
7,4 (51) 
793 (21) 

10,3 (33) 
11,2 (107) 
8,2 (121) 
871 (34) 
9,6 (26) 

8,7 (29) Koksvik og Arnekleiv 1982 
8,7 (56) Arnekleiv l985 

10,4 (23) Korsen (upubl.) 
10,8 (25) Korsen (upubl.) 
10,8 (46) Korsen (upubl.) 
9,6 (21) L'Abee-Lundrn.fl.1987 

13,3 (8) Arnekleiv (upubl.) 
13,9 (1 8) Arnekleiv (upubl.) 
1 1,6 (1 02) Hvidsten og Johnsen 1984 
1 1, 1 (33) Arnekleiv & Nøst l987 
12,5 (21) 

12,5 (19) 
8,7 (735) Amekleiv 2002 

arret 
Stjørdalselva 1990-1999 4,9 (930) 8,2 (269) 11,4 (103) Amekleiv 2002 
Skauga 1986-1 988 7 (153) 11,2 (81) 14,6 (20) Arnekleiv 1994 
Nordelva oktober 1987 6,2 (16) 10,6 (12) 15,l (9) Amekleiv & Nydal 1988 
Nordseterelva oktober 1987 5,5 (27) 9,4 (6) 14,5 (1) Arnekleiv & Nydal l988 
Homla oktober 1986 $7 (103) 9,7 (5 1) 12,7 (16) Arnekleiv & Neist l987 



11 UTSETTINGSPALEGG OG KOMPENSASJONSTILTAK 

TrønderEnergi har bedt oss "vurdere effekten av utsettingspålegget på 5000 smolt årlig". 

Sør-Trøndelag Kraftselskap (nå TrønderEnergi) ble etter reguleringen pålagt å sette ut 15000 
laksesmolt årlig som kompensasjon for tapte oppvekstarealer i Søa og Hollaelva. Med bak- 
grunn i ungfiskundersøkelser i 1971 og 1973 ble dette utsettingspålegget først redusert til 
10000 smolt og seinere til 5000 smolt. Smolten skulle settes i utløpet av Søa og Hollaelva, og 
det har ikke vært krav om merking av den. 

For å kunne vurdere effekten av utsettinger av laksesmolt i vassdrag hvor det også foregår 
naturlig rekruttering er en avhengig av å kunne kjenne igjen voksen laks utsatt som smolt. 
Vanligst er ulike typer merking av den utsatte smolten (fettfinneklipping, Carlinmerker 0.1.)~ 
men en mer usikker metode er skjellanalyse. Ved å analysere skjellprøver av voksen laks kan 
en ofte skille oppdrettsfisk og anleggsfisk fra villfisk. Dette kan gi relativt sikker identifika- 
sjon av anleggssmolt kontra villsmolt der det er stor forskjell p% smoltalder (eks. villsmolt 3-5 
år, anleggssmolt 1- 2 år). Det er imidlertid ofte vanskelig å skille oppdrettslaks (matoppdrett) 
fra ett- og toårssmolt produsert i settefiskankegg bare på skjellanalyser av voksen laks. Hele 
63% av de voksne laksene vi fikk i Rovatnet var oppdrettslaks, mest sannsynlig rømt fia mat- 
oppdrett. I et prøvefiske i Rovatnet i 1997 ble 3 av 4 laks vurdert å være rømt oppdrettsfisk 
(Sør-Trøndelag Skogeierforening 1997). I Søa vil vi derfor anta at rekrutteringen kan skje fia 
gyting av både rømt oppdrettsfisk, villaks og laks som stammer fra smoltutsettingene. Hvor 
viktig smoltutsettingene har vært i denne sammenhengen er svært vanskelig å vurdere. Ut fra 
tetthetstallene og en vurdering av gyte- og oppveksthabitatene i elvene vurderer vi tetthetene 
av eldre laksunger som relativt lave i Søa og spesielt lave i Hollaelva. For Søa kan lave tett- 
heter av eldre ungfisk (> O+) imidlertid også ha en viss sammenheng med at ungfisk av både 
laks og ørret vandrer inn i Rovatnet for oppvekst i strandsonen. I Hollaelva var imidlertid tett- 
hetene av laksunger svært lave. Hvorvidt dette skyldes stor dødelighet på ungfiskstadiet rela- 
tert til reguleringseffekter (lav vannføring), eller mangel på gytefisklgyting og dermed også 
dårlig tilslag av smoltutsettingene er vanskelig å fastslå. Det var relativt gode tettheter av års- 
yngel av laks på den øverste lokaliteten i 2001, noe som tyder på vellykket gyting her, men i 
gjennomsnitt var tetthetene av både årsyngel og eldre laks- og ørretunger meget lave. Sann- 
synligvis virker den reduserte vannføringa etter regulering negativt på både oppvekstmulig- 
hetene og oppvandringen av fisk, i hvert fall i perioder/enkeltår. 

Begrunnelsen for reduksjonen i smoltpålegget fra 15000 til 5000 smolt årlig var at det ble 
registrert reproduksjon av både laks og sjøørret med relativt bra tettheter, særlig i Søa (Olsen 
1971). Imidlertid ble det for flere elfiskestasjoner påpekt at det manglet enkelte årsklasser av 
både laks og ørret og for Hollaelva konkluderer Olsen (1971) slik: "Det er imidlertid på det 
rene at sammenliknet med den fisketetthet en har funnet i andre vassdrag er tettheten av ung- 
fiskbestanden i Holla mindre og elvearealet er redusert til bare en liten del av det opprinne- 
lige." Våre resultater tyder på at ungfisktettheten av spesielt laks i 200012001 var enda lavere 
enn ved undersøkelsen i 1971 til tross for at elva hadde gode gyte- og oppveksthabitater. 
Dette kan tyde på en dårlig gytebestand i årene før, noe som enten skyldes vanskelige opp- 
gangsforhold i enkeltår eller generelt liten bestand. Men det kan også ha sammenheng med 
dårlig tilslag av gyting b1.a p% grunn av svært lav vannføring i perioder. En generell vurdering 
av redusert elveareal etter utbygging i Søa og Hollaelva og elfiskeresultatene tilsier at 5000 
smolt virker lite i et såpass stort system. Vi har imidlertid ikke foretatt noen nærmere analyse 
og revurdering av utsettingspålegget. 



Reguleringen av Søa og Hollaelva har utvilsomt gjort skade på produksjon og utvandring av 
smolt (både sjøørret og laks) i de to vassdragene. Skadene kan modifiseres ved bruk av ulike 
kompensasjonstiltak hvorav smoltutsetting bare er ett. I Hollaelva hvor deler av den lakse- 
førende strekningen bare synes å utnyttes tilfeldig til naturlig gyting og oppvekst, kan det 
være aktuelt å sette ut presmolt av laks i kombinasjon med biotopjusteringer. Det bør imidler- 
tid først vurderes om fossen nederst i elva kan representere et vandnngshinder i enkelte år og 
eventuelt gjøres tiltak for å lette oppvandringen. 

Smoltutsettingene har etter opplysninger fra Settefiskanlegget Lundamo (Thomas Weiseth, 
pers. medd.) vært foretatt helt i utløpet av S0a i sjøen (brakkvannsområdet), og det har de sei- 
nere årene ikke vært satt ut smolt i utløp Hollaelva. Ved utsett i sjøen vil smolten få liten pre- 
ging på elvevatnet, og vi vil anta at dette gir økt feilvandnng i forhold til om smolten hadde 
vært satt ut i Søa rett nedstrøms utlarp Rovatnet. Andre viktige faktorer for smoltutvandring og 
overlevelse er vannføring og tidspunkt for utsetting relatert til naturlig utvandring (jf. 
Hvidsten & Hansen 1988). Vi vil anbefale at smolten settes ut i Søa rett nedstrøms utløp Ro- 
vatnet og også i Hollaelva. Videre vil vi anbefale at all framtidig utsetting av smolt og even- 
tuelt settefisk blir merket slik at tiltaket blir kontrollerbart. 

Biotopforbedrende tiltak er de seinere årene i større grad tatt i bruk for å modifisere og kom- 
pensere reguleringsskader på fiskesamfunn. Bygging av terskler for å oppnå større vanndekte 
arealer, tilpasninger i elveløp ved bygging av strømstyrere og steinutlegging for å øke skjul- 
og oppholdplasser for ungfisk, og kulpgraving for å skaffe overvintringsplasser er eksempler 
på slike tiltak. I Dalåa i Nord-Trøndelag har en med hell etablert gode produksjonsområder 
for laksunger gjennom steinutlegging og elvetilpasning med tanke på laksens habitatkrav. 
Selv med lav minstevannføring produseres det her laksesmolt ved ungfiskutsettinger (Arne- 
kleiv et al. 2002). Både i deler av Søa og Hollaelva kunne slike tiltak være aktuelle og i noen 
tilfelle erstatte noe av dagens smoltutsettinger. 

Andre aktuelle tiltak kan være endringer i mameringsreglement for å tilpasse tiltakene etter 
nye erfaringer og kunnskaper f.eks. vannslipp ved smoltutvandring i sterkt regulerte elver. 

Med bakgrunn i denne undersøkelsen og ovenstående vurderinger vil vi tilrå at en gjennom- 
fører en full gjennomgang og revurdering av dagens utsettingspålegg for Søa-reguleringen. 



12 OPPSUMMERING OG VURDERING 

12.1 Rovatnet 

Analyser av planteplanktonets (alger) volum og artssammensetning i Rovatnet tyder på at 
vatnet er en næringsfattig til middels næringsrik lokalitet dvs. oligotrof til mer mesotrof. Til 
tross for gode næringsforhold var ikke den totale dyreplanktonproduksjonen, med unntak av 
et par enkeltprøver, hayere enn i en næringsfattig lavlandslokalitet i Midt-Norge. Artssam- 
mensetningen viste at vanlige arter viktig for planktonbeitende fisk (eks. "store" Daphaia- 
arter som D. galeata og D. longispina, samt arter som Bosmina longispina og Holopedium 
gibberum) var beskjedent representert. Derimot var dyreplanktonet sammensatt av arter med 
mindre individer som D. cristata og Bosmina longirostris. Slike forskyvninger i planktonsam- 
h e t  til nærtbeslekta arter som har mindre kroppsstørrelse og/eller til arter som innehar 
andre fordeler i forhold til predasjon, (eks. mer gjennomsiktig som D. cristata), er antatt å 
være et relativt sikkert tegn på at dyreplanktonet er utsatt for sterk predasjon fra fisk. Fisken 
påvirker og former planktonsamfurinet ved at det beites hardere på visse grupper, arter og 
størrelser framfor andre. 

Prøvefisket i Rovatnet viste at det var store bestander av ørret og røye i vatnet. I tillegg ble det 
registrert både ungfisk og voksenfisk av laks, samt tre-pigga stingsild og ål. 

Ut fra de fangstene dette prarvefisket ga lot ørreten til å være den mest forekommende arten i 
vatnet. Stort utbytte av arret på de minste maskeviddene viste at rekrutteringa av denne arten 
var god. En befaring av elver og bekker rundt vatnet viste også at det var godt med gytemu- 
ligheter. Ut fra en rekke karakterer som vekstmarnster, lengde ved kjønnsmodning, kjarttfarge 
og morfologiske karakterer ble det antatt at mye av fisken i Rovatnet bruker fjorden som opp- 
vekstornråde, og at store deler av ørretpopulasjonen dermed er sjøørret. Dette ga seg utslag i 
at mye av fisken var av fin kvalitet og det ble tatt en rekke fisk på både ett og to kilo. Det kan 
følgelig konkluderes med at Rovatnet med tilførselselver har en stor sjøørretbestand. 

Røyepopulasjonen i Rovatnet synes i all hovedsak å bestå av småfallen fisk. Hovedtyngden av 
fisk lå på størrelser mellom 10 og 20 cm. Lav vekst og lav k-faktor, samt tidlig kjønnsmod- 
ning hos hunnene, er tegn som tyder på at mengden røye er for stor i forhold til nærings- 
grunnlaget. Raya anses da også som den viktigste årsaken til at dyreplanktonet hadde en 
sammensetning som bar preg av sterk predasjon. Da små røye ofte er vanskelig å ta på garn er 
det sannsynlig at bestanden av røye er enda større enn hva dette prøvefisket ga inntrykk av. 
Registreringer ved bruk av ekkolodd viste da også at det var til dels store mengder små fisk i 
de fii vannmassene. Det var størst fisketettheter fra overflata ned til 15 m dyp. Fiskens stør- 
relses- og dybdefordeling tyder på at en del fisk sannsynligvis er stingsild, men det er konklu- 
dert med at mye av dette trolig også er smårøye. Til tross for at røya var småfallen var alders- 
fordelinga god og bestanden bar derfor ikke preg av å være dominert av småfallen og gammel 
fisk. Bestanden av større røye var tynn og det ble kun tatt 10 fisk med vekt over 100 g. De 
største fiskene var til dels svært gamle og de var også av dårlig kvalitet med mye parasitter. 

I alt ble det under prøvefisket tatt 76 laks på garn hvorav 63 var laksunger og 13 stk. var vok- 
sen fisk. Ungfisken ble i første rekke tatt høsten 2000 og våren 2001. Til tross for at det ble 
tatt lite laksunger på sommeren er det med støtte i tidligere studier av laks i innsjøer antatt at 
også Rovatnet kan ha betydning som oppvekstområde for arten. Når det gjaldt tilbakevandra 
laks var det i fangstene et betydelig innslag av oppdrettsfisk (63%). Dette tallet bygger imid- 



lertid på et svært lite utvalg (n=8) og trenger derfor ikke å være representativ for fordelingen i 
gytebestanden i vassdraget. 

Reguleringa av Saavassdraget anses i første rekke å ha hatt innvirkning på fiskebestanden i 
selve Rovatnet ved økt produksjonspotensiale som følge av doblet oppholdstid på vannrnas- 
sene og endret temperatursjiktning. For laks, sjøørret og stasjonær ørret er trolig Søa blitt be- 
tydelig forringet som gyte- og oppvekstelv etter reguleringa. 

12.2 Drift og forvaltning av Rovatnet 

Beskatningen på fiskebestandene i Rovatnet har tidligere vært utført både med gam og sports- 
fiskeredskap. Fra 1993 ble det imidlertid totalforbud mot garnfiske som følge av at vatnet har 
bestander av anadrom laksefisk (sjøørret og laks). I perioden 1993 - 2001 var stang og hånd- 
snøreloter eneste tillatte redskap. Fra og med 2002 ble det imidlertid igjen tillatt med et be- 
grenset garnfiske (Ingvar Korsen, pers. medd). Det er i dag lov til å benytte flytegarn og 
bunngarn med maksimal maskevidde på 29 mm (22 omf.) i perioden 15. juni- 15. august. 
Bunngarna skal settes på en slik måte at øvertelna (flytetelna) ikke står grunnere enn 3 m. 

Ved en fornuftig forvaltning av Rovatnet bør beskatningen av den svært tette røyebestanden 
prioriteres. Dette er en stor oppgave som krever mye innsats, men resultatet vil kunne bli fisk 
attraktiv for konsum. I Takvatnet (14,2 km2) i Troms oppnådde man gode resultater på fiske- 
bestanden ved utfisking (Klemetsen et al. 1995). Det ble her med stort hell brukt teiner egnet 
med vrakrogn fra torsk. Teiner bnikt i vår undersøkelse i Rovatnet ga lav fangst. Det var 
imidlertid tegn som tydet på at nettingen på 12 x 12 mm ble for grov til den småvokste røya. 
Teiner med mindre maskevidder eks. 10 x 10 mm eller mindre bør derfor vurderes ved en 
eventuell utfisking. Såfremt røya går i slike teiner i Rovatnet, bør dette brukes framfor garn. 
Et intensivt garnfiske vil medføre et unødig hsyt beskatningstrykk på laks og ørretlsjøørret 
også ved bruk av kun småmaska gam. Småmaska garn kan ofte fange en god del større fisk da 
storfisken havner i garna som maskebitere (fisk som er for stor for maskevidden, men som 
setter fast tenner og munndeler i garna). Når det gjelder beskatningen av stasjonær ørret og 
sjøørret så er bestanden av denne arten stor og med mye fin fisk. Bestanden later til å ha svært 
god rekruttering og vil trolig tåle dagens fiskeforskrifter med begrenset utøvelse av garnfiske 
godt. Det er imidlertid viktig at innsatsen ved bruk av garn spres også på mer småmaska gam 
enn den mre tillatte maskevidden på 29 mm slik at beskatningen ikke blir skjev, og slik at en 
også ved vanlig gamfiske beskatter røyebestanden. Til tross for mye små ørret ser vi det 
imidlertid ikke som formålstjenlig å drive spesifikk utfisking på denne arten da mye av dette 
trolig er rekrutter til den solide sjøørretbestanden i vassdraget. Vi ser det imidlertid som svært 
viktig å følge opp fiskebestanden når det nå på nytt er tillatt med garnfiske, slik at denne (og 
da spesielt den største fisken) ikke overbeskattes. Sjøørret som går opp i Rovatnet vil trolig 
oppholde seg i vatnet helt fram imot gytetida, hvoretter den går opp og gyter så snart vann- 
standen tillater det. Fisk som kommer tidlig opp i vatnet vil dermed utsettes for beskatning 
over en lengre periode. Denne fisken er også antatt å være svært aktiv særlig like etter opp- 
vandring, noe som øker sannsynligheten for at den fanges på gam. Når det gjelder laksen vil 
den være underlagt mange av de samme forhold som sjøørreten hva angår fangbarheten på 
gam. Ut fra bestandsstørrelsen er imidlertid laksen trolig atskillig mer sårbar i forhold til 
overfiske. På den annen side lot det til å være en god del oppdrettslaks i systemet, og som 
gjerne kan beskattes. Vårt inntrykk av mengde oppdrettsfisk var imidlertid basert på et be- 
skjedent grunnlag, noe som også har vært gjeldene for tidligere undersøkelser. Det bør derfor 
foretas en nærmere kartlegging av mengde rømt oppdrettsfisk i systemet b1.a. giennom 



organisert innsamling av skjellprøver. Da de fleste av de voksne laksene i vår undersøkelse 
ble tatt på bunngarn i strandsona er det inntil man %r bedre tall på innslaget av rømt 
oppdrettsfisk fornuftig å ikke tillate garnfiske i strandsona grunnere enn tre meter, dvs. slik 
det ble innført i 2002. For å kontrollere virkningen av de nye fiskeforskriftene og eventuelle 
tiltak som utfisking av røye, vil vi anbefale at det blir foretatt et nytt prøvefiske om en fem års 
tid. Dette vil gjøre det mulig å tilpasse forvaltningen (fiskeregler etc.) etter eventuelle 
endringer i bestandene, og foreslå tilpassa endringer av tiltakene. 

12.3 Ungfiskregistreringer i Sea, Hollaelva og andre småvassdrag 

Resultatene av elfisket i hovedelvene rundt Rovatnet, samt Hollaelva og Hagaelva, viste at 
laks og ørret var de dominerende artene, men det ble også registrert ål, skrubbeflyndre og 
stingsild. Det var relativt stor variasjon i tettheten av laks og orret mellom stasjonene. Tetthe- 
ten av årsyngel laks varierte fra 0,6 til 71,5 ind./100 m2 for henholdsvis st. 3 i Hollaelva 
(2001) og st. 5 i Søa (2001). Eldre laksunger ble registrert med tettheter fra 0,6 ind.1100 m2 i 
Hollaelva st. 1 (2001) til 46,9 ind.1100 m2 i Sæterelva (2001). Årsyngel av ørret ble registret 
med en tetthet som varierte fra 0,6 ind.1100 m2 på st. 1 i Hollaelva (2001) til 76,6 ind.1100 m2 
i Leneselva (2000). Eldre ørret ble funnet med tettheter som varierte fra 0,9 ind.1100 m2 på st. 
5 i Søa (2000) til 46,4 ind.1100 m2 på st. 2 i Søa (2000). Vårt generelle inntrykk av de under- 
søkte elvene var at de stort sett ut fra substrat og habitatforhold burde ha et bra potensiale for 
produksjon av fisk. Hollaelva skilte seg ut ved å ha relativt lave tettheter av både laks og m- 
ret. Ved tilnærming og sammenligning av vårt materiale med Viktor Olsen sine resultater fra 
70-tallet ble det registret en betydelig reduksjon i tettheten av eldre laksunger i Hollaelva i 
dag i forhold til for 30 år siden. I innløpselv Søa var det kun mindre forskjeller i ungfisktett- 
heter mellom de to undersøkelsene. Både vår undersøkelse og den utført på 70-tallet var gjen- 
nomført etter reguleringa, og det er antatt at produksjonspotensialet i innløpselva Søa, men 
ogs% i Hollaelva, var større før regulering pga. av redusert vannføring etter overføringene. I 
utlqselva Søa og i Leneselva har det vært en økning i tetthet for eldre laks og ørret dersom en 
sammenlikner de to undersøkelsene. Hovedinntrykket ut fra el.fiskeresu1tatene var at de beste 
produksjonsområdene for laks i dag er de laksefmende elvene som renner inn i Rovatnet; dvs. 
Søa, Sæterelva og Leneselva. Veksten hos laks og ørret i disse elvene synes å ligge på samme 
nivå som en kan forvente å finne i midt-norske småelver. Hollaelva skiller seg ut ved å ha 
bedre vekst hos ungfisk av både laks og ørret. Dette er antatt å kunne være et resultat av lave 
tettheter som gir bedre vekstforhold gjennom mindre konkurranse. Laksesmolten som har 
vært utsatt (årlig pålegg 5000 smolt) har ikke vært merket, og undersøkelsen ga derfor ikke 
svar på hvilken effekt disse utsettingene har hatt. Imidlertid var ungfisktetthetene lave både i 
Søa, og spesielt i Hollaelva, og reguleringen er antatt å ha gitt negative effekter på både pro- 
duksjon av anadrom fisk og vandringer til anadrom fisk. Rapporten munner ut i en anbefaling 
om at smolten i framtida settes ut i Søa rett nedstrøms utløp Rovatnet og også i Hollaelva, og 
videre at all framtidig utsetting av smolt og eventuelt settefisk blir merket slik at tiltaket blir 
kontrollerbart. Vi anbefaler også en revurdering og gjennomgang av hele utsettingspålegget 
og alternative tiltak for å redusere negative effekter av Søareguleringen på de anadrome fiske- 
bestandene. 
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Vedlegg 1. Kvantitative verdier (mm3/m3 = mg/m3 våtvekt) av planteplankton i Rovatnet 
2000 

Verdier gitt i rnrn3lrn' (=mglm3 vaivekt) 

År 2000 2000 2000 2000 2000 
Måned 8 9 9 10 10 

Dag 9 18 18 13 13 
Dyp 0-5 m 0-5 m 5-lom 0-5 m 5-lom 

Cyanophyceae (Blågrønnalger) 
Snowella lacustris 0,7 

Sum - Blågrønnalger 0,O 0,O 0,O 0,O 0,7 

Chlorophyceae (Grønnalger) 
Ankistrodesrnus falcatus 0,7 

Botryococcus braunii 1,6 1,4 0,7 

Carteria sp. (1=6-7) 0 8  

Chlamydomonas sp. (1=12) 3 2  

Chlamydomonas sp. (1=8) 1,1 0,5 

C/ostenum acutum v./inea 0 3  

Cosmarium cp. 1,3 2,7 

Cosmarium sp. (1=8 b=8) 1 2  

Cmcigenia tetrapedia 

Elakatothrix gelatinosa (genevensis) 0,7 0,5 0,3 

Gyromitus cordiformis 0,3 1,l 

Oocystis submanna v. variabilis 0,1 

Paramastix conifera 1 ,g 

Staurodesmus triangularis 1,6 5,3 

Teilingia granulata 1,2 7,O 10,l 7,O 

Ubest.cocc.gr.alge (Chlorella sp.?) 0,8 0,6 0,7 

Ilbest.ellipsoidisk gr.alge 11,l 2,l 3,7 5,5 4,5 

Sum - Grønnalger 17,6 22,5 24,5 14,7 4,9 

Chrysophyceae (Gullalger) 
Chromulina sp. (Chr.pseudonebu1osa ?) 

Chrysidiastrum catenatum 

Craspedomonader 

Cyster av Bitrichia chodatii 

Dinobryon bavaricum 

Dinobtyon bavaricum v.vanhoeffenii 

Dinobryon bogei 

Epipyxis polymotpha 

Kephyrion boreale 

Løse celler Dinobryon spp. 



Mallomonas caudata 0,6 

Mallomonas spp. 2,O 4,6 1,l 

Ochmmonas sp. (d=3.5-4) 3,9 6,6 5,7 

Pseudokephyrion sp. 1,3 0,4 

Små chrysomonader (<7) 30,4 24,l 6,O 

Store chrysomonader (>7) 9,5 6,O 2,6 

Synura sp. (1=9-11 b=8-9) 1 ,g 
Ubest.chrysomonade (Ochmmonas sp.?) 0,7 4,O 2,O 0,8 0,3 

Ubest.chrysoph ycee o, 1 
Uroglena americana 4,O 

Sum - Gullalger 80,2 52,8 20,2 12,7 7,O 

Bacillariophyceae (Kiselalger) 
Achnanthes sp. (1=15-25) 0,4 

Asterionella fonnosa 0,l 2,9 0,7 

Cyclotella comta v.oligactis 26,5 4,3 3,O 4,4 

Cyclotella glomerata 2,3 0,5 0,6 

Cyclotella sp. (d=8-12 h=5-7) 20,3 3,3 5,1 3,7 

Tabellaria fenestrata 406,4 372,O 472,l 325,9 390,8 

Tabellaria flocculosa 2,O 0,6 2,O 0,4 0,6 

Sum - Kiselalger 4573 380,2 482,7 329,8 400,9 

Cryptophyceae (Svelgflagellater) 
cryptaulax vulgaris 0 3  

Cryptomonas emsa 23,2 16,7 2,8 7,9 8,7 

Cryptomonas erosa v.reflexa (Cr.refl. ?) 0,8 6,l 1,7 5,3 2,5 

Cryptomonas marssonii 1,l 1,9 0,3 2,9 

Cryptomonas spp. (1=24-30) 3,5 10,4 3,O 5,5 

Katablepharis ovalis 1,6 6,O 1,6 1,2 0,7 

Rhodomonas lacustris (+v.nannoplanctica) 10,5 21,l 12,5 9,7 13,4 

Ubest.cryptomonade (Chmomonas cp.?) 1,2 4,9 1,6 1,4 2,O 

Sum - Svelgflagellater 41,9 66,9 23,8 33,9 27,3 

Dinophyceae (Fureflagellater) 
Ceratium hirundinella 

Gymnodinium cf.lacustre 1,l 1,6 1,6 0,5 

Gymnodinium cf.ubenimum 5,8 6,6 3,3 38,4 

Gymnodinium sp. (!=l 4-1 6) 1,0 2,9 3,4 3,6 

Peridinium umbonatum (P.inconspicuum) . 36,O 4,l 

U best.dinoflagellat 0,4 0,5 0,s 

Sum-Fureflagellater 8,2 71,5 13,4 5,O 43,l 

Euglenophyceae (Øyealger) 
Trachelomonas furcata 



Sum - Øyealger 0,O 0,l 0,O 0,O 0,O 

Xanthophyceae (Gulgrønnalger) 
Isthmochloron frispinatum 0,7 

Sum - Gulgrønnalger 0,7 0,O 0,O 0,O 0,O 

My-alger 
My-alger 10,7 12,5 8,O 7,O 9,l 

Sum - My-alge 10,7 12,5 8,O 7,O 9,1 

Sum totalt : 616,8 606,s 572,s 403,O 492,9 
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Sammendrag 
 
 
Davidsen, J.G, Sjursen, A.D., Davidsen, A.G., Kjærstad, G., Rønning, L., Daverdin, M., Værnes, E., Hårsaker, K. 
& Arnekleiv, J.V., Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Samsjøen, Holtsjøen, Samaelva og Søavassdraget, Sør-
Trøndelag, i 2017. – NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2018-1: 1-55. 
 
 
Hensikten med denne undersøkelsen var å gi en vurdering av eventuelle reguleringseffekter på fisk og bunn-
dyr i Holtsjøen og Samsjøen, undersøke de viktigste gyteelvene til de to innsjøene, gi en vurdering av side-
elvenes funksjon og oppvandringsmuligheter for gytefisk, samt vurdere konsekvensene av tørrlegging av 
Samaelva. Videre skulle status til elvemusling i Søavassdraget og potensialet for å øke tilgjengelig gyteareal 
for sjøørret og laks i sidevassdrag til Rovatnet kartlegges og mulighetene for miljøtiltak i Eidselva for å få en 
jevnere og eventuell økt vannføring (minstevannføring) evalueres. 

 
Vi finner ingen store endringer i røye- og ørretbestanden i Holtsjøen siden reguleringen i 1964, og samlet sett 
fremstår fiskebestanden i Holtsjøen som lite påvirket av reguleringen. I røyebestanden er individer < 25 cm 
overrepresentert, og det anbefales økt fiske med småmasket garn lokalt. Holtsjøen har en middels tett be-
stand av ørret og en rekke velfungerende rekrutteringsbekker for ørret. Det synes ikke å være nødvendig å 
gjøre habitatforbedrende tiltak i noen av disse. 
 
Fiskebestanden i Samsjøen fremstår som mer påvirket av vassdragsreguleringen. Dette skyldes reguleringen 
av vannstanden i innsjøen og overføringen av røye fra Holtsjøen på 60-tallet. Ørretbestanden ser ut til å ha 
gått tilbake etter reguleringene, og Samsjøen har i dag en tynn bestand av ørret. Røyebestanden i Samsjøen 
ser ut til å være tynnere enn i Holtsjøen, og røya i Samsjøen har høyere gjennomsnittsvekt, bedre vekst og 
senere kjønnsmodning enn røya i Holtsjøen. Bunndyrproduksjonen i Samsjøen er negativt påvirket av regu-
leringen gjennom utvasking og frost/erosjon i strandsona samt gjennom reduksjon av vanndekte arealer på 
grunn av nedtapping og variasjoner i vannstanden om sommeren. Dette kan også virke negativt inn på ut-
øvelsen av fiske (båtutlegg etc.). For å redusere negative miljøeffekter av reguleringen tilrår vi derfor at det 
innføres sommervannstand. Roppa framstår som den klart største og viktigste gyteelva for ørret i Samsjøen. 
Her bør det bygges fisketrapp, eventuelt sprenges ut trapper/høler i berget slik at gytefisk får tilgang til elva 
selv om vannstanden i Samsjøen er under HRV. Vi foreslår ikke tiltak i resterende elver/bekker. 
 
Elva Sama har ingen betydning for ørret i Samsjøen i dag, men kan ha betydning som gyte- og oppvekstelv 
for ørret i Håen. Minstevannføring i elva, samt å lette oppgangen for fisk ved fossenakken nederst i Sama 
ved innløp i Håen, kan være aktuelle tiltak. Før tiltak iverksettes bør det undersøkes om ørretbestanden i 
Håen i dag er begrenset av liten rekruttering. Et prøvefiske i Håen vil kunne avdekke behov for tiltak. 
 
I Søavassdraget ble det ikke påvist muslinglarver på den undersøkte fisken, verken på ørret eller laks. Det 
ble gjort noen nye funn av voksne muslinger i både i Rovatnet og i Søa, men ut fra både disse og tidligere 
observasjoner må bestanden betegnes som tynn og hovedsakelig bestående av eldre individer. Det må imid-
lertid påpekes at det ikke ble gravd i substratet etter yngre muslinger. Søa er sterkt begrodd av alger og 
eutrofiering kan være en trussel mot bestanden. 
 
I Roøyelva blir bekken ved lav vannføring vifteformet ved utløpet i Rovatnet. Ved lav vannstand i Rovatnet 
og lav vannføring i Roøyelva vil gytefisk over 0,5 kg få problemer med å vandre opp i elva. Enkle tiltak for å 
samle utløpet i ett smalere løp slik at fisk kan gå opp på lav vannføring bør vurderes. Det er ikke behov for 
tiltak i de andre sidevassdragene til Rovatnet. 
 
Reguleringen av Eidselva via Eidsfossen kraftverk har negativ effekt på ungfiskproduksjonen på anadrom 
strekning da større områder med oppveksthabitat tørrlegges hver gang kraftverket stopper. Områder med 
gytesubstrat (grus) tørrlegges ikke i like stor grad, og de høye tetthetene av laksunger i elva viser at elva 
fungerer godt som gyteelv. Opp- og nedkjøringen av kraftverket og mangel på vann i perioder er de største 
flaskehalsene for ungfiskproduksjonen. Dette fører til at ungfisk strander og dør, og at store oppvekstarealer 
tørrlegges. Konsekvensene av dette gjenspeiles i resultatet av ungfiskundersøkelsene, hvor det er registrert 
betydelig høyere tetthet av ungfisk i områder av elva som ikke er påvirket av opp- og nedkjøringen. Lav 
vannføring og stopp i kraftverket gjør også voksen gytefisk sårbar for stranding og predasjon i gytetiden. Et 
viktig tiltak for å bedre situasjonen vil være å sikre en mer stabil vannføring. Én mulighet kan være å legge 
ned Eidsfossen kraftverk. Det vil gi en mer naturlig vannføring i hele elva fra uttaket til Søa kraftverk og ned 
til Rovatnet. Vi antar at tiltaket vil gi en mer naturlig variasjon i vannføringen på øvre anadrome strekning, og 
sannsynligvis gi noe økt vanndekt areal. Grunnet manglende historiske og nåtidige vassføringskurver for 
Eidselva er det vanskelig å vurdere om løsningen vil være tilstrekkelig til å løse dagens problem med tørrlagte 
arealer i elva, så det foreslåes at tiltaket overvåkes årlig og evalueres etter fem år. Ved evalueringen etter 
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prøveperioden vil det da være naturlig å vurdere om det er nødvendig med ytterligere tiltak i form av en pålagt 
minstevannføring fra Vasslivatnet og/eller fysiske habitatforbedringer slik som utlegg av gytegrus eller kon-
struksjon av «elv i elv». Tradisjonell terskelbygging har en del uønskede effekter og anses som lite aktuelt på 
den aktuelle elvestrekningen. 
 
 
Nøkkelord: elvemusling – fiskebiologiske undersøkelser – regulerte vassdrag – røye - ørret 
 
 
Davidsen, J.G, Sjursen, A.D., Davidsen, A.G., Kjærstad, G., Rønning, L., Daverdin, M., Værnes, E., Hårsaker, 
K. & Arnekleiv, J.V., NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie, NO-7491 Trondheim 
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Forord 
 
NVE fattet i 2016 vedtak om revisjon av konsesjonsvilkårene for reguleringer og overføringer i 
Søavassdraget i Hemne kommune og Lundesoknavassdraget i Midtre Gauldal og Melhus 
kommuner. På oppdrag for TrønderEnergi AS ble det derfor sommer og høst 2017 gjennomført en 
fiskebiologisk undersøkelse med tilhørende befaringer i Samsjøen og Holtsjøen med tilløpsbekker. 
Videre ble bestanden av ungfisk og elvemusling i tilløpsbekker til Rovatnet kartlagt og vanndekt 
areal ved ulike vannkjøringer av Eidsfossen kraftverk oppmålt og analysert. Undersøkelsen ble 
gjennomført av NTNU Vitenskapsmuseet. Rapportens medforfattere har alle deltatt på ulike deler 
av feltarbeid, analyser og rapportering. 
 
Vi takker TrønderEnergi AS for oppdraget og for god kommunikasjon og lokal bistand i forbindelse 
med feltarbeidet. 
 
 
 
 
Trondheim, 20.01.2018 
 
 
Jan Grimsrud Davidsen 
prosjektleder 
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1 Innledning 
 
Lundesokna, som er ei sideelv til Gaula, kommer fra Håen og Samsjøen og har vært regulert av 
TrønderEnergi AS siden 1923. Det ble da gitt tillatelse til senkning av Samsjøen med 13,7 m mellom 
kotene 486,7 og 473,0. Reguleringen ble nyttet til drift av et mindre kraftverk i Nedre Møllerfoss og 
utnyttet bare en liten del av det samlede fallet i Lundesokna. I 1964 startet overføringene fra Holt-
sjøen til Samsjøen. Reguleringen i Holtsjøen er 1,0 m, men etter skjønnsvilkår i 1965 skal vann-
standen i sommerhalvåret (20.06-01.10) være som uregulert innsjø. I 1979 startet produksjonen i 
Sama kraftstasjon som utnytter Samsjøens lokalfelt på 71 km2 samt Lundesoknas overføringer til 
Samsjøen slik at det totale nedbørsfeltet er på 194 km2. Sama er navnet på elvestrekningen mellom 
Samsjøen og Håen. Det er ikke krav om minstevannføring, og vannet fra Samsjøen overføres i 
stedet via Sama kraftstasjon til Håen. Noe vann tilføres dog fra Burubekken slik at ca. 2/3 av elva 
har noe vannføring. Samsjøen var opprinnelig et rent ørretvann, men ved seinere overføringer har 
det også etablert seg en bestand av røye. 
 
Søavassdraget har sitt utløp innerst i Hemnfjorden. Vassdraget er regulert for kraftproduksjon med 
en overførsel av vann gjennom Søa Kraftverk (TrønderEnergi AS) og direkte ut i Hemnfjorden. 
Nedbørfeltet ble i forbindelse med reguleringen i 1966 endret fra 237 km² til 113 km². Anadrom 
strekning er på 10,2 km og inkluderer innsjøen Rovatnet (7,9 km2, 12 moh., maksdybde 109 m). 
De anadrome elvene Leneselva og Eidselva drenerer begge ut i Rovatnet, som gjennom den 2 km 
lange elva Søa munner ut i Hemnfjorden. Eidsfossen kraftverk ble bygd av Hemne kommunale 
elektrisitetsverk i 1920-21 og overtatt av Sør-trøndelag Elektrisitetsverk (nå TrønderEnergi AS) fra 
1967. Elvestrekningen ovenfor utløpet av kraftverket er uten minnstevannføring og kraftverket er 
bygget uten konsesjon. 
 
Hensikten med denne undersøkelsen var å gi en vurdering av eventuelle reguleringseffekter på 
fisk og bunndyr i Holtsjøen og Samsjøen, undersøke de viktigste gyteelvene til de to innsjøene, gi 
en vurdering av sideelvenes funksjon og oppvandringsmuligheter for gytefisk samt å vurdere kon-
sekvensene av tørrlegging av Samaelva. Videre skulle status til elvemusling i Søavassdraget og 
potensialet for å øke tilgjengelig gyteareal for sjøørret og laks i sidevassdrag til Rovatnet kart-
legges, og mulighetene for miljøtiltak i Eidselva, for å få en jevnere og eventuell økt vannføring 
(minstevannføring), evalueres. 
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2 Materiale og metoder 
 

2.1 Områdebeskrivelse 
 

2.1.1  Holtsjøen, Samsjøen og Samaelva 
 
Holtsjøen og Samsjøen (figur 1) er del av Gaulavassdraget i Sør-Trøndelag, og er de to største 
innsjøene i nedbørfeltet til Gaula. Begge innsjøene har bestander av ørret og røye.  
 
Holtsjøen (544-543 moh.) ligger i Midtre Gauldal kommune og har et areal på 7,39 km². Største 
dyp er på rundt 50 m, og innsjøen har et nedbørfelt på 26,5 km². Sjøen har en rekke øyer og 
grunnere områder, og er omgitt av myr og glissen furuskog/blandingsskog. Største tilløpsbekker er 
nordre- og fremre Selbubekk, midtre- og søndre Brokbekken, Lerteppa og Grasbekken. Det natur-
lige utløpet er i sørenden av Holtsjøen via elva Holta som renner inn i Gaula ca. 5 km oppstrøms 
Singsås. Det ble gitt konsesjon til overføring av vann fra Holtsjøen til Samsjøen i 1962, og Holtsjøen 
har en reguleringshøyde på 1 m. Utløpselva Holta har ingen pålagt minstevannføring. Det er bygd 
en reguleringsdam nedstrøms bekken fra Holttjønna helt i sørenden av Holtsjøen. Vann ledes vest-
over via en tunnel på 10,2 km fra reguleringsdammen over til sørlige deler av Samsjøen. Vann 
ledes også via en tunnel på 1 km fra nordre del av Holtsjøen over til den minste av Lakstjønnin, 
som drenerer videre til Samsjøen via elva Roppa.  
 
Samsjøen (486,7-473,0 moh.) ligger i kommunene Midtre Gauldal og Melhus, og har et areal på 
10,05 km². Samsjøen er en relativt dyp innsjø, men har enkelte grunnområder og øyer i nordre og 
sørlige deler. Største dyp er på 88 m, og snittdybden er 28 m. Innsjøen har et nedbørfelt på 74,42 
km² og er omgitt av gran- og furuskog/blandingsskog og myr. Samsjøen naturreservat, med en 
bredde på ca. 1 km, ligger langs storparten av den del av Samsjøen som ligger i Midtre Gauldal 
kommune. Samsjøen var tidligere et rent ørretvatn, men fikk overført røye fra Holtsjøen via over-
føringstunnelene på 1960-tallet. Største tilløpselver/bekker er Nognilla, Roppa, Åsåra, Sandåa, 
Gauldalsbekken og Langbekken. Naturlig utløp er nordvest i Samsjøen via elva Sama. Samsjøen 
er reguleringsmagasin for Sama-, Håen- og Sokna kraftverk (figur 1). Samsjøen har en regulerings-
høyde på 13,7 m, og får overført vann fra Holtsjøen, Store Burusjøen samt elvene Hukla og Kusma.  
 
Sama renner ca. 2 km ned til innsjøen Håen (433-423 moh.). Elva har ingen minstevannføring. 
Vannet overføres til Håen i tunnel via Sama kraftverk, som utnytter et fall på ca. 50 m mellom 
Samsjøen og Håen. Herfra renner elva Lundesokna via Håen- og Sokna kraftverk ut i Gaula ved 
Lundamo.  
 

 

Figur 1. Kart over Samsjøen og Holtsjøen med overføringstunneler og kraftverk. 
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2.1.2 Rovatnet med Eidselva og Søa 
 
Rovatnet (13 moh.) er del av Søavassdraget i Hemne kommune i Sør-Trøndelag og har et areal 
på 7,9 km² (figur 2). Største dyp er på 109 m, og innsjøen har et nedbørsfelt på 113 km². Innsjøen 
var tidligere hovedvannkilde for Hemne kommune, men fungerer i dag som kommunal reserve-
vannkilde. Aqua Gen AS på Kyrksæterøra har konsesjon på et begrenset uttak av vann fra Rovat-
net til et settefiskanlegg. Uttaket varierer gjennom året og ligger på 0,1-0,2 m³/s. Vestre, sørlige og 
nordlige bredd av Rovatnet er omgitt av jordbrukslandskap. På østsiden ligger Roberget (342 
moh.), og mesteparten av østlig bredd er bratt fjell/berg med noe blandingsskog. Største tilløpselver 
er Eidselva/Søa i sørenden og Leneselva i vest. Utløpselva Søa er knapt 2 km lang og renner ut i 
Hemnfjorden via Kyrksæterøra sentrum. Rovatnet har bestander av ørret (anadrom og stasjonær), 
laks, røye, ål, skrubbe og trepigget stingsild. Det er registrert en bestand av elvemusling i Rovatnet 
og utløpselva Søa. Søavassdraget ble regulert i 1966. Dette innebar overføring av vann og en 
regulering av Søvatnet og Vasslivatnet i øvre deler av vassdraget. Nedbørfeltet i vassdraget var 
før regulering på 237 km². Overføringen av vann reduserte nedbørfeltet til 113 km², og reguleringen 
medførte sterkt redusert vannføring i innløpselva Eidselva/Søa. Rovatnet ble direkte berørt av re-
guleringa gjennom endringer i vanngjennomstrømningen i vannet, og vannets gjennomstrømnings-
tid ble doblet fra 1 til ca. 2 år. 
 
Vasslivatnet har en reguleringshøyde på 20 meter, og herfra renner elva Søa ned til Rovatnet. 
Vann fra Vasslivatnet ledes i en 10 km lang tilløpstunnel til Søa Kraftverk som ligger ved Hemnfjor-
den ca. 3 km fra Kyrksæterøra (figur 2). Både innløpselva og utløpselva til Rovatnet heter Søa og 
er om lag 15 km lang. Elva har ingen pålagt minstevannføring, men har et restfelt på 55 km². De 
nederste 1,4 km av elva nedstrøms Eidsfossen, før innløpet i Rovatnet kalles Eidselva. Her ble 
Eidsfossen kraftverk bygd i 1921. Kraftverket utnytter ett fall på 31 meter i Søa. Inntaksdammen 
ligger ca. 500 meter oppstrøms Eidsfossen og har en reguleringshøyde på 2 meter. Både Søa 
kraftverk og Eidsfossen kraftverk eies av TrønderEnergi Kraft AS. Norsk Vannkraft AS fikk i 2017 
konsesjon til å bygge kraftverk i Leneselva som renner inn i Rovatnet. Kraftverket vil utnytte et fall 
på 148 meter og det er krav om minstevannføring, omløpsventil samt kraftverksutløp ovenfor ana-
drom strekning.   
 
Utløpselva fra Rovatnet til Hemnfjorden heter også Søa. Elva renner gjennom boligstrøk og sen-
trum av tettstedet Kyrksæterøra. Elva er omgitt av et løvskogbelte med 10-40 meter bredde på 
begge sider langs mesteparten av elva. Søa fikk redusert vannføring etter reguleringene av vass-
draget som følge av at over halvparten av nedbørfeltet ble overført til Søa kraftverk lengre ut i 
Hemnfjorden. 
 

 

Figur 2. Kart over Søavassdraget med overføringstunneler og kraftverk. 
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2.2 Prøvefiske i Holtsjøen og Samsjøen 
 
Prøvefisket ble gjennomført i to perioder i begge innsjøene med første runde i juni og andre runde 
i august 2017. 
 
 

2.2.1 Garnserie med Nordiske oversiktsgarn 
 
Norsk og europeisk standard for garnfiske er nå de såkalte Nordiske oversiktsgarna, der 12 maske-
vidder er representert på ett og samme garn (Appelberg mfl. 1995). Dette er maskeviddene 5, 6.3, 
8, 10, 12.5, 15.5, 19.5, 24, 29, 35, 43 og 55 mm (NS-EN 14757). Disse garna er 30 meter lange og 
1,5 m dype, dvs. 2,5 m av hver maskevidde (3,75 m2). Garna settes langs bunnen i bestemte og 
definerte dybdeintervall, dvs. stratifisert prøvetaking: 0-3 m, 3-6 m, 6-12 m, 12-20 m, 20-35 m, 35-
50 m, 50-75 m og > 75 m, avhengig av dybdeforholdene i den enkelte innsjø. Fangstinnsatsen 
følger en standard som er avhengig av innsjøens størrelse og maksimum dyp. Plasseringen av 
garna i forhold til strandlinjen vil avhenge av dybdeforholdene. I dype innsjøer kan det være nød-
vendig å sette garna nesten parallelt med land for at de skal stå i dybdeintervallet 0-3 m. Et lite 
portabelt ekkolodd benyttes for å finne de rette dypene. Det ble fisket med de nordiske oversikts-
garna (bunngarn) i tre områder i hver innsjø (figur 3). I hvert område ble det satt 8 bunngarn strati-
fisert ei natt (figur 3). Garna ble satt ut fra land, og utover til dypeste punkt som kunne registreres. 
I prøvefiskeprotokollen ble fisken skilt med hensyn til fangststed; både dyp og stasjon i hver innsjø. 
Minimum og maksimum dyp på hver stasjon ble notert i prøvefiskeprotokollen. GPS posisjon for 
hver stasjon ble også angitt (for garnet nærmest land), slik at de samme stasjonene kan bli benyttet 
ved fremtidige undersøkelser. 
 
 

2.2.2 Flytegarn  
 
Det er både ørret og røye i Samsjøen og Holtsjøen, og særlig røye vil ofte oppholde seg i de frie 
vannmassene. For å få data på den delen av fiskebestanden som benytter de frie vannmassene 
ble det fisket med flytegarn. Erfaringer fra undersøkelser med nordiske flytegarn tilsier at disse 
fanger dårlig. Det ble derfor benyttet en flytegarnserie bestående av fire garn på 25 x 6 m med 
disse maskeviddene: 19,5, 26, 29 og 35 mm. I august ble det i tillegg benyttet ett garn med maske-
vidde på 15,5 mm i serien. Garna ble satt i en lenke i dybdeintervallet 0-6 m. Dette er ingen standard 
garnserie, men den er benytta ved prøvefiske i en rekke reguleringsmagasiner, og vi benyttet den 
samme serien både for sammenlikningen sin del og for å få oversikt over bestanden av pelagisk 
røye (og eventuelt ørret). Flytegarnlenka ble satt over et dypområde i to netter i hver periode og 
hver innsjø (figur 3).  
 
 

2.2.3 Prøver til bestemmelse av populasjonsparametre 
 
Ved garnfisket ble det tatt følgende prøver av all fisk: art, lengde (total-lengde til nærmeste mm), 
vekt (nærmeste gram), kjønn, stadium og kjøttfarge. Forekomst av synlige innvollsparasitter ble 
notert etter en skala fra 0 (ingen synlige parasitter) til 4 (mye parasitter og gjengrodde innvoller 
med bukveggen). For ørret ble det tatt skjellprøver av all fisk supplert med otolitter fra et mindre 
antall av større og eldre individer. Aldersbestemmelse av røye baserte seg kun på otolitter. Alle 
opplysninger ble notert på standard skjema.  
 
 

2.2.4 Mageprøver 
 
Kjennskap til forekomsten av ulike næringsdyr i reguleringsmagasin er viktig, da det sier noe om 
produksjonsevnen. Mageprøver ble samlet inn fra hver lokalitet og art og analysert på lab. Fore-
komsten av ulike arter og grupper av næringsdyr ble identifisert og deres relative forekomst vurdert 
ut fra den såkalte volum-% metoden. 
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Figur 3. Kart over Samsjøen og Holtsjøen med angitte områder for prøvefiske med garn, stasjoner for 
bunndyr og planktonprøver og undersøkte tilløpselver/bekker. 
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Bilde: Trekking av garn. Foto Gaute Kjærstad 

 
 

2.3 Elfiske i tilsigsbekker til Samsjøen, Holtsjøen, Rovatnet samt i 
Eidselva 

 
Det ble i august og september el-fisket på aktuelle gyte- og oppvekstområder med et bærbart elek-
trisk fiskeapparat for å dokumentere naturlig rekruttering hos ørret. Hver stasjon ble avfisket minst 
én gang og tettheten av yngel og eldre individ ble beregnet etter fangstsannsynlighet fra litteraturen. 
All fisk ble lengdemålt og på denne bakgrunn ble det skilt mellom yngel (0+) og eldre individ (≥ 1+). 
 
Det ble foretatt en enkel bonitering av bunnsubstratet på de stasjonene som ble elfisket, samt totalt 
for aktuelle gyteområder/bekker. Dominerende bunnsubstrat ble klassifisert etter standard metode. 
I tillegg ble fiskens oppvandringsmuligheter fra vatnet og opp i aktuelle gytebekker vurdert. 
 
 

2.4  Innsamling av bunndyr 
 
I hver av innsjøene ble det opprettet tre stasjoner i strandsonen der det ble tatt ett-minutts sparke-
prøver både på våren (Holtsjøen 29. juni; Samsjøen 19 juni) og på høsten (Holtsjøen 30. august; 
Samsjøen 24 august). Prøvene ble tatt med en langskaftet håv med åpning 25x25cm og en maske-
vidde på 0,25 mm. Det ble tatt tre replikate sparkeprøver på hver stasjon under hver prøvetakings-
runde. For hver prøve ble det prøvetatt et areal på ca. 0,5 m2. 
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Bilde: Innsamling av bunndyr. Foto: Jan Grimsrud Davidsen 

 
 

2.5 Innsamling av dyreplankton 
 
Innsamling av dyreplankton ble gjennomført samtidig som prøvefisket i august/september ved bruk 
av planktonhåv med diameter 29 cm (gir åpning på 660 cm²) og en maskevidde på 90 μm. På hver 
lokalitet ble det tatt tre parallelle vertikale håvtrekk og hvert håvtrekk ble tatt fra 20 meters dyp og 
opp til overflaten. Prøvene ble fiksert på Lugols løsning i felt og seinere gjennomgått under stereo-
lupe på lab. Det ble foretatt artsbestemmelse og lengdemåling av de vanlige artene for biomasse-
beregning. Biomasseverdiene ble beregnet ut fra kjente regresjoner mellom lengde og tørrvekt. 
 
 

2.6 Kartlegging av elvemusling 
 

2.6.1 Kartlegging av elvemuslinglarver 
 
Ungfisk av ørret og laks ble samlet inn i september ved hjelp av elektrisk fiskeapparat. Fisken ble 
frosset ned i felt og senere undersøkt under stereolupe på lab med hensyn til forekomst av mus-
linglarver. På undersøkt fisk ble gjellebuene på høyre side plukket av og undersøkt enkeltvis under 
stereolupe. 
 
 

2.6.2 Kartlegging av voksne elvemuslinger 
 
Elvestrekningene ble undersøkt i september ved hjelp av vading og vannkikkert. Alle funn ble regi-
strert med GPS posisjon. 
 
 

2.7  Vannkjemiske undersøkelser 
 
Det ble tatt en vannprøve av overflatevannet i Holtsjøen og Samsjøen i forbindelse med prøvefisket 
i juni og igjen i august/september. Prøvene ble analysert ved Analysesentret AS i Trondheim mht. 
total fosfor, total nitrogen, fargetall og kalsium. Siktedypet og innsjøens vannfarge ble målt med 
secchi-skive.  
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2.8 Analyse av fiskens næringspreferanser ved hjelp av stabile 
isotoper 

 

Mens mageprøver viser et øyeblikksbilde av hva fisken spiser, gir analyser av stabile isotoper (SIA) 
en oversikt over den enkelte fisks næringsgrunnlag de siste par månedene. Stabile isotoper er 
varianter av grunnstoffer som ikke endres over tid og vil derfor kunne spores etter hvert som de 
omsettes i næringskjeden. I denne undersøkelsen ble forholdet mellom ulike isotoper (signaturen) 
av karbon (13C/12C) og nitrogen (15N/14N) i prøver fra ørret, røye, zooplankton og bunndyr fra Holt-
sjøen og Samsjøen analysert. 
 
Karbonsignaturen benyttes som en indikasjon på energikilden (type planter) som er det viktigste 
grunnlaget for fiskeproduksjonen. Nitrogensignaturen indikerer fiskens trofiske posisjon, og følgelig 
er godt egnet til å evaluere andelen av fiskespisere i bestandene. 
 
På fisk ble muskelprøver tatt ut bak ryggfinnen og frosset ned. Prøvene ble tørket ved 50 ºC i to 
døgn og homogenisert. For bestemmelse av isotopene ble 1 mg prøvemateriale veid inn og overført 
til en 5 x 9 mm tinnkapsel som ble lukket. 
 
Tinnkapselen ble plassert i en «Thermo Scientific FLASH 2000» elementanalysator med kolonner 
satt opp for «NC med Flash IRMS». Prøvene ble forbrent med O2 i en bæregass av He ved 1020 
ºC, og NOx redusert til N2 med Cu ved 680 ºC. Forbrenningsproduktene ble separert i en gasskol-
onne, og via et «Thermo Fisher Scientific Confo IV Universal Interface» overført til et «Thermo 
Electron DELTA V Advantage IRMS» for bestemmelse av isotopforholdene. Forholdet mellom sta-
bile isotoper av karbon og nitrogen rapporteres som promille avvik fra forholdet i referansemate-

rialer, og beregnes som δ 13C eller δ 15N (‰) = [(Rprøve / Rstandard) - 1 ] x 1000, der R represen-

terer forholdet mellom tung og lett isotop (13C/12C eller 15N/14N). Primær referanse for karbon er 
marint karbonat, Pee Dee Belemitt (Craig 1953), og for nitrogen atmosfærisk luft (Mariotti 1983). 
For kontroll av nøyaktigheten er det sammen med prøvene målt på et materiale med kjente verdier 

for δ 15N og δ 13C: Acetanilide #1, CAS # 103-84-4 fra Indiana University (se  

http://pages.iu.edu/~aschimme/files/list%20of%20reference%20materials%20for%20EA-IRMS.pdf). 
 

Resultatene av SIA analysene ble fremstilt i biplott med δ 13C-signaturen på x-aksen og δ 15N 

signaturen langs y-aksen.  
 
 

2.9 Beregning av vanndekt areal og bonitering ved ulike vann-
føringer i Eidselva fra Eidsfossen kraftverk til Rovatnet 

 

Eidsfossen kraftverk (fra 1921) kjører når vannmagasinet oppnår HRV minus 10 cm og stenges 
når vannstanden er 40 cm under HRV. HRV er overløpet på dammen. Når kraftverket er regulert 
ned (stengt) blir det gjerne observert utstrakt tørrlegging av elva i øverste del, hvilke resulterer i et 
fragmentert elveløp med små kulper uten sammenhengende vannspeil.  
 
Fra driftsleder Arne Rødsjø ble det opplyst at kraftverket ikke har måleinstrument for vannføring, 
så vannføringen ut fra kraftverket er kalkulert ut i fra forskjell i vanndekt areal i magasinet over tid. 
Når aggregatet er stengt går turbinen på tomgang og det er et tilsig på anslagsvis 0,1 m3/s, hvilket 
er mindre enn det naturlige tilsiget fra nedbørsfeltet i perioder med lite nedbør. Ved reparasjon og 
vedlikehold stenges vannutslippet helt og det er kun vannutslipp fra mindre lekkasjer (vesentlig 
mindre enn 0,1 m3/s). Når kraftverket går er vannføring gjennom kraftverket 1,7 m3/s.  
 
Den 12. september 2017 ble det på 27 transekter fra Eidsfossen kraftverk til Rovatnet (figur 4), 
gjennomført måling av vanndekt areal på 2 ulike vannføringer (kjøring med 1 m3/s, stengt kraftverk) 
samt arealet av full elvebredde (avstand mellom øverste erosjonskant på de to elvebreddene). 
Målingene ble gjort en tidlig høstdag med lite nedbør i dagene forut (tabell 1). For å få lavest mulig 
vannstand under målingene ved stengt kraftverk ble vannføringen i forbindelse med tomgang på 
turbinen også stengt slik at eneste tilførsel fra inntaksdammen var via lekkasjer (vesentlig mindre 
enn 0,1 m3/s). 
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Figur 4. Inndeling av transekter i Eidselva fra Eidsfossen kraftverk til Rovatnet 

 

Tabell 1. Daglig temperatur, nedbørsmengde og vind for Kyrksæterøra i perioden 02.09-19.09 2017. Kilde: 
yr.no 

 
 
 
I forbindelse med oppmåling av vanndekt areal måtte en ta hensyn til at det ved lav vannføring ikke 
var sammenhengende vannspeil i øvre del av området som ble målt opp (figur 4). Vannspeilet ble 
derfor klassifisert som enten fragmentert, sammenhengende eller full bredde (tabell 2). 
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Tabell 2. Klassifisering av vannspeil i den delen av Eidselva som ligger nedstrøms Eidsfossen kraftverk 

Transsektklassifikasjon ved lav vannføring 

Transsekter Type Beskrivelse 

Fra 27 til 25 Fragmentert Ikke sammenhengende vannspeil, vann ligger kun i kulper. 

Fra 24 til 10 Sammenhengende Vann strømmer sammenhengende uten fragmentering. 

Fra 9 til 1 Full bredde Nesten ingen forskjell ved de 3 ulike vannføringer. 
Elvevannstand er påvirket av Rovatnets vannstand. 

 
 
Oppmåling av vanndekt areal og bonitering 
Det ble foretatt målinger av bredden av vanndekt areal hver 50 meter langs elvebredden mellom 
Eidsfossen kraftverk og Eidselvas utløp til Rovatnet, en strekning på 1254 m i luftlinje. Før 
oppmålingene begynte ble målingspunktene merket på land for lettere å gjenfinne riktig 
målingspunkt ved ulike vannføringer. Avstanden fra vannkant til vannkant ble målt til nærmeste 
meter med lasermåler (modell Zeiss Victory). GIS analyser ble gjennomført i ArcGis 10.5 og N5 
økonomisk kart fra Statens Kartverk ble brukt til geo-referering og projisering. 
 
Bonitering av elva ble gjort under perioden med stengt kraftverk. Fra transsekt 27 til 10 ble 
substratet vurdert ved befaring i elva, mens transekt 9 til 1 ble vurdert fra elvekanten grunnet høy 
vannstand i elva. Transektene 1,2 og 3 ble kun delvis vurdert på grunn av høy vannstand i 
Rovatnet.  
 
Bonitering av elva ble gjennomført med følgende klassifikasjon: 
 

Kategori Navn Beskrivelse 

0 Leir Partikkelstørrelse < 0,002mm 

1 Finsubstrat Svært fin grus, sand, silt. Partikkelstørrelse <2cm 

2 Grus Partikkelstørrelse 2-16cm 

3 Stein Partikkelstørrelse 16-35cm 

4 Storstein og blokk >35cm 

5 Fjell Fast fjellgrunn på bunnen 

 
 

 

Bilde: Eidselva ved kraftverkets utløp. Bildet til venstre viser vannføring ved 1m3/s. Bildet til høyre viser 
vannføring ved stengt kraftverk. Foto: Anette G. Davidsen 
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3 Resultater og diskusjon 
 

3.1 Vannkvalitet i Holtsjøen og Samsjøen 
 
I både Holtsjøen og Samsjøen var vannkvaliteten god (tabell 3). Det var litt forskjeller i vannkvalitet 
i Holtsjøen mellom juni og august med bedre siktedyp og lavere turbiditet i august, men dette skyl-
des antakeligvis tilførsel av grumset smeltevann fra sidebekkene om våren. Nivåene av nitrogen 
og fosfor var lave og indikere at innsjøene er oligotrofe. Kalsiuminnholdet var likeledes lavt. Farge-
tallet var litt høyt og tyder på humusholdige vannmasser. 
 

Tabell 3. Vannkjemiske data og siktedyp 

 Samsjøen Holtsjøen 

  Juni August Juni August 

Siktedyp (m) 4,5 4,5 4.0 5,3 

Fargetall (410 nm) 31 31 25 19 

Nitrogen (µg N/L) 120 140 93 89 

Fosfor (µg P/L) 3,6 4.0 3.0 4,1 

Kalsium (mgCa/l) 1,10 1,15 0,62 0,47 

 
 

3.2 Produksjonsgrunnlaget i Holtsjøen og Samsjøen 
 

3.2.1 Tilbudet av bunndyr som næring for fisk i Holtsjøen og Samsjøen 
 
Bunnfaunen i Holtsjøen var dominert av fåbørstemark og fjærmygglarver, både i juni og august 
(tabell 4). Det ble påvist fire arter/grupper av døgnfluer, to av steinfluer, en av biller og to av vårfluer. 
I august var disse gruppene dominert av steinflueslekta Capnia. (tabell 4). I tillegg ble det påvist 
rundormer, vannmidd, muslingkreps, samt larver av stankelbein, småstankelbein og sviknott. Bort-
sett fra fjærmygg og steinfluer i august, var næringstilbudet av bunndyr for fisk relativt begrenset. 
Fåbørstemark er normalt nedgravd i substratet og derfor lite tilgjengelig for fisk. 
 
I Samsjøen var bunnfaunaen dominert av fåbørstemark og fjærmygglarver, både i juni og august 
(tabell 5). Det ble påvist fem arter/grupper av døgnfluer to av steinfluer, to av biller og en av vårfluer. 
I juni var disse gruppene dominert av døgnflueslekta Siphlonurus, samt små individer av døgnflue-
familien Baetidae (tabell 5).  I tillegg ble det påvist rundormer, vannmidd og sviknottlarver. Bortsett 
fra døgnfluer i juni og fjærmygg, var næringstilbudet av bunndyr for fisk i strandsonen relativt be-
grenset. Næringstilbudet for fisk i strandsona synes å være mindre variert i Samsjøen enn i Holt-
sjøen. 
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Tabell 4. Gjennomsnittlig antall bunndyr pr. R1-prøve på stasjon 1-3 i Holtsjøen i juni og 
august 2017. x = mindre enn 1 individ 

 
 
 

Tabell 5. Gjennomsnittlig antall bunndyr pr. R1-prøve på stasjon 1-3 i Samsjøen i juni og 
august 2017. x = mindre enn 1 individ 

 
 
 

Holtsjøen

Juni August

St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3

Nematoda Rundormer 10 67 133 13 93 28

Oligochaeta Fåbørstemark 213 80 20 97 110 20

Hydrachnidia Vannmidd 24 23 10 3 4 13

Ostracoda Muslingkreps x 1

Siphlonurus sp. Døgnflue 1 x x

Siphlonurus alternatus Døgnflue x

Ameletus inopinatus Døgnflue x 1 x

Arthroplea congener Døgnflue 1

Leptophlebiidae Døgnflue 10 3

Leptophlebia vespertina Døgnflue 5 6 5

Perlodidae Steinflue 2 1

Diura nanseni Steinflue 2 11 1

Capnia sp. Steinflue 7 90 57

Stictotarsus griseostriatus/multilineatus Bille x x

Polycentropodidae Vårflue 7 3

Polycentropus flavomaculatus Vårflue x

Limnephilidae Vårflue 1 1

Apatania sp. Vårflue x

Tipulidae Stankelbein 1 x

Chironomidae Fjærmygg 34 177 50 80 450 154

Ceratopogonidae Sviknott 2 3

Dicranota sp. Småstankelbein 1

Sum 290 359 221 213 771 278

Samsjøen

Juni August

St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3

Nematoda Rundormer 37 33 25 33 33 50

Oligochaeta Fåbørstemark 253 497 30 370 180 203

Hydrachnidia Vannmidd x 1

Siphlonurus sp. Døgnflue 90 4 13

Siphlonurus alternatus Døgnflue x x

Siphlonurus lacustris Døgnflue 8 1

Parameletus chelifer Døgnflue 1

Metretopus borealis Døgnflue x

Baetidae Døgnflue 33 27

Centroptilum luteolum Døgnflue x x

Leptophlebiidae Døgnflue 1

Nemoura sp. Steinflue 4 13

Capnia sp. Steinflue 9 4 3

Dytiscidae Bille 1 x

Hydroporus sp. Bille x

Hydrophilidae Bille 1 1 x

Apatania sp. Vårflue x

Chironomidae Fjærmygg 103 5 8 547 253 473

Ceratopogonidae Sviknott 1 x

Sum 519 540 104 974 472 745
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3.2.2 Tilbudet av dyreplankton som næring for fisk i Holtsjøen og Samsjøen 
 
Prøvene viste et artsutvalg som kan betegnes som vanlig for innsjøer i Midt-Norge (tabell 6) 
(Koksvik 2011). Total biomasse i prøvene viste lave mengder av zooplankton i Samsjøen (217 
mg/m²) og middels mengde i Holtsjøen (547 mg/m²). Lav biomasse i midtnorske innsjøer ligger 
typisk på under 300 mg/m2, mens verdier på 300-500 mg/m2 er ansett som middels biomasse 
(Arnekleiv et al. 2007). Det positive er at biomassen er dominert av vannlopper (Cladocera), som 
omfatter viktige arter for planktonspisende fisk.  
 

Tabell 6: Forekomst av planktonkreps i Samsjøen og Holtsjøen i august 2017 basert på vertikale håvtrekk 
20-0 m. Forekomsten er oppgitt som biomasse (mg/m² tørrvekt) og antall individer (antall/m²) 

 Samsjøen mg/m2 Holtsjøen (mg/m2) 

 mg/m2 antall/m2 mg/m2 antall/m2 

Vannlopper (Cladocera)     

Holopedium gibberum   11,1 282 383,7 14 043 

Daphnia longispina     2,2 70   11,0 1 117 

Bosmina longispina 166,2 28 136   95,1 19 127 

Bythotrephes longimanus     0,3 10     0,3 10 

     
Hoppekreps (Copepoda)     

Heterocope appendiculata ad.    5,9 196   13,1 438 

Heterocope saliens ad.       0,2 5 

Heterocope cop.       0,2 10 

Arctodiaptomus laticeps ad.  10,6 1 329   14,1 1 757 

Diaptomidae cop.       0,1 25 

Cyclops scutifer ad.  10,8 1 963     3,9 715 

Cyclops scutifer cop.    2,0 956   20,9 14 244 

Cyclops scutifer nauplier    5,6 56 122    3,1 30 703 

     
Hjuldyr (Rotifera)     

Kellicottia longispina     0,2 22 147       0,08 7 550 

Keratella cochlearis       0,02 4 782   

Keratella quadrata       0,03 2 517   

Polyarthra sp.     0,2 4 530      0,04 755 

Conochilus sp.    1,7 34 227    1,1 22147 

     
Total vannlopper 179,8 28 499 490,1 34 297 

Total hoppekreps   34,9 60 566   55,5 47 897 

Total hjuldyr     2,2 68 202     1,2 30 452 

     
Total zooplankton 216,9 157 267 546,8 112 646 

     
Andel biomasse vannlopper (%)   82,9    89,6  

Andel biomasse hoppekreps (%)   16,1    10,2  

Andel biomasse hjuldyr (%)     1,0      1,2  

 
 
Vannlopper (Cladocera) dominerte prøvene fra begge lokalitetene med henholdsvis 83 % og 90 % 
av total zooplanktonbiomasse. De samme fire artene var tilstede i begge lokaliteter. Bosmina 
longispina dominerte i Samsjøen mens Holopedium gibberum dominerte i Holtsjøen med henholds-
vis 77 % og 70 % av total biomasse. Daphnia longispina utgjorde henholdsvis 1 % og 2 % av total 
biomasse i de to lokalitetene mens Bythotrephes longimanus forekom kun sporadisk i prøvene fra 
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begge lokaliteter. Bythotrephes longimanus forekom også bare sporadisk i mageprøver fra fisk 
fanget på samme lokaliteter og tidspunkt. 
 
Forekomsten av hoppekreps (Copepoda) var forholdsvis lik i de to lokalitetene og utgjorde hen-
holdsvis 16 % og 10 % av total zooplanktonbiomasse. Cyclops scutifer dominerte i begge lokaliteter 
med henholdsvis 8 % og 5 % av total biomasse. Arctodiaptomus laticeps var nest vanligst med 
henholdsvis 4,9 % og 2,6 % og Heterocope appendiculata kom som tredje vanligst i begge lokali-
tetene med henholdsvis 2,7 % og 2,4 %. I tillegg ble ett individ av Heterocope saliens funnet i en 
prøve fra Holtsjøen. 
 
Hjuldyr (Rotifera) er en gruppe planktonorganismer som har liten direkte betydning som byttedyr 
for ørret og røye, men gruppen kan være viktig for andre invertebrater som inngår i fiskens diett. 
Maskevidde på planktonhåv brukt ved innsamling er for stor til at tetthet av hjuldyr kan estimeres 
godt, men ut fra resultatene våre må tettheten av hjuldyr i Samsjøen og Holtsjøen betegnes som 
lav, henholdsvis 2,2 og 1,2 mg/m². Prøvene fra begge lokaliteter domineres av Conochilus spp. 
Det ble funnet få arter av hjuldyr i prøvene. 
 
Planktonspisende fisk påvirker planktonsamfunnet i en innsjø ved at de beiter hardere på visse 
grupper, arter og størrelser fremfor andre. Arter fra slekten Daphnia er blant de viktigste bytte-
dyrene og beites ofte raskt ned mens arter med mindre kroppsstørrelse som Bosmina longispina 
ofte klarer seg bedre i forhold til beiting. Holopedium gibberum ser også ut til å bli mindre predatert. 
Artsfordelingen innenfor vannloppene i Samsjøen og Holtsjøen ser ut til å passe med dette, med 
liten andel av Daphnia longispina og samtidig en dominans av henholdsvis Bosmina longispina og 
Holopedium gibberum. Dette indikerer at det er en viss grad av beitepress i de to lokalitetene. Arter 
av hoppekreps er mindre viktige som byttedyr for fisk, men innslaget av slike arter øker gjerne i 
dietten hos fisk i tette bestander. Det ble i liten grad funnet hoppekreps i mageprøvene fra fisk. 
Dette indikerer også at beitepresset i de to lokalitetene ikke er stort. 
 
 

3.3 Fiskebestandene i Holtsjøen og Samsjøen med sidebekker 
 

3.3.1 Fangstutbytte ved prøvefiske 
 
Det ble kun fanget ørret og røye i begge sjøene under prøvefisket. Fangsten i Holtsjøen (tabell 7) 
i juni og august var på henholdsvis 140 og 224 fisk, totalt 364 fisk i løpet av begge perioder. Røye 
utgjorde 59% av fangsten i juni og 30 % i august. Totalt utgjorde røye 41 % av fangsten i Holtsjøen. 
I Samsjøen (tabell 8) ble det fanget 55 fisk i juni og 114 fisk i august, totalt 169 fisk i løpet av begge 
periodene.  Andelen røye var 60 % i juni og 69 % i august. Totalt utgjorde røye 66 % av fangsten i 
Samsjøen. 
 

Tabell 7. Total fangst av ørret og røye fordelt på garntype for Holtsjøen i juni og 
august 2017. Verdier i parentes er prosentandel av samlet fangst 

  Juni August 

Redskap Ørret Røye Total Ørret Røye Total 

Bunngarn 55 (40) 82 (60) 137 154 (74) 54 (26) 208 

Flytegarn 3 (100) 0 (0) 3 3 (19) 13 (81) 16 

Total 58 (41) 82 (59) 140 157 (70) 67 (30) 224 
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Tabell 8. Total fangst av ørret og røye fordelt på garntype for Samsjøen i juni og 
august 2017 

  Juni August 

Redskap Ørret Røye Total Ørret Røye Total 

Bunngarn 22 (48) 24 (52) 46 35 (39) 54 (61) 89 

Flytegarn 0 (0) 9 (100) 9 0 (0) 25 (100) 25 

Total 22 (40) 33 (60) 55 35 (31) 79 (69) 114 

 
 
Gjennomsnittsvekt for ørret i Holtsjøen var på 82 gram og på 42 gram for røye (alle garntyper lagt 
til grunn). Ørret i fangstene varierte i vekt fra 4-764 gram og røye varierte i vekt fra 4-158 gram.  
 
Gjennomsnittsvekt for ørret i Samsjøen var på 95 gram og på 83 gram for røye (alle garntyper lagt 
til grunn). Ørret i fangstene varierte i vekt fra 12-1266 gram og røye varierte i vekt fra 5-368 gram.  
 
Generelt var fangst per innsats (CPUE) på nordiske bunngarn lav og på flytegarn veldig lav. Fangst 
per innsats var høyere i Holtsjøen enn i Samsjøen for både ørret og røye (figur 5). For begge 
innsjøene var fangst pr innsats på nordisk bunngarn lavere på røye enn på ørret. I Holtsjøen ble 
det tatt både ørret og røye på flytegarn, mens det kun ble fanget røye på flytegarnene i Samsjøen. 
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A) 

 
B) 

  
C) 

 
D) 

 
 

Figur 5. Fangst av ørret og røye per. 100 m2 garnareal (CPUE) på 
henholdsvis flytegarn og bunngarn i Holtsjøen og Samsjøen i juni og 
august 2017. 
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3.3.2 Dybdefordeling hos ørret og røye fanget på Nordiske oversiktsgarn 
 
Fangst av ørret og røye pr. 100 m2 garnareal (CPUE) på ulike dyp med Nordiske bunngarn er gitt 
i figur 6. På 0-3 m dybde var fangst per innsats av ørret høyere enn for røye i begge innsjøer i 
begge perioder. På dypere vann ble det i Samsjøen fanget flere røye enn ørret i både juni og 
august, mens andelen av de to artene varierte mer mellom dyp og fangstperiode i Holtsjøen. Det 
ble ikke fanget fisk dypere enn 35 m. 
 
 

 
 
 

 

Figur 6. Fangst av ørret og røye pr. 100 m2 garnareal (CPUE) på ulike dyp med Nordiske bunngarn i 
Holtsjøen og Samsjøen i juni og august 2017. 

 
 

3.3.3 Lengde, alder og vekst til ørret og røye 
 
Det ble fanget flere fisk > 25 cm i juni enn i august (figur 7 og 8). Dette skyldes antakeligvis at større 
individer trekker ut på dypere vann (og dermed blir mindre fangbare på garn) når vanntemperaturen 
øker i løpet av sommeren. Motsatt var andelen av fisk >15 cm høyere i august enn i juni hvilket kan 
skyldes at ungfisk av ørret fra innløpsbekkene har trukket ut i innsjøene i løpet av sommeren, samt 
at fangbarheten på grunt vann trolig var høyere i august enn i juni på grunn av lysforhold/mørkere 
netter i august. 



25 

 

Figur 7. Gruppevis lengdefordeling til ørret og røye i Holtsjøen og Samsjøen i juni 2017. 

 

 

Figur 8. Gruppevis lengdefordeling til ørret og røye i Holtsjøen og Samsjøen i august 2017. 
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Hos ørret i fjellvatn i Midt-Norge vil en tilvekst på 5 cm per år regnes som normalt god vekst. Ørret 
i Holtsjøen (figur 9) vokser normalt godt de første 6 årene. Gjennomsnittlig tilvekst går litt ned etter 
6 år, mest sannsynlig på grunn av at fisken da generelt er godt over 30 cm, og en del individer da 
kjønnsmodnes og bruker mye energi på dette. Antall ørret eldre enn 6 år var lavt i våre fangster, 
så vekstdata for ørret eldre enn 6 år vil være usikkert på grunn av lavt antall fisk. 
 
 

 

Figur 9. Tilbakeberegnet gjennomsnittlig lengde ved alder og gjennomsnittlig årlig tilvekst hos ørret 
i Holtsjøen. Loddrette streker angir standardavvik. N = 107. Stiplet linje angir en årlig tilvekst på 5 cm. 

 
 
Røya i Holtsjøen (figur 10) vokser normalt godt de først 3 årene, deretter avtar veksten, mest 
sannsynlig på grunn av at røya starter å kjønnsmodnes i 3-4 års alderen. 
 

 

Figur 10. Gjennomsnittlig lengde ved alder hos røye i Holtsjøen. Loddrette streker 
angir standardavvik. N = 111. Alder uten + tegn bak er fisk tatt i juni, mens alder med 
+ tegn bak er fisk tatt i august. 
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Ørret i Samsjøen vokser normalt godt (figur 11), og gjennomsnittlig tilvekst ser ikke ut til å avta noe 
særlig selv etter 9 år. Antall ørret eldre enn 5 år var imidlertid lavt i våre fangster, så vekstdata for 
ørret eldre enn 5 år vil være usikkert på grunn av lavt antall fisk. Dette underbygger likevel at ørret 
i Samsjøen vokser jevnt og normalt godt, selv ved relativt høy alder, trolig på grunn av sen kjønns-
modning. Det ble nesten ikke fanget kjønnsmoden ørret i våre fangster (se figur 14). 
 

 

Figur 11. Tilbakeberegnet gjennomsnittlig lengde ved alder og gjennomsnittlig årlig tilvekst hos ørret 
i Samsjøen. Loddrette streker angir standardavvik. N = 46. Stiplet linje angir en årlig tilvekst på 5 cm. 

 
 

Røya i Samsjøen vokser normalt godt de først 5 årene, deretter avtar veksten (figur 12), mest 
sannsynlig på grunn av at røya starter å kjønnsmodnes i 5-6 års alderen. Røya i Samsjøen ser ut 
til å vokse noe bedre enn røya i Holtsjøen, trolig på grunn av tynnere bestand og senere 
kjønnsmodning hos røya i Samsjøen. 
 

 

Figur 12. Gjennomsnittlig lengde ved alder hos røye i Samsjøen. Loddrette streker 
angir standardavvik. N = 111. Alder uten + tegn bak er fisk tatt i juni, mens alder med 
+ tegn bak er fisk tatt i august. 
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3.3.4 Kondisjon, kjøttfarge og parasittisme 
 
For ørret og røye blir fiskens kvalitet som oftest vurdert ut fra fiskens kondisjonsfaktor (k-faktor), 
kjøttfarge og andel av innvollsparasitter. Gjennomsnittlig k-faktor for ørreten i Holtsjøen var på 0,8 
i juni og 0,9 i august. I Samsjøen var den 0,8 i begge perioder. Røye hadde i begge innsjøene en 
k-faktor på 0,7 i juni og 0,8 i august. Verdiene tilsier at ørret og røye i begge innsjøene var mager. 
 
Kjøttfargen har dels sammenheng med fiskestørrelsen og dels med næringen fisken spiser. Ørre-
ten må som regel ha en størrelse på over 20-25 cm for å oppnå rød kjøttfarge (figur 13). I Samsjøen 
var all ørret over 25 cm lyserød eller rød i kjøttfarge (figur 13). I Holtsjøen var også nesten all fisk 
over 25 cm lyserød eller rød i kjøttet, men andelen med rød kjøttfarge var høyere enn i Samsjøen. 
Ut i fra kjøttfargen vurderes derfor kvaliteten på ørreten til å være bedre i Holtsjøen enn i Samsjøen. 
 
Røya hadde en større andel hvit og lyserød kjøttfarge enn ørreten (figur 13) og ingen individer 
hadde rød kjøttfarge. Kvaliteten på røya vurderes som middels god ut fra kjøttfargen. 
 
Ørreten var lite befengt med innvollsparasitter (tabell 9), men røye hadde en større andel synlige 
parasitter.  
 

 

 

Figur 13. Kjøttfarge på ørret og røye fra Samsjøen og Holtsjøen. Data fra juni og august er slått sammen. 
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Tabell 9. Prosentandel av fisk med ulik grad av innvollsparasittisme 

 Juni 

  Art 0 1 2 3 N 

Samsjøen 

Ørret 0.59 0.27 0.09 0.05 22 

Røye 0.12 0.52 0.33 0.03 33 

Holtsjøen 

Ørret 0.59 0.38 0.04 0.00 56 

Røye 0.22 0.63 0.14 0.02 64 

 

 August 

  Art 0 1 2 3 N 

Samsjøen 

Ørret 0.57 0.37 0.06 0.00 35 

Røye 0.39 0.37 0.19 0.05 79 

Holtsjøen 

Ørret 0.74 0.18 0.08 0.00 84 

Røye 0.35 0.23 0.32 0.10 60 

 
 

3.3.5 Kjønnsmodning 
 
I Holtsjøen var de fleste gytemodne hanner og alle hunner hos ørret > 30 cm. Hos røye var det 
gytemodne individer av begge arter innen alle lengdegrupper, men med overvekt på individer 
mellom 20-35 cm. I Samsjøen ble det ikke fanget gytemoden ørret, men dette skyldes nok at det 
kun ble fanget fem ørret > 20,1 cm. Hos røye var overvekten av gytemodne hunner > 25,1 cm, 
mens alle gytemodne hanner var < 25,1 cm. 
 

 
 
 

 

Figur 14. Kjønnsmodning til ørret og røye fordelt på lengdegrupper. Fiskene ble tatt på garn august 2017. 
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3.3.6 Ernæring - mageinnhold 
 

Det var tydelig forskjell på mageinnholdet til ørret fanget i Holtsjøen og Samsjøen. I juni dominerte 
vårfluer, snegler og luftinsekter dietten til ørret fanget i bunngarn i Holtsjøen, mens i Samsjøen var 
luftinsekter den klart dominerende næringskategorien (figur 15-18; tabell 10). I august var dyre-
plankton, vårfluer og luftinsekter de mest foretrukne næringsemnene for ørret fanget på bunngarn i 
Holtsjøen, mens i Samsjøen dominerte døgnfluer og dyreplankton dietten. Ørret fanget på flytegarn i 
Holtsjøen hadde bare spist luftinsekter, både i juni og august. Materialet var imidlertid tynt med bare 
tre fisk i hver av periodene. I Samsjøen ble det ikke fanget ørret med mageinnhold på flytegarnene. 
 

Hos røye fanget på bunngarn i Holtsjøen i juni var dyreplankton den dominerende næringskatego-
rien, mens det i Samsjøen var fjærmygg og luftinsekter som det ble funnet mest av i røyemagene 
i denne perioden. I august var imidlertid dyreplankton den dominerende hos røye fanget på bunn-
garn i begge innsjøene. I Holtsjøen ble det ikke fanget røye på flytegarn i juni som hadde mage-
innhold. I Samsjøen var dietten hos flytegarnfanget røye i juni dominert av luftinsekter og fjærmygg. 
I august var næringsemnene hos røye fra flytegarn dominert av luftinsekter og dyreplankton i begge 
innsjøene. Både luftinsekter og dyreplankton var viktige næringsemner både for ørret og røye i 
begge innsjøene, og særlig hos ørret i Holtsjøen. I Samsjøen var i tillegg fjærmygglarver viktig 
ernæring for røye og til en viss grad for ørret. Dette næringsemnet ble imidlertid i liten grad utnyttet 
av ørret og røye i Holtsjøen.  
 

  

  
 
  

 

 

Figur 15. Mageinnhold hos røye og ørret fanget på garn i Holtsjøen i juni. 
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Figur 16. Mageinnhold hos røye og ørret i Holtsjøen i august 
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Figur 17. Mageinnhold hos røye og ørret i Samsjøen i juni. 
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Figur 18. Mageinnhold hos røye og ørret i Samsjøen i august 
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Tabell 10. Gjennomsnittlig mageinnhold (volum %) av ulike kategorier av næringsdyr hos Ørret og Røye fanget på flytegarn og bunngarn (Nordisk Standard; 12 
maskevidder) i Holtsjøen og Samsjøen i juni og august 2017 

Innsjø Måned Art N Metode Fisk Snegler 
Erte/kule-

musling 
Døgn-
fluer 

Stein-
fluer 

Vår-
fluer 

Fjær-
mygg 

Knott 
Svi-

knott 
Luft-

insekt 
Linse-
kreps 

Dyre-
plankton 

Andre 
bunndyr 

Ubestemt 

Holtsjøen Juni Røye 49 Bunngarn 0.00 0.92 1.02 0.00 0.00 4.67 3.98 0.00 0.00 5.31 1.43 79.18 0.45 3.04 

    Ørret 38 Bunngarn 2.61 16.58 3.13 3.34 0.00 32.87 4.63 0.00 0.11 28.53 0.53 0.00 1.45 6.24 

    Ørret 3 Flytegarn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  August Røye 22 Bunngarn 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.23 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 98.77 0.00 0.00 

    Røye 12 Flytegarn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.67 0.00 53.33 0.00 0.00 

    Ørret 42 Bunngarn 4.76 4.40 3.95 2.88 0.00 8.57 2.52 0.00 0.00 14.74 0.00 44.79 0.69 12.69 

    Ørret 3 Flytegarn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Samsjøen Juni Røye 13 Bunngarn 0.00 0.00 0.77 6.23 2.31 0.00 64.00 0.69 0.00 18.08 0.00 0.00 0.23 7.69 

    Røye 8 Flytegarn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 51.88 0.00 0.00 0.13 0.00 

    Ørret 16 Bunngarn 0.00 0.13 0.00 9.25 7.38 3.25 10.81 0.00 0.00 58.19 0.00 0.00 6.63 4.38 

  August Røye 49 Bunngarn 0.00 0.84 1.55 4.18 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 1.04 10.35 75.78 0.41 5.00 

    Røye 14 Flytegarn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.79 0.00 83.21 0.00 0.00 

    Ørret 23 Bunngarn 0.00 3.83 0.00 32.91 1.30 2.96 4.30 0.04 0.00 1.13 14.57 27.52 2.30 9.13 
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3.3.7 Ernæring - stabile isotoper 
 
Kun fisk innfanget i august inngikk i analysene av stabile isotoper. Det var ingen forskjell i naturlig 
kroppslengde mellom arter eller mellom innsjøer (ANOVA; P>0.05; N = 195; figur 19). Både røye 
og ørret hadde smalere næringsnisjer i Holtsjøen enn i Samsjøen (figur 20). I Holtsjøen hadde 98% 
av individene en δ13C signatur mellom 24,4 – 28,8‰ og δ15N signatur imellom 4,1-7,2‰, mens 
variasjonsbredden blant fiskene i Samsjøen var noe større med 98% av individene innen intervallet 
22,0 – 28,9‰ for δ13C og 3.6-7.2‰ for δ15N. Den økte variasjonsbredden i δ13C indikerer at både 
ørret og røye i Samsjøen har en bredere diett end artsfellene fra Holtsjøen. En stor andel av både 
ørret og røye i Samsjøen hadde høyere δ13C verdier enn individene i Holtsjøen og dette 
understøtter analysene av mageprøver som viste at fjæremygg var en viktigere del av dietten i 
Samsjøen enn Holtsjøen. Signaturene fra δ13C og δ15N fra ørret, røye og et utvalg av potensielle 
byttedyr (figur 21, tabell 11) viste at bunnlevende dyreplankton var en viktig bestanddel av dietten 
for ørret, og i litt mindre grad for røye, i Holtsjøen. For Samsjøen var det ikke noe direkte overlapp 
mellom signaturene for byttedyr og fisk.  
 
Det var ikke noen sammenheng mellom fiskens naturlige lengde og δ13C (GLM, F = 0,003; P = 
0,96) og denne manglende sammenheng var lik for både røye og ørret og i begge innsjøer (F = 
0,138; P = 0.91). Motsatt var det en sammenheng med økende fiskelengde og høyere δ15N signatur 
i Holtsjøen hos både røye (F = 7,412, P = 0,009) og ørret (F = 24,358, P < 0,001) og i Samsjøen 
hos ørret (F = 11,512; P = 0,002). Hos røye i Samsjøen var det ingen slik sammenheng (F = 0,107, 
P = 0,74). Dette viser, med unntak av røye i Samsjøen, at betydningen av fisk som byttedyr øker 
med størrelsen på fisken. Den manglende sammenhengen hos røye i Samsjøen kan skyldes at det 
stort sett ble fanget røye < 25 cm. 
 

 

Figur 19. Lengdefordeling av fisk som inngikk i analysen av stabile iso-
toper. Gruppefordeling: 1 = Holtsjøen røye; 2 = Holtsjøen ørret; 3 = 
Samsjøen røye; 4 = Samsjøen ørret. I boks-plottet er medianverdien 
angitt med vannrett strek, mens 50 % av måleverdiene ligger innenfor 
boksen. Loddrette stiplede linjer angir 5 % og 95 % intervall for målte 
verdier. Ekstremverdier er angitt med sirkel. 

 
 

1 2 3 4

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

Gruppe

N
a
tu

rl
ig

 l
e
n
g
d
e
 (

c
m

)

N = 56 N = 53 N = 55 N = 31



36 

 

Figur 20. Næringsnisjer basert på analyser av stabile isotoper (δ13C og δ15N) for røye (svart) og ørret (rød) i 
Holtsjøen og røye (grønn) og ørret (blå) i Samsjøen. Hver ellipse dekker 95 % av datapunktene. 
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Figur 21. Isotopplot av røye (liten trekant), ørret (liten sirkel) og potensielle byttedyr fra Holtsjøen (blå) og 
Samsjøen (rød). Potensielle byttedyr: døgnfluer (store runde); bunnlevende dyreplankton (stor firkant); 
dyreplankton i frie vannmasser(stor sirkel); Steinfluer (stjerne); stankelbein (stor trekant) 
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Tabell 11. Isotopsignaturer av δ13C og δ15N fra potensielle byttedyr for røye og ørret i Holtsjøen og Samsjøen. 
Verdiene er angitt ved gjennomsnitt og SD for alle prøver av den enkelte byttedyrgruppe. 

Innsjø Byttedyr δ13C 
(gjennomsnitt) 

δ13C (SD) δ15N 
(gjennomsnitt) 

δ15N (SD) 

Holtsjøen Døgnfluer -27.9 2.2 -0.1 0.7 

Holtsjøen Bunnlevende 
dyreplankton 

-28.9 0.3 2.3 0.0 

Holtsjøen Steinfluer -23.0 0.4 1.7 0.5 

Holtsjøen Stankelbein -24.2 1.5 -1.1 0.6 

Holtsjøen Dyreplankton i frie 
vannmasser 

-31.5 0.9 -0.2 0.3 

Samsjøen Døgnfluer -24.2 0.6 -0.5 0.4 

Samsjøen Bunnlevende 
dyreplankton 

-28.5 1.1 -0.1 0.3 

Samsjøen Dyreplankton i frie 
vannmasser 

-32.4 0.2 2.3 0.2 

 
 

3.3.8 Vurdering av sidebekker til Holtsjøen 
 
Det ble elfisket i 11 innløpsbekker til Holtsjøen (figur 3). Av disse fremstår Fremre Selbubekk, 
Nordre Selbubekk, «Bekk 4», Midtre Brokbekk, Søndre Brokbekk og Grasbekken m/Holttjønna 
som de viktigste gyte- og rekrutteringsbekkene til Holtsjøen. Tettheter av ungfisk i de ulike bekkene 
er gitt i tabell 12. Holtsjøen har en rekke velfungerende rekrutteringsbekker for ørret og det synes 
ikke å være nødvendig å gjøre habitatforbedrende tiltak i noen av disse. 
 
Lerteppa 
Lerteppa kommer fra Lertepptjønna og renner inn øst i Holtsjøen ved Holtsjøvollen. Bekken er 0,5-
1 m bred og substratet domineres av blokk. Fisk kan vandre ca. 50 m oppover bekken fra Holtsjøen. 
Det er få gytemuligheter i bekken, men godt med skjul for ungfisk. Det ble fanget 3 eldre ungfisk 
av ørret ved elfiske. Det registreres ikke årsyngel. Bekken ser ut til å ha liten/ingen betydning som 
gytebekk for ørret i Holtsjøen. Bekken er imidlertid et potensielt oppveksthabitat for ungfisk som 
vandrer opp fra Holtsjøen eller eventuelt ned fra Lertepptjønna. 
 
Fremre Selbubekken 
Fremre Selbubekken renner inn øst i Holtsjøen og har sitt utspring fra Svarttjønna og myrområdene 
rundt. Bekken er 0,5-1 m bred med substrat dominert av stein og grus. Fisk kan vandre ca. 300 m 
oppover bekken fra Holtsjøen. Det er godt med gyte- og oppveksthabitat i bekken. Det ble utført 
en omgangs elfiske på to stasjoner i bekken. På nederste stasjon (st. 1) ble det registrert høy tetthet 
av både årsyngel og eldre ungfisk av ørret. Også på stasjon 2 ca. 200 m oppe i bekken ble det 
registrert relativt høy tetthet av både årsyngel og eldre ungfisk. Bekken fremstår som viktig gyte- 
og oppvekstbekk for ørret i Holtsjøen. 
 
Nordre Selbubekken 
Nordre Selbubekk renner inn øst i Holtsjøen ca. 300 m nord for Fremre Selbubekk, og har sine 
kilder fra småtjønner og myrområder på vestsiden av Gråfjellet. Bekken er meandrerende i nedre 
deler, ca. 1,5 m bred, og substratet domineres av stein og grus. Fisk kan vandre minst 300 m 
oppover bekken fra Holtsjøen. Det er godt med gyte- og oppveksthabitat i bekken. Det ble utført 
en omgangs elfiske på en stasjon i bekken. Det ble registrert relativt høy tetthet av årsyngel og 
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moderat tetthet av eldre ungfisk av ørret på stasjonen. Bekken fremstår som en viktig gyte- og 
oppvekstbekk for ørret i Holtsjøen. 
 
Bekk 4 
Bekk 4 renner inn nord i Holtsjøen og har sine kilder fra småtjønner og myrområder ved Grøvelskar-
det vest for Gråfjellet. Bekken er 3-5 m bred og substratet domineres av stein og grus. Fisk kan 
vandre flere hundre meter oppover bekken fra Holtsjøen. Det er godt med gyte- og oppveksthabitat 
i bekken. Det ble utført en omgangs elfiske på en stasjon i bekken. Det ble registrert god tetthet av 
årsyngel og høy tetthet av eldre ungfisk av ørret på stasjonen. Bekken fremstår som en viktig gyte- 
og oppvekstbekk for ørret i Holtsjøen. 
 
Bekk 5 
Bekk 5 renner inn nord i Holtsjøen og har sine kilder fra småtjønner og myrområder sør for Rens-
fjellet. Bekken er 1-4 m bred og substratet domineres av berg, stein og grus. Fisk kan vandre flere 
hundre meter oppover bekken fra Holtsjøen. En foss over glattskurt berg i nedre deler utgjør et 
naturlig vandringshinder for fisk ved middels til lav vannføring. Det er relativt godt med gyte- og 
oppveksthabitat i bekken oppstrøms vandringshinderet. Det ble utført en omgangs elfiske på en 
stasjon i bekken. Det ble registrert lave tettheter av årsyngel og eldre ungfisk av ørret i bekken. 
Bekken fremstår som en middels viktig gyte- og oppvekstbekk for ørret i Holtsjøen. 
 
Bekk 6 
Bekk 6 renner inn nord i Holtsjøen og har sine kilder fra småtjønner og myrområder nordøst for 
Holtsjøen. Bekken er 1-4 m bred og substratet domineres av stein og grus. Fisk kan vandre godt 
og vel 50 m oppover bekken fra Holtsjøen, til en foss som utgjør et naturlig vandringshinder for fisk. 
Det er relativt godt med gyte- og oppveksthabitat i bekken. Det ble utført en omgangs elfiske på en 
stasjon i bekken. Det ble registrert moderate tettheter av årsyngel og eldre ungfisk av ørret i bek-
ken. Bekken fremstår som en middels viktig gyte- og oppvekstbekk for ørret i Holtsjøen. 
 
Bekk 9 
Bekk 9 renner inn i Holtsjøen på vestsida, like ved Søndre Brokbekken sørvest for Merraholmen, 
og har sine kilder fra småtjønner og myrområder vest for Annfinnfjellet. Bekken er 0,5-1 m bred 
med substrat dominert av grus og stein. Fisk kan vandre minst 400 m oppover bekken fra Holtsjøen. 
Det er begrenset med oppveksthabitat og noe gytehabitat i bekken. Det ble utført en omgangs 
elfiske på en stasjon i bekken. Det ble registrert moderate tettheter av årsyngel og eldre ungfisk av 
ørret på stasjonen. Bekken fremstår som en middels viktig gyte- og oppvekstbekk for ørret i Holt-
sjøen. 
 
Midtre Brokbekken 
Midtre Brokbekken renner inn i  Holtsjøen omtrent midt på vestsida, og har sine kilder fra småtjøn-
ner og myrområder øst for Annfinnfjellet. Bekken er ca. 1 m bred med substrat dominert av stein 
og grus. Fisk kan vandre knapt 200 m oppover bekken fra Holtsjøen. Det er godt med oppvekst-
habitat og noe gytehabitat i bekken. Det ble utført en omgangs elfiske på en stasjon i bekken. Det 
ble registrert moderat tetthet av årsyngel og relativt høy tetthet av eldre ungfisk av ørret på stasjo-
nen. Bekken fremstår som en viktig gyte- og oppvekstbekk for ørret i Holtsjøen. 
 
Søndre Brokbekken 
Søndre Brokbekken renner inn i  Holtsjøen på vestsida, sørvest for Merraholmen, og har sine kilder 
fra småtjønner og myrområder øst for Annfinnfjellet. Bekken er ca. 1 m bred med substrat dominert 
av grus og stein. Fisk kan vandre ca. 200 m oppover bekken fra Holtsjøen. Det er godt med opp-
veksthabitat og noe gytehabitat i bekken. Det ble utført en omgangs elfiske på en stasjon i bekken. 
Det ble registrert god tetthet av årsyngel og høy tetthet av eldre ungfisk av ørret på stasjonen. 
Bekken fremstår som en viktig gyte- og oppvekstbekk for ørret i Holtsjøen. 
 
Grasbekken 
Grasbekken kommer fra Holttjønna og renner inn helt sør i Holtsjøen. Bekken er 2-4 m bred og 
knapt 500 m lang. De nederste 300 m er sakteflytende med finsubstrat uegnet for gyting. De 
øverste 100 m opp mot Holttjønna har mer strøm og domineres av grus og stein, og her er det 
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gode gyte- og oppveksthabitat. Det ble utført en omgangs elfiske på en stasjon i øvre deler av 
bekken. Det ble registrert god tetthet av årsyngel og eldre ungfisk av ørret på stasjonen. Bekken 
fremstår som en viktig gyte- og oppvekstbekk for ørret i Holtsjøen. Fisk kan også vandre helt opp i 
Holttjønna og videre minst 2-300 m opp i innløpsbekken til Holttjønna. Denne bekken ble ikke 
undersøkt, men Både Holttjønna og innløpsbekken er trolig viktig for rekrutering av ørret til Holt-
sjøen.  
 
Bekk fra Nedre Arnfinntjønna 
Bekken kommer fra Nedre Arnfinntjønna og renner inn helt sør i Holtsjøen. Bekken er 5-8 m og fisk 
kan vandre 3-400 m oppover fra Holtsjøen. Substratet domineres av grus og stein, og her er det 
gode gyte- og oppveksthabitat. Det ble utført en omgangs elfiske på en stasjon i bekken. Det ble 
registrert lav tetthet av årsyngel og moderat tetthet av eldre ungfisk av ørret på stasjonen. Bekken 
fremstår som en viktig gyte- og oppvekstbekk for ørret i Holtsjøen.  
 
 

Tabell 12. Tettheter av ungfisk registrert rundt Holtsjøen ved el-fiske 

Dato 
(2017) Elv Stasjon 

 Areal 
fisket (m2) 

Antall 
omg. Art 

Alders-
gruppe 

Antall 
fisk 

Antall pr 
100 m2 

31.08 Leirteppa st 1 25 1 Ørret ≥1+ 3 24 

Fremre Selbubekk 

st 1 48 1 Ørret 
0+ 18 75.00 

≥1+ 10 41.67 

st 2 11 1 Ørret 
0+ 2 36.36 

≥1+ 1 18.18 

Nordre Selbubekk st 1 81 1 Ørret 
0+ 17 41.98 

≥1+ 4 9.88 

Bekk 4  st 1 60 1 Ørret 
0+ 6 20.00 

≥1+ 11 36.67 

Bekk 5 st 1 92 1 Ørret 
0+ 3 6.52 

≥1+ 3 6.52 

Bekk 6  st 1 40 1 Ørret 
0+ 2 10.00 

≥1+ 3 15.00 

Midtre Brokbekken st 1 55 1 Ørret 
0+ 3 10.91 

≥1+ 7 25.45 

Søndre Brokbekken st 1 41.25 1 Ørret 
0+ 5 24.24 

≥1+ 9 43.64 

Bekk 9  st 1 51 1 Ørret 
0+ 3 11.76 

≥1+ 2 7.84 

01.09 
Innløpsb. Holtsjøen st 1 90 3 Ørret 

0+ 5 5.59 

≥1+ 10 11.11 

Utløpsb. Holttjønna st 1 84 1 Ørret 
0+ 13 30.95 

≥1+ 12 28.57 
 
 

3.3.9 Vurdering av sidebekker til Samsjøen 
 
De antatt viktigste gyteelvene og gytebekkene til Samsjøen (figur 3) ble befart for å kartlegge even-
tuelle tiltak for å øke rekrutteringen av ørret til Samsjøen. Til sammen 7 bekker og elver ble under-
søkt. Tettheter av ungfisk i de ulike bekkene er gitt i tabell 13. Roppa framstår som den klart største 
og viktigste gyteelva i Samsjøen. Her bør det bygges fisketrapp, eventuelt sprenges ut trapper eller 
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høler i berget slik at gytefisk får tilgang til elva selv om vannstanden i Samsjøen er under HRV. Det 
vurderes at det ikke er behov for å gjøre tiltak i de resterende elvene eller bekkene. 

 
Roppa 
Roppa renner inn sørøst i Samsjøen ved Roppholmen. Elva har sine kilder ved Rensfjellet, Ropp-
tjønnin og Lakstjønnin. De nederste 800 meter av Roppa er meandrerende og sakteflytende, med 
substrat dominert av grus og stein. Her er elva 7-10 m bred og 0,5-1,5 m dyp. Her er det begrenset 
med gytehabitater, men meget gode oppvekstområder for eldre ungfisk og voksen ørret.  
 
Lengre opp veksler elva mellom strykpartier og små høler. Her er elva 2-7 m bred med substrat 
som domineres av stein, grus og sand. Det er meget gode gyte- og oppveksthabitater her. Det ble 
utført en omgangs elfiske på en stasjon ca. 1 km oppe i Roppa. Det ble registrert lave tettheter av 
årsyngel og eldre ungfisk av ørret på stasjonen. Roppa blir stadig striere og substratet grovere i 
øvre deler. I nedre deler kommer 2 mindre elver inn fra Lakstjønnin. Den øverste av disse kommer 
fra den minste Lakstjønna, som får overført vann fra Holtsjøen. Denne sideelva har derfor i perioder 
langt høyere vannføring enn hovedelva. Her kan fisk vandre minst 500 m oppover på gunstig vann-
føring. Elva er 4-7 m bred og 0,5-1,5 m dyp, med substrat dominert av stein og blokk. Gode opp-
vekstforhold for ungfisk og også voksen ørret, men begrensede gytemuligheter.  
 
Det blir kun fanget en eldre ungfisk ved elfiske i elva. En foss i nedre deler elva er trolig vandrings-
hindrende for gytefisk ved lav vannføring. Elva fra den største Lakstjønna er 2-3 m bred og domi-
neres av stein, blokk og grus. Her er det meget gode gyte- og oppvekstforhold for ungfisk. Fisken 
kan vandre hele elva (ca. 1 km) opp til Lakstjønna og videre opp i innløpsbekkene til Lakstjønna. 
Det ble utført en omgangs elfiske på en stasjon i nedre deler av elva. Det ble registrert lave tettheter 
av årsyngel og eldre ungfisk av ørret på stasjonen. Roppa er den klart største og viktigste gyteelva 
for ørreten i Samsjøen. Fisken kan vandre om lag 1,8 km opp i hovedelva, og tilsammen godt over 
1,5 km opp i de to sideelvene fra Lakstjønnin. Det er meget gode gyte- og oppvekstforhold i elva, 
og størrelsen og dybden på elva, samt tilgangen til den største Lakstjønna, gjør det mulig for ung-
fisk å tilbringe flere år i elva før de vandrer ut i Samsjøen. Det ble registrert generelt lave tettheter 
av ungfisk i Roppa og de to sideelvene fra Lakstjønnin. 
 
Ved Roppas utløp i Samsjøen er det en høy og stri foss på befaringsdagen (bilde under). Her er 
det ikke mulig for gytefisk å vandre opp med mindre Samsjøen er tilnærmet full (HRV). Dermed er 
den klart største og viktigste gyte- og rekrutteringselva for ørret i Samsjøen trolig utilgjengelig for 
gytefisk de fleste år. Dette gjenspeiles i tettheten av ungfisk i elva, som var langt lavere enn for-
ventet. Resten av gyteelvene og gytebekkene rundt Samsjøen er langt mindre enn Roppa, og her 
vil de fleste ungfisk vandre ut i Samsjøen etter 1-2 år på grunn av begrensede overvintringsmulig-
heter og begrenset med oppholdsplasser i tørre perioder for eldre ungfisk. I Roppa er det lange 
strekninger med dype partier, flere dype høler og tilgang på innsjø (Lakstjønna) som gir ungfisk 
mulighet til å vokse seg større før de vandrer ut i Samsjøen. I en sterkt regulert innsjø som Sam-
sjøen, med lite næringsdyr i strandsonen, vil det være en fordel for ungfisk å være stor når de 
vandrer ut i sjøen. Ungfisk på rundt 20 cm eller større vil kunne gå over til å spise fisk (smårøye) 
når de vandrer ut i Samsjøen. Det anbefales at det bygges en fisketrapp, eller sprenges ut trapper 
i berget ved Roppas utløp i Samsjøen slik at gytefisk har tilgang til elva selv når Samsjøen er tappet 
ned under HRV. 
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Bilde: Roppa ved utløp i Samsjøen.  

 
 
Ballbekken 
Ballbekken renner inn nordøst i Samsjøen og har sitt utspring fra Nedre Balltjønna. Bekken er 1-2 
m bred og veksler mellom små stryk og høler. Substratet domineres av stein og blokk med noe 
grus. Fisk kan vandre minst 300 m opp i bekken fra Samsjøen. Det ble utført en omgangs elfiske 
på en stasjon i nedre deler av bekken. Det ble registrert høy tetthet av eldre ungfisk av ørret på 
stasjonen, hovedsakelig ettåringer (1+), men ingen årsyngel. Fraværet av årsyngel kan skyldes en 
svak årsklasse på grunn av dårlige forhold for gytefisk/klekking siste år, eller at gyting hovedsakelig 
foregår lengre opp i bekken. Bekken fremstår som en viktig gyte- og oppvekstbekk for ørret i Sam-
sjøen. Det er ikke behov for habitatforbedrende tiltak i bekken. 
 
Åsåra 
Åsåra renner inn nord i Samsjøen ved Åsårlivollen. Elva har sine kilder fra Øvre Balltjønna og 
myrområder og småtjønner i Oksdalen mellom Rensfjellet og Kråkfjellet. Elva er 3-7 m bred og er 
dominert av stryk med små fosser og høler innimellom. Substratet domineres av stein og blokk 
med noe grus i mellom. Det er meget godt med oppveksthabitat i elva, men begrenset med gyte-
habitater. Fisk kan vandre minst 4-500 m opp i elva fra Samsjøen. Det ble utført en omgangs elfiske 
på en stasjon i nedre deler av bekken. Det ble registrert moderat tetthet av eldre ungfisk og lave 
tettheter av årsyngel av ørret på stasjonen. Bekken fremstår som en viktig gyte- og oppvekstbekk 
for ørret i Samsjøen. Det er ikke behov for habitatforbedrende tiltak i bekken. 
 
Sandåa 
Sandåa renner inn helt nord i Samsjøen og har sine kilder fra myrområder på sørsiden av Kråk-
fjellet. I de nederste 50 m av Sandåa nedenfor brua er det 2 mindre fosser som er vandringshind-
rende for fisk i perioder med lav vannføring. Også i utløpet i Samsjøen vil gytefisk ha problemer 
med å komme opp på lav vannføring og ved lav vannstand i Samsjøen. Dette er imidlertid ikke noe 
problem på middels til høy vannføring. Fisk kan vandre minst 500 m opp i elva fra Samsjøen, trolig 
også en god del lengre. Fra brua i nedre deler og videre minst 400 m oppover er Sandåa 2-4 m 
bred med substrat dominert av grus og stein. Her er det meget gode gyte- og oppveksthabitater for 
ungfisk. Det ble utført en omgangs elfiske på en stasjon rett oppstrøms brua. Det ble registrert 
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moderat tetthet av årsyngel og høy tetthet av eldre ungfisk, hovedsakelig ettåringer (1+), av ørret 
på stasjonen. Bekken fremstår som en viktig gyte- og oppvekstbekk for ørret i Samsjøen. Det er 
ikke er behov for habitatforbedrende tiltak i bekken. 
 
Gauldalsbekken 
Gauldalsbekken renner inn sørvest i Samsjøen og har sine kilder fra Okstjønna og myrområder øst 
for Storfjellet. Bekken har naturlige vandringshinder i nedre deler ved utløp Samsjøen og har liten 
eller ingen betydning som gytebekk for ørret i Samsjøen. Det er ikke behov for habitatforbedrende 
tiltak i bekken. 
 
Langbekken 
Langbekken renner inn sørvest i Samsjøen og har sine kilder fra småtjønner og myrområder nord 
for Olsfjellet. Bekken har naturlige vandringshinder i nedre deler ved utløp Samsjøen og har liten 
eller ingen betydning som gytebekk for ørret i Samsjøen. Det er ikke behov for habitatforbedrende 
tiltak i bekken. 
 
Nognilla 
Nognilla renner inn helt sør i Samsjøen og har sine kilder fra Nognilltjønna og myrområder ved 
Aunvollen. Elva har naturlige vandringshinder i nedre deler ved utløp Samsjøen og har liten eller 
ingen betydning som gyteelv for ørret i Samsjøen. Det er ikke behov for habitatforbedrende tiltak i 
bekken. 
 

Tabell 13. Tettheter av ungfisk registrert i bekker og elver rundt Samsjøen ved el-fiske 

Dato 
(2017) Elv Stasjon 

 Areal 
fisket (m2) 

Antall 
omg. Art 

Alders-
gruppe 

Antall 
fisk 

Antall fisk 
100m2 

23.08. 
Sama 2 105 3 Ørret 

0+ 21 22.1 

≥1+ 2 1.9 

24.08. Ballbekken 1 69 1 Ørret ≥1+ 17 49.3 

Lakselva 1 66 1 Ørret 
0+ 3 9.1 

≥1+ 2 6.1 

Roppa 1 150 1 Ørret 
0+ 3 4.0 

≥1+ 4 5.3 

Sama 1 154 1 Ørret 
0+ 8 10.4 

≥1+ 2 2.6 

25.08. 
Åsåra 1 97.5 1 Ørret 

0+ 3 6.2 

≥1+ 7 14.4 

Sandåa 1 90 1 Ørret 
0+ 5 11.1 

≥1+ 14 31.1 
 
 

3.4 Konsekvensen for fiskebestanden av tørrlegging av Samaelva 
 
Sama er utløpselva fra Samsjøen. Elva er ca. 2 km lang og renner inn i innsjøen Håen. Elva er i 
dag regulert uten minstevannføring og sperret av med en demning ved utløpet fra Samsjøen. Før 
reguleringen var trolig elva ei gyteelv for ørret i Samsjøen, men det er uvisst hvor viktig den var, da 
øvre deler av Sama har lite egnet gytesubstrat. Sama har ingen betydning for ørret i Samsjøen i 
dag, men kan ha betydning som gyte- og oppvekstelv for ørret i Håen. Sama ble tidligere regnet 
som den viktigste gyte- og oppvekstelva for ørret i Håen (Langeland 1977). Det kan i denne sam-
menheng være aktuelt med minstevannføring i elva, samt å lette oppgangen for fisk ved fosse-
nakken nederst i Sama ved innløp i Håen. Før slike tiltak eventuelt iverksettes bør det imidlertid 
undersøkes om ørretbestanden i Håen i dag er begrenset av liten rekruttering. Et prøvefiske i Håen 
vil kunne avdekke behovet for å gjøre tiltak i Sama. Etter det vi kjenner til ble Håen sist prøvefisket 
i 1991. 
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3.5 Kartlegging av potensialet for å øke tilgjengelig gyteareal for 
sjøørret og laks i sidevassdrag til Rovatnet 

 

Det ble, i tillegg til Eidselva, befart 6 bekker og elver rundt Rovatnet (figur 22). Tettheter av ungfisk 
i de ulike bekkene er gitt i tabell 14. NTNU Vitenskapsmuseet utførte undersøkelser i bekker og 
elver rundt Rovatnet i 2000 og 2001 (Koksvik m.fl. 2003). Resultatene fra disse undersøkelsene er 
nærmere diskutert opp mot resultatene fra 2017 under beskrivelsen av hver enkelt bekk og elv.  
Det var generelt lav vannføring i elver og bekker i undersøkelsesperioden. I Roøyelva blir bekken 
ved lav vannføring vifteformet ved utløpet i Rovatnet. Ved lav vannstand i Rovatnet og lav vann-
føring i Roøyelva vil gytefisk over 0,5 kg ha problemer med å vandre opp i elva. Her kan det vur-
deres å gjøre enkle tiltak for å samle utløpet i ett smalere løp slik at fisk kan gå opp på lav vann-
føring. I de andre sidevassdragene vurderer vi at det ikke er behov for tiltak. 
  

 

Figur 22. Kart over Rovatnet med undersøkte elver og bekker. 

 
 

Lielva 
Lielva renner inn sør i Rovatnet ved Lian. Elva kalles Sæterelva lengre opp, og er referert som 
Sæterelva i våre undersøkelser fra 2000-2001. Anadrom strekning er ca. 300 m. Elva er 2,5-5 m 
bred og har godt med kantvegetasjon. Substratet domineres av stein og blokk med grus og sand i 
mellom. Det ble gjennomført tre omganger elfiske på en stasjon i midtre deler av anadrom strek-
ning. Her ble det registrert god tetthet av både årsyngel og eldre ungfisk av ørret. Det ble i tillegg 
registrert moderate tettheter av årsyngel og meget høy tetthet av eldre ungfisk av laks. Resultatene 
samsvarer i grove trekk med det som ble funnet i våre undersøkelser i 2000 og 2001.  Lielva er en 
viktig gyteelv for både ørret/sjøørret og laks. Det er ikke behov for habitatforbedrende tiltak i elva. 
 

Leneselva 
Leneselva renner inn midt på vestsiden av Rovatnet og har sine kilder fra Leiråvatnet øst for Snø-
fjellet. Det ble gitt konsesjon i 2017 til kraftverk i Leneselva oppstrøms anadrom strekning. Anadrom 
strekning er ca. 600 m. Elva er 4-10 m bred og har godt med kantvegetasjon. Substratet domineres 
av stein med grus, blokk og sand i mellom. Det ble gjennomført tre omganger elfiske på en stasjon i 
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nedre deler av anadrom strekning. Her ble det registrert meget høy tetthet av både årsyngel og eldre 
ungfisk av laks. Det ble i tillegg registrert moderate tettheter av årsyngel og eldre ungfisk av ørret. 
Det ble også registrert 8 ål på 10-40 cm på elfiskestasjonen. Det registreres betraktelig høyere tetthet 
av årsyngel og eldre ungfisk av laks i 2017 i Leneselva enn hva som var tilfelle i 2000 og 2001. 
Leneselva er en viktig gyteelv for laks og benyttes også som gyte- og oppvekst elv for ørret/sjøørret. 
Elva benyttes som oppveksthabitat for ål. Det er ikke behov for habitatforbedrende tiltak i elva. 
 
Fiskåa 
Fiskåa renner ut på vestsiden av Rovatnet ved Naustbakkan og har sine kilder fra myrområder 
rundt Momyra. Anadrom strekning er ca. 400 m. Fiskåa er 2-3 m bred og har godt med kantvege-
tasjon. Substratet domineres av blokk og stein med grus og sand i mellom. Det ble gjennomført tre 
omganger elfiske på en stasjon i nedre deler av anadrom strekning. Her ble det registrert meget 
høy tetthet av både årsyngel og eldre ungfisk av ørret. Det ble i tillegg registrert lave tettheter av 
årsyngel og eldre ungfisk av laks. Det ble også registrert en ål på ca. 35 cm på elfiskestasjonen. 
Nedre deler av elva var sterkt forurenset i 2000-2001, og det ble observert kraftig, hvit algevekst 
(«lammehaler»). Dette var borte i 2017, elva er nå begrodd av grønn elvemose. Det registreres 
også betraktelig høyere tetthet av ungfisk i 2017, spesielt eldre ørretunger, så vannkvaliteten i elva 
ser ut til å bedret seg siden 2000-2001. Fiskåa er en meget viktig gyteelv for ørret/sjøørret og 
benyttes også til en viss grad som gyte- og oppvekstelv for laks. Elva benyttes som oppveksthabitat 
for ål. Det er ikke behov for habitatforbedrende tiltak i elva 
 
Roøyelva 
Roøyelva renner inn på nordøstsiden i Rovatnet og har sitt utspring fra Vinddalsvatnet. Elva har en 
anadrom strekning på ca. 150 m. Roøyelva er 2-3 m bred og har godt med kantvegetasjon. Sub-
stratet domineres av stein, blokk og grus. Det ble gjennomført tre omganger elfiske på en stasjon i 
nedre deler av anadrom strekning. Her ble det registrert god tetthet av både årsyngel og eldre 
ungfisk av ørret og laks. Det ble registrert noe høyere tetthet av laks enn ørret. Det ble også regi-
strert tre ål på 15-20 cm på elfiskestasjonen. Roøyelva er en viktig gyteelv for laks og ørret/sjøørret. 
Elva benyttes som oppveksthabitat for ål. Resultatene for ørret samsvarer i grove trekk med det som 
ble funnet i våre undersøkelser i 2000 og 2001, men det registreres betraktelig mere ungfisk av laks 
i 2017. Det er ikke behov for habitatforbedrende tiltak oppe i elva, men på lav vannføring blir bekken 
vifteformet ved utløpet i Rovatnet (se bilde under). Ved lav vannstand i Rovatnet og lav vannføring i 
Roøyelva vil gytefisk over 0,5 kg ha problemer med å vandre opp i elva. Her kan det eventuelt gjøres 
enkle tiltak for å samle utløpet i ett smalere løp slik at fisk kan gå opp på lav vannføring. 
 

  

Bilde: Roøyelva ved utløp i Rovatnet.
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Gjerstadlibekken 
Gjerstadlibekken renner inn på nordøstsiden av Rovatnet, litt nord for Røyelva, og har sine kilder 
fra myrområder i Tørrhjelldalen. Bekken har en anadrom strekning på ca. 200 m. Gjerstadlibekken 
er 1-2 m bred og har godt med kantvegetasjon. Substratet domineres av grus og sand i nedre deler, 
mens øvre deler av anadrom strekning domineres av stein med grus og blokk mellom. Det ble 
gjennomført en omgang med elfiske på en stasjon i nedre deler av anadrom strekning. Her ble det 
registrert meget høy tetthet av både årsyngel og eldre ungfisk av ørret. Det ble i tillegg registrert 
en årsyngel av laks. Resultatene samsvarer i grove trekk med det som ble funnet i våre under-
søkelser i 2000 og 2001. Gjerstadlibekken er en viktig gyteelv for ørret/sjøørret og benyttes også 
sporadisk som gyte- og oppvekstelv for laks. Det er ikke behov for habitatforbedrende tiltak i elva. 
 

Søa 
Søa er utløpselva til Rovatnet. Elva renner ut fra nordenden av Rovatnet og er ca. 1,5 km lang før 
utløp i sjøen innerst i Hemnfjorden. Øvre og midtre deler av elva har godt med kantvegetasjon, mens 
nedre deler av elva renner forbi boligstrøk og gjennom Kyrksæterøra sentrum. Elva er variert med 
både grunne strykpartier, glattstryk, sakteflytende partier og enkelte relativt dype høler. Substratet 
varierer fra områder med finsubstrat til grus- og steindominerte gytestrekninger og områder med blokk, 
stor stein og fjell/berg. Det ble utført en omgang med elfiske på en stasjon i øvre deler av elva (st. 1) 
og tre omganger elfiske på to stasjoner i midtre (st. 3) og nedre deler av elva (st. 5). Det ble registrert 
god tetthet av årsyngel og eldre ungfisk av laks i øvre og nedre deler og meget høy tetthet av årsyngel 
og eldre ungfisk av laks i midtre deler. Det ble generelt registrert moderate tettheter av årsyngel og 
eldre ungfisk av ørret. Det ble også registrert en god del ål på opptil 60 cm i Søa. Det ble utført elfiske 
på 3 stasjoner i Søa også i 2000-2001. Stasjonene lå også den gang i øvre, midtre og nedre del, men 
på andre strekninger enn i 2017. Tettheten av ørret i 2017 samsvarer i grove trekk med det som ble 
funnet i 2000-2001, mens det registreres mye høyere tetthet av laksunger i 2017. Veterinærinstituttet 
utførte gytefisktellinger i Søa i 2016 og 2017 (Holthe mfl. 2016, 2017). De registrerte 112 laks og 145 
sjøørret i Søa i 2016, og 96 laks og 24 sjøørret i 2017. Søa er i dag kanskje den viktigste gyteelva for 
laks i Søavassdraget og benyttes også i stor grad som gyte- og oppvekstelv for ørret/sjøørret. Elva 
benyttes som oppveksthabitat for ål. Det er ikke behov for habitatforbedrende tiltak i elva. 
 

Eidselva 
Eidselva er nærmere beskrevet under kapitel 2.1.2, 2.9 og 3.7. Det ble utført en omgang med elfiske 
på en stasjon (Eidselva st. 1) i øvre deler av elva oppstrøms samløpet fra kraftverket (ca. 75 m 
oppstrøms transekt 27, se figur 4). Substratet på stasjonen er dominert av blokk og stor stein. Det er 
godt med skjul for ungfisk på strekningen, men lite egnet gytesubstrat. Denne delen av elva er ikke 
påvirket av opp- og nedkjøringen i Eidsfossen kraftverk. Det er lite naturlig tilsig i tørre perioder, mens 
det kan komme mye vann når det er overløp i inntaksdammen til kraftverket. Det ble registrert meget 
god tetthet av både årsyngel og eldre ungfisk av laks på stasjonen, og lave tettheter av årsyngel av 
ørret og moderate tettheter av eldre ørretunger (se stasjon 1, tabell 14 for tetthetstall). Rett oppstrøms 
st.1 i Eidselva er elva dominert av blokk og berg. Her er det to dype høler og en foss. Denne fossen 
kan forseres av anadrom fisk på gunstig vannføring. Strekingen mellom denne fossen og Eidsfossen 
er på ca. 150 meter, og består hovedsakelig av grovt substrat som berg og blokk uten noe gunstig 
gytesubstrat. Store deler av strekningen ble elfisket, det ble kun registrert noen få eldre ørret her. Det 
ble gjennomført tre omganger med elfiske på to stasjoner (st. 10 og 16) i midtre deler av Eidselva 
ved transekt 10 og 16 (figur 4). Disse områdene av elva er påvirket av kjøringen av Eidsfoss kraftverk. 
Begge stasjonene har substrat dominert av stein og grus. På st. 10 ble det registrert meget god tetthet 
av årsyngel av laks og moderate tettheter av eldre laksunger. Det ble registrert lav tetthet av årsyngel 
av ørret og ingen eldre ørretunger. På st. 16 ble det registrert god tetthet av årsyngel av laks og 
moderate tettheter av eldre laksunger. Det ble registrert lav tetthet av årsyngel av ørret og noen få 
eldre ørretunger. Stasjon 1 og 16 ble ikke fisket i 2000-2001, mens «Søa st. 4» fra 2000-2001 ikke 
ble fisket i 2017. Disse stasjonene er derfor ikke sammenlignbare. I begge undersøkelsene dominerte 
imidlertid ungfisk av laks, mens det var lave tettheter av ørret på disse stasjonene. St. 10 i 2017 
tilsvarer det som var «Søa st. 5» i undersøkelsene i 2000-2001. Det ble registrert betraktelig høyere 
tetthet av årsyngel av ørret på denne stasjonen i 2000 og 2001, mens det ble registrert betraktelig 
høyere tetthet av årsyngel laks på samme stasjon i 2017. For eldre ungfisk av begge arter var 
tetthetene i 2017 omtrent tilsvarende som i 2000-2001.Veterinærinstituttet utførte gytefisktellinger i 
Eidselva i 2016 og 2017 (Holthe m.fl. 2016, 2017). De registrerte 6 laks og 22 sjøørret i 2016, og 72 
laks og 5 sjøørret i 2017. Eidselva er, sammen utløpselva Søa, den viktigste gyte- og oppvekstelva 
for laks i Søavassdraget. Elva benyttes også som gyte- og oppvekstelv for ørret/sjøørret.
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Tabell 14. Tettheter av ungfisk registrert rundt Rovatnet ved el-fiske. 

Dato 
(2017) Elv Stasjon 

 Areal 
fisket (m2) 

Antall 
omg. Art 

Alders-
gruppe 

Antall 
fisk 

Antall  
100m2 

11.09. 

Leneselva st 1 78 3 

Laks 
0+ 79 115.75 

≥1+ 61 125.50 

Ørret 
0+ 10 17.03 

≥1+ 13 16.67 

Liaelva st 1  86.85 3 

Laks 
0+ 14 18.42 

≥1+ 37 73.69 

Ørret 
0+ 42 55.27 

≥1+ 16 21.05 

12.09. 

Fiskåa st 1 47.5 3 

Laks 
0+ 4 8.51 

≥1+ 4 9.62 

Ørret 
0+ 56 139.08 

≥1+ 70 161.84 

Roøyelva st 1 66 3 

Laks 
0+ 27 46.75 

≥1+ 31 54.09 

Ørret 
0+ 23 39.83 

≥1+ 25 40.83 

Søa st 1 85 1 

Laks 
0+ 26 61.18 

≥1+ 23 54.12 

Ørret 
0+ 26 61.18 

≥1+ 2 4.71 

13.09. 

Søa 

st 3 164.97 3 

Laks 
0+ 217 224.21 

≥1+ 54 43.74 

Ørret 
0+ 13 9.01 

≥1+ 17 10.79 

 st 5 110.16 3 

Laks 
0+ 67 74.47 

≥1+ 14 13.10 

Ørret 
0+ 25 25.94 

≥1+ 31 28.47 

14.09. 

Eidselva 

st 1 75.94 1 

Laks 
0+ 61 160.65 

≥1+ 31 81.64 

Ørret 
0+ 3 7.90 

≥1+ 8 21.07 

st 10 200 3 

Laks 
0+ 138 143.2 

≥1+ 30 21.2 

Ørret 
0+ 9 5.2 

≥1+ 0 0 

st 16 127 3 

Laks 
0+ 69 57.4 

≥1+ 19 17.3 

Ørret 
0+ 16 14.6 

≥1+ 2 1.6 

Gjerstadlibekken st 1 30 1 

Laks 0+ 1 6.67 

Ørret 
0+ 32 213.33 

≥1+ 16 106.67 
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3.6 Supplerende kartlegging av bestanden av elvemusling i 
Søavassdraget 

 

3.6.1 Infeksjon av elvemusling larver på fisk 
 
I alt ble 89 laks og 29 ørret fra 6 vassdrag undersøkt for infeksjon av muslinglarver (tabell 15). Det 
ble ikke påvist muslinglarver på noen av de undersøkte fiskene, verken på ørret eller laks. Av de 6 
vassdragene er elvemusling (Margaritifera margaritifera) kun funnet i Rovatnet ovenfor utløpet av 
Søa og i Søa. Av den undersøkte fisken var 32 laks og 22 ørret fra Søa.  
 

Tabell 15. Oversikt over forekomst av muslinglarver på undersøkt fisk fra inn- og utløps-
vassdrag til Rovatnet, Hemne 

 
Antall fisk  

Lokalitet Dato Art 0+ > = 1+ Andel infisert 

Søa st.3 13.09.2017 Laks 
 

10 0 % 

Søa st.4 14.09.2017 Laks 4 10 0 % 

Søa st.4 14.09.2017 Ørret 11 5 0 % 

Søa st.5 13.09.2017 Laks 
 

8 0 % 

Søa st.5 13.09.2017 Ørret 3 3 0 % 

Leneselva 11.09.2017 Laks 
 

10 0 % 

Liaelva 11.09.2017 Laks 
 

13 0 % 

Roøyelva 12.09.2017 Laks 
 

11 0 % 

Fiskåa 12.09.2017 Laks 
 

6 0 % 

Eidselva 11.09.2017 Laks 7 10 0 % 

Eidselva 11.09.2017 Ørret 7   0 % 

 
 
Mangelen på muslinglarver på fiskens gjeller kan skyldes at elvemusling ikke er tilstede i vass-
draget (alle elvene bortsett fra Søa), at bestanden er liten slik at det er få fisk som blir infisert eller 
at elvemuslingen enda ikke hadde gytt.  
 
Selv om mengden elvemusling er liten i Rovatnet/Søa er det lite sannsynlig at dette forklarer mang-
elen på infisert fisk. Med såpass mange fisk undersøkt fra Søa (32 laks og 22 ørret) burde man 
funnet infisert fisk dersom elvemuslingen hadde gytt. 
 
Undersøkelser bl.a. fra Trøndelag, Rogaland og Østlandet har vist at det finnes gravide muslinger 
i perioden fra slutten av juli til slutten av september og unntaksvis ut i oktober (Larsen 1999). I og 
med at det er funnet elvemusling i utløpsområdet av Rovatnet og ned i Søa, og det ikke ble funnet 
muslinglarver på undersøkt fisk fra dette området, kan det tyde på at muslingene ikke hadde gytt 
ved innsamlingstidspunktet 11.-14. september 2017. 
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3.6.2 Kartlegging av voksen elvemusling 
 
I Rovatnet ble det gjort søk i flere områder for å supplere tidligere undersøkelser (Hansen 2014, 
Sjursen & Kjærstad 2015).  
 
Det ble gjort noen nye funn (figur 23) både i Rovatnet og i Søa, men ut fra både disse og tidligere 
observasjoner må bestanden i Søa og Rovatnet betegnes som tynn og hovedsakelig bestående 
av eldre individer. Det må imidlertid påpekes at det ikke ble gravd i substratet etter yngre muslinger. 
Søa er strekt begrodd av alger og eutrofiering kan være en trussel mot bestanden. 
 

 

Figur 23. Posisjoner til elvemusling lokalisert i Søavassdraget. 

 
 

3.7 Eidselva 
 

3.7.1 Vanndekt areal ved ulike vannføringer 
 
Når kraftverket var stengt var store andeler av elvestrengen tørrlagt (figur 24). I transektene 27-25 
(nærmest kraftverket) var vannspeilet fragmentert slik at ungfisk i dette området bla fanget i mindre 
vannlommer uten mulighet for å søke bort. Dette medførte en betydelig risiko for dødelighet grunnet 
eksempelvis predasjon og stranding. I transektene 24-10 var vannstrengen sammenhengende, 
men det var stadig store tørrlagte arealer. I transektene nærmest Rovatnet (9-1) dekket vannspeilet 
omtrent hele elvebredden grunnet oppstuvning fra innsjøen, men dette vil variere med fyllings-
graden i Rovatnet. 
 
Det var en forskjell på 35% i elvedekt areal når kraftverket var stengt (16799 m2) og når det kjørte 
1 m3/S (22705 m2), mens forskjellen mellom kjøring ved 1m3/S og full elvebredde (24391 m2) kun 
var på 7% (figur 25).  
 



50 

 

Figur 24. Prosentandel av tverrsnitt i hvert transekt som var tørrlagt ved henholdsvis stengt kraftverk og 
kjøring ved 1 m3/s. Oppmålingen er gjort 12.09.2017. 

 

 

Figur 25. Areal av vanndekt areal ved ulike vannføringer i Eidselva fra utløpet av Eidsfossen kraftverk 
(transekt 27) til Rovatnet (transekt 1). Grunnet oppstuvning av elvevannet fra vannspeilet i Rovatnet var det 
på dagen for oppmåling (12.09.2017) ikke forskjell på vanndekt areal ved ulik vannføring i transektene 1-3. 

 
 

3.7.2 Type bunnsubstrat som tørrlegges ved ulik vannføring i Eidselva 
 
Når kraftverket var stengt bestod den største andelen av tørrlagt substrat av stein (46%) og stor-
stein og blokk (48%). Slikt substrat er typiske oppvekstområder for ungfisk. I denne undersøkelsen 
ble det ikke målt hulrom, som ofte brukes for å kvantifisere mengden av tilgjengelig skjul for ulike 
årsklasser i et område, men visuell befaring indikerte at området, når det er vanndekt, har gode 
muligheter for skjul. Kategorien grus, som er nødvendig for gyting, utgjorde 13% av tørrlagt areal. 
Når kraftverket kjørte med 1m3/S ble arealet av tørrlagt stein og storstein og blokk betydelig redu-
sert, reduksjonen i tørrlagt grus var betydelig mindre (figur 26). 
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Figur 26. Fordeling av type substrat som var tørrlagt når Eidsfossen kraftverk var stengt. Fordelingen ved 
kjøring 1m3/S viser hvilke andeler av substratet som var tørrlagt ved stengt kraftverk som fortsatt var tørrlagt 
når kraftverket kjørte. 

 
 
Stenging av vanntilførselen gjennom Eidsfossen kraftverk har uten tvil en negativ betydning for 
ungfiskproduksjonen i området mellom kraftverksutløpet og Rovatnet. Men da det ikke finnes noen 
vannføringskurver fra Eidselva eller målinger fra kraftverket på daglig variasjon i vannføringen er 
det vanskelig å kvantifisere den negative effekten. Raske endringer i vannføring i vassdrag grunnet 
opp- og nedreguleringer av kraftverk er en velkjent problemstilling i forbindelse med overlevelse til 
fisk og bunndyr (Harby og Noack 2013). Da det ikke er krav om minstevannføring i Eidselva blir 
denne effekten ekstra kraftig. 
 
Hovedandelen av den naturlige vassføringen i Eidselva er tatt bort via Søa kraftverk som i stedet 
leder vannet direkte ut i Hemnfjorden. Dagens vannføring i Eidselva avhenger derfor av tilsiget til 
elva nedstrøms Søa kraftverk, og kjøringen av dette gjennom Eidsfossen kraftverk. Anadrom strek-
ning stopper ved Eidsfossen, ca. 200 meter oppstrøms utløpet av Eidsfossen kraftverk og derfor 
kraftig påvirket av kjøringen gjennom kraftverket. 
 
Strekningen fra utløpet av Eidsfossen kraftverk og videre ca. 100 m oppover er meget gode opp-
vekstområder for ungfisk med mye skjul. Her er det også to relativt store, dype høler som gir skjul 
både for voksen gytefisk og ungfisk. Rett oppstrøms disse hølene er det noen fossefall som kan 
forseres av voksen laks og ørret på gunstig vannføring. Oppstrøms disse fossene kan fisken vandre 
ca. 150 m videre opp til Eidsfossen. Denne strekningen har dypere høler og mye skjul for ungfisk, 
men mangler gytesubstrat.   
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4 Konklusjoner og anbefalte tiltak 
 

4.1 Reguleringseffekter på fisk og bunndyr i Holtsjøen og Samsjøen 
samt sideelvenes funksjon og oppvandringsmuligheter til disse 
for gytefisk 

 
Klassifisering av tetthet av ørret ut fra garnfangst kan vurderes med utgangspunkt i fangster av 
ørret med bunngarn i strandnære områder (> 10 m dyp) i innsjøen (Ugedal mfl. 2005). Fangsten 
av ørret ≥ 15 cm benyttes ved klassifiseringen, og antall fisk per 100 m² relevant garnflate bereg-
nes. Ut fra dette klassifiseres tetthet av ørretbestanden: 
 

• tynn bestand: Fangst på mindre enn 5 aure pr. 100 m² relevant garnflate pr. natt. 

• middels tett bestand: Fangst på fra 5 til 15 aure pr. 100 m² relevant garnflate pr. natt.  

• tett bestand: Fangst på mer enn 15 aure pr. 100 m² relevant garnflate pr. natt.  

 
Ut fra resultatene i våre garnfangster har Samsjøen en tynn bestand av ørret (2,8 ørret per 100 m² 
relevant garnflate pr. natt), mens bestanden av ørret i Holtsjøen klassifiseres som middels tett (12,5 
ørret per 100 m² relevant garnflate pr. natt). 
 
Det foreligger data på vekst hos ørret i Samsjøen og Holtsjøen fra 1923 og 1964 (Sivertsen & 
Ofstad 1964). Vekst hos ørret i Samsjøen og Holtsjøen er beregnet ut fra vekstanalyser (tilbake-
beregning) av skjell fra 1963 og fra våre undersøkelser i 2017. Disse er gitt i figur 27. Samsjøen 
ble undersøkt av Knut Dahl i forbindelse med første regulering i 1923, og disse resultatene er 
beskrevet og diskutert av Sivertsen & Ofstad i 1964. Dataene på vekst hos ørret fra 1923 er imidler-
tid bestemt ut fra alder ved lengde, og ikke fullstendig vekstanalyse. Fangsten i 1923 bestod hoved-
sakelig av fisk på 7 og 8 år, mens materialet fra 1963 og 2017 består av få fisk over 6 år. Data fra 
1923 er derfor ikke like sammenlignbare som de fra 1963 og 2017, men er likevel tatt med i figuren. 
 

 

Figur 27. Vekst hos ørret i Holtsjøen og Samsjøen ut fra tilbakeberegning av skjell fra 1963 og 2017. Data 
fra 1923 er beregnet ut fra alder ved lengde. 

 
 
Sammenligningen av vekstdata i Holtsjøen og Samsjøen tyder på at veksten hos ørret i de to sjø-
ene ikke har endret seg nevneverdig siden 1963. Øvrige data på ørret fra undersøkelsene i 1923 
og 1963 er ikke sammenlignbare med våre data fra 2017. Beskrivelsene fra undersøkelser i Sam-
sjøen fra 1923 og 1963 (Sivertsen & Ofstad 1964) og 1966 (Ofstad 1966) tyder imidlertid på at 
ørretbestanden var mer tallrik før første regulering, og at ørreten hadde høyere gjennomsnittsvekt 
og bedre kondisjon og kvalitet før overføringen av røye fra Holtsjøen på 60-tallet. Vi kjenner ikke til 
tidligere undersøkelser av røyebestandene i Holtsjøen og Samsjøen. Røyebestanden i Holtsjøen 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7

Le
n

gd
e 

(m
m

)

Alder (år)

Vekst hos ørret i Holtsjøen

1963 (N=48)

2017 (N=107)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8

Le
n

gd
e 

(m
m

)

Alder (år)

Vekst hos ørret i Samsjøen

1923 (N=27)

1963 (N=50)

2017 (N=46)



53 

ble ikke undersøkt av Sivertsen & Ofstad i 1963, men bestanden beskrives som tallrik og svært 
småfallen. Dette synes også å være tilfelle i dag ut i fra våre undersøkelser i 2017. 
 
Sparkeprøver fra strandsonen viser at bortsett fra fjærmygg og steinfluer i august, var næringstil-
budet av bunndyr for fisk relativt begrenset i Holtsjøen. Med unntak av døgnfluer i juni og fjærmygg 
var dette også situasjonen i Samsjøen. Til tross for tilsynelatende godt tilbud av fjærmygg i begge 
innsjøene, viste mageprøveanalysene at både ørret og røye i Holtsjøen i liten grad utnyttet fjær-
mygg som næringsemne. I Samsjøen var fjærmygg derimot et av de viktigste næringsemnene for 
begge artene. Reguleringseffektene i Samsjøen er større enn Holtsjøen og Samsjøen har derfor 
trolig en mer utarmet strandsone med begrenset forekomst av større byttedyr. Fisken i Samsjøen 
blir derfor trolig tvunget over på mindre næringsemner som fjærmygg. 
 
Prøvene av dyreplankton viste et artsutvalg som kan betegnes som vanlig for innsjøer i Midt-Norge. 
Artsfordelingen innenfor vannloppene i Samsjøen og Holtsjøen bestod av liten andel av Daphnia 
longispina mens det var en dominans av henholdsvis Bosmina longispina og Holopedium gibbe-
rum. Dette indikerer at det er en viss grad av beitepress i de to lokalitetene. Arter innenfor hoppe-
kreps er mindre viktige som byttedyr for fisk, men innslaget av slike arter øker gjerne i dietten hos 
fisk i tette bestander. Hoppekreps ble ikke funnet i noen stor grad i mageprøver fra fisk. Dette 
indikerer samtidig at beitepresset i de to lokalitetene ikke er stort. 
 
Resultatene fra mageprøvene gir en indikasjon på at det det er et redusert tilbud av bunndyr i 
Samsjøen. Resultatet fra mageprøvene var ikke entydige, men støttes av analysene av signatu-
rene av stabile isotoper (δ13C og δ15N), som viser at både ørret og røye i Samsjøen har en bredere 
diett enn i Holtsjøen. 
 
Ut fra de opplysninger vi har ser det ikke ut til at det har skjedd store endringer i statusen for røye- 
og ørretbestanden i Holtsjøen siden reguleringen i 1964. Samlet sett fremstår fiskebestanden i 
Holtsjøen som lite reguleringspåvirket. Røyebestanden fremstår som overrepresentert av individer 
< 25 cm, og det anbefales at det lokalt fiskes mer med småmasket garn. Holtsjøen har en middels 
tett bestand av ørret og en rekke velfungerende rekrutteringsbekker for ørret. Det synes ikke å 
være nødvendig å gjøre habitatforbedrende tiltak i noen av disse. 
 
Fiskebestanden i Samsjøen fremstår som mer påvirket av vassdragsreguleringen. Dette skyldes 
reguleringen av vannstanden i innsjøen og overføringen av røye fra Holtsjøen på 60-tallet. Ørret-
bestanden ser ut til å ha gått tilbake etter reguleringene, og Samsjøen har i dag en tynn bestand 
av ørret. Røyebestanden i Samsjøen ser ut til å være tynnere enn i Holtsjøen, og røya i Samsjøen 
har høyere gjennomsnittsvekt, bedre vekst og senere kjønnsmodning enn røya i Holtsjøen. Bunn-
dyrproduksjonen i Samsjøen er negativt påvirket av reguleringa ved utvasking og frost/erosjon i 
strandsona. Attraktive bunndyr for fisk forekommer i første rekke i de grunnere delene av innsjøer, 
også i regulerte innsjøer. Nedtapping om sommeren vil derfor gi mindre vanndekte arealer for pro-
duksjon av bunndyr, og variasjoner i vannstanden om sommeren vil ytterligere redusere habitatet 
for bunndyr i reguleringssonen. I tillegg vil nok en redusert eller sterkt varierende vannstand om 
sommeren virke negativt inn på utøvelsen av fiske (båtutlegg etc.). For å redusere negative miljø-
effekter av reguleringen tilrår vi derfor at det innføres sommervannstand.  Roppa framstår som den 
klart største og viktigste gyteelva for ørret i Samsjøen. Her bør det bygges fisketrapp, eventuelt 
sprenges ut trapper eller høler i berget slik at gytefisk får tilgang til elva selv om vannstanden i 
Samsjøen er under HRV. Det er ikke behov for å gjøre tiltak i de resterende elvene eller bekkene. 
 
 

4.2 Konsekvensene av tørrlegging av Samaelva 
 
Sama har ingen betydning for ørret i Samsjøen i dag, men kan ha betydning som gyte- og opp-
vekstelv for ørret i Håen. Det kan i denne sammenheng være aktuelt med minstevannføring i elva, 
samt å lette oppgangen for fisk ved fossenakken nederst i Sama ved innløp i Håen. Før slike tiltak 
eventuelt iverksettes bør det imidlertid undersøkes om ørretbestanden i Håen i dag er begrenset 
av liten rekruttering. Et prøvefiske i Håen vil kunne avdekke behovet for å gjøre tiltak i Sama. 
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4.3 Status for elvemuslingbestanden i Søavassdraget 
 
Det ble ikke påvist muslinglarver på noe av den undersøkte fisken, verken på ørret eller laks. Det 
må imidlertid påpekes at mangel av muslinglarver på den undersøkte fisken kan skyldes at mus-
lingene ikke hadde gytt ved innsamlingstidspunktet. Det ble gjort noen nye funn av voksne mus-
linger i både i Rovatnet og i Søa, men ut fra både disse og tidligere observasjoner må bestanden i 
Søa og Rovatnet betegnes som tynn og hovedsakelig bestående av eldre individer. Det må imid-
lertid påpekes at det ikke ble gravd i substratet etter yngre muslinger. Søa er sterkt begrodd av 
alger og eutrofiering kan være en trussel mot bestanden. 
 
 

4.4 Potensialet for økning av tilgjengelig gyteareal for sjøørret og 
laks i sidevassdrag til Rovatnet 

 
I Roøyelva blir bekken ved lav vannføring vifteformet ved utløpet i Rovatnet. Ved lav vannstand i 
Rovatnet og lav vannføring i Roøyelva vil gytefisk over 0,5 kg ha problemer med å vandre opp i 
elva. Her kan det vurderes å gjøre enkle tiltak for å samle utløpet i ett smalere løp slik at fisk kan 
gå opp på lav vannføring. I de andre sidevassdragene er det ikke er behov for tiltak. 
 
 

4.5 Muligheter for miljøtiltak i Eidselva for å få en jevnere og even-
tuell økt vannføring (minstevannføring) 

 
Reguleringen av Eidselva via Eidsfossen kraftverk har en negativ effekt på ungfiskproduksjonen 
på anadrom strekning da større områder med oppveksthabitat tørrlegges hver gang kraftverket 
stopper. Områder med gytesubstrat (grus) tørrlegges ikke i like stor grad, og de høye tetthetene av 
laksunger i elva viser at elva fungerer godt som gyteelv. Opp- og nedkjøringen av kraftverket og 
mangel på vann i perioder er de største flaskehalsene for ungfiskproduksjonen. Dette fører til at 
ungfisk strander og dør, og at store oppvekstarealer tørrlegges. Dette gjenspeiles i våre ungfisk-
undersøkelser, da vi registrerer betydelig høyere tetthet av ungfisk i områder av elva som ikke er 
påvirket av opp- og nedkjøringen av vann gjennom Eidsfossen kraftverk. Lav vannføring og stopp 
i kraftverket gjør også voksen gytefisk sårbar for stranding og predasjon i gytetiden. Et viktig tiltak 
for å bedre situasjonen vil være å sikre en mer stabil vannføring. Én mulighet for dette kan være å 
legge ned Eidsfossen kraftverk. En vil da få en mer naturlig vannføring i hele elva fra uttaket til Søa 
kraftverk og ned til Rovatnet. Hvis nedleggelse er aktuelt, vil vi tilrå at en i første omgang slipper 
alt tilsig over dammen og så registrerer hvordan dette påvirker elvestrekningen nedenfor. Vi antar 
at tiltaket vil gi en mer naturlig variasjon i vannføringen på øvre anadrome strekning, og sannsyn-
ligvis gi noe økt vanndekt areal. Grunnet manglende historiske og nåtidige vassføringskurver for 
Eidselva er det vanskelig å vurdere om løsningen vil være tilstrekkelig til å løse dagens problemer 
med tørrlagte arealer i elva. Vi foreslår derfor årlig overvåking og at tiltaket evalueres etter fem år. 
Ved evalueringen vil det da være naturlig å vurdere om det er nødvendig med ytterligere tiltak i 
form av en pålagt minstevannføring fra Vasslivatnet og/eller fysiske habitatforbedringer slik som 
utlegg av gytegrus eller konstruksjon av «elv i elv». Tradisjonell terskelbygging har en del uønskede 
effekter og anses som lite aktuelt på den aktuelle elvestrekningen. 
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Sammendrag 
 
 
Effekter av økt vannuttak fra Søavassdraget i Hemne kommune – NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk 
notat 2018-8: 1-20. 
 
I forbindelse med AquaGen sin planlegging av oppgradering av anlegget på Kyrksæterøra med et nytt 
avlssenter, var det ønsket en utredning av mulighetene for en jevnere profil på vannuttaket gjennom året, noe 
som kan innebære høyere vannuttak i juni-september. Hensikten med denne undersøkelsen var å gi en 
vurdering av eventuelle effekter av lavere sommervannføring grunnet økt uttak til det planlagte avlssentret på 
fisk, bunndyr og elvemusling i Søa. Det ble gjennomført en enkel bonitering av Søa i oktober 2017 og samlet 
inn bunndyrprøver fra elva i samme periode. I tillegg har konsekvensene av vannuttaket blitt vurdert med 
utgangspunkt i eksisterende data fra tidligere prosjekter i vassdraget.  
 
Søa er meget viktig som gyte- og oppvekstelv for laks og sjøørret i Søavassdraget, og undersøkelsen tyder 
på meget god tetthet av ungfisk i elva. 
 
Store deler av Søa består av grunne stryk med dyp på under 70 cm. Et økt vannuttak fra Rovatnet i perioden 
juni-september vil derfor kunne føre til tap av produksjonsarealer for bunndyr og ungfisk. Kartlegging av hvor 
mye tapt produksjonsareal uttaket vil føre til krever hydrologiske undersøkelser, der tørrlagt areal på ulike 
vannføringer og ved ulikt vannuttak tallfestes. 
 
Søa er også viktig som vandringsvei for anadrom laksefisk. Både laks og sjøørret vandrer opp og ned Søa i 
perioden for ønsket vannuttak (juni-september). Mye av den anadrome fisken vandrer opp til Rovatnet for å 
oppholde seg der fram til gytetida i september/oktober. Telemetristudier har vist at sjøørret vandrer i Søa på 
vannføringer ned til 0,5 m³/s. Det er ikke undersøkt på hvilke vannføringer laks vil kunne vandre ned og opp 
av elva. Ved gytefisktellinger de siste årene er det registrert en god andel laks med vekt fra 3-10 kg. Større 
laks vil mest sannsynlig trenge høyere vannføring for og å vandre opp i Søa enn tilfellet er for returnerende 
postsmolt og mindre sjøørret. Vannføringsdata fra Søa i årene 2002-2017 fra NVE viser at det i perioder var 
vannføringer lavere enn 0,5 m³/s i juli-september. Det ble registrert vannføringer ned til 0,2 m³/s. I slike tørre 
perioder vil ett økt vannuttak på 0,1-0,2 m³/s ta bort en stor andel av vannføringen i Søa. I prinsippet vil det 
være slik at i perioder med vannføringer på 0,2 m³/s vil et uttak fra Rovatnet på 0,2 m³/s føre til tørrlegging av 
Søa.  
 
Søa har en tynn bestand av elvemusling. Elvemuslingen er sårbar i perioder med lav vannføring. Større 
muslinger kan ha problemer med å grave seg ned, og vil være eksponert og lett tilgjengelig for preda-
sjon/plukking av fugler. Nedbørsforholdene de enkelte år vil avgjøre hvor store konsekvenser et økt vannuttak 
fra Rovatnet vil få. I tørre somre er det rimelig å anta at et økt vannuttak fra Rovatnet vil kunne få store 
negative konsekvenser for bunndyr, fisk og elvemusling i Søa. I juni er det som regel fortsatt relativt mye vann 
etter snøsmelting, og det er ikke registrert vannføringer under 1 m³/s i juni i Søa de siste 16 årene. Et vann-
uttak på 0,1-0,2 m³/s i denne perioden vil derfor ikke antas å påvirke fisk, bunndyr og elvemusling i Søa i like 
stor grad som i juli-september.  
 
 
Nøkkelord: elfiske – elvemusling – laks – sjøørret – vannuttak 
 
 
Aslak Darre Sjursen, Gaute Kjærstad, Marc Daverdin & Jan Grimsrud Davidsen, NTNU Vitenskapsmuseet, 
Institutt for naturhistorie, NO-7491 Trondheim 
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Forord 
 
AquaGen AS produserer stamfisk og rogn av Atlantisk laks og regnbueørret ved sitt anlegg i Hemne 
kommune. Selskapet planlegger et nytt avlssenter og ønsket i den forbindelse å utrede mulighetene 
for en jevnere vanntilførsel ved anlegget på Kyrksæterøra, gjerne med et høyere uttak om 
sommeren enn det som praktiseres per i dag. NTNU Vitenskapsmuseet fikk derfor høsten 2017 i 
oppdrag fra AquaGen AS å vurdere eventuelle effekter av økt vannuttak på fisk, bunndyr og 
elvemusling i Søa ved lavere sommervannføring i Søavassdraget fra Rovatnets utløp til flomålet. 
Det takkes herved for oppdraget. 
 
 
 
 
Trondheim, mai 2018 
 
 
Jan Grimsrud Davidsen 
prosjektleder 



6 

1 Innledning 
 
AquaGen AS avdeling Hemne er lokalisert på Kyrksæterøra i Hemne kommune, og har stamfisk-
konsesjoner for laks og regnbueørret. Anlegget tar ut ferskvann til sin produksjon fra Rovatnet i 
Søavassdraget. Konsesjonen på vannuttak fra 1985 gir tillatelse til å bruke 19800 liter vann per 
minutt i alle måneder i året, unntatt juni, juli, august og september. I juni-september er tillatelsen 
begrenset til 6000 liter/minutt. Vannføringen i Søavassdraget påvirkes også av regulert vannføring 
ut av Vatslivatnet/Søvatnet og forbi Eidsfossen til Rovatnet (Davidsen mfl., 2018). 
 
AquaGen planlegger en oppgradering av anlegget på Kyrksæterøra med et nytt avlssenter, og 
ønsker i denne forbindelse å utrede mulighetene for en jevnere profil på vannuttaket gjennom året, 
noe som kan innebære høyere vannuttak i juni-september. Undersøkelsen vil legge grunnlaget for 
fremtidig teknologivalg ved det nye anlegget. Hensikten med denne undersøkelsen var derfor å gi 
en vurdering av eventuelle effekter av lavere sommervannføring grunnet økt uttak til AquaGen sitt 
anlegg på Kyrksæterøra på fisk, bunndyr og elvemusling i Søa. Det ble gjennomført en enkel boni-
tering av Søa i oktober 2017 og samlet inn bunndyrprøver fra elva i samme periode. I tillegg har vi 
vurdert konsekvensene av vannuttaket med utgangspunkt i eksisterende data fra tidligere prosjek-
ter i vassdraget. Dette inkluderer kartlegging av vandringer hos sjøørret (Davidsen mfl., 2014; 
Davidsen mfl., 2015), utbredelse av elvemusling (Hansen 2014, Sjursen & Kjærstad 2015) og 
ungfiskundersøkelser (Davidsen mfl., 2018).  
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2 Materiale og Metode 
 

2.1 Områdebeskrivelse 
 
Rovatnet (13 moh.) er del av Søavassdraget i Hemne kommune i Sør-Trøndelag og har et areal 
på 7,9 km² (figur 1). Største dyp er på 109 m, og innsjøen har et nedbørsfelt på 113 km². Innsjøen 
var tidligere hovedvannkilde for Hemne kommune, men fungerer i dag som kommunal reserve-
vannkilde. Vestre, sørlige og nordlige bredd av Rovatnet er omgitt av jordbrukslandskap. På øst-
siden ligger Roberget (342 moh.), og mesteparten av østlig bredd er bratt fjell/berg med noe blan-
dingsskog. Største tilløpselver er Eidselva/Søa i sørenden og Leneselva i vest. Rovatnet har be-
stander av ørret (anadrom og stasjonær), laks, røye, ål, skrubbe og trepigget stingsild. Det er regi-
strert en bestand av elvemusling i Rovatnet og utløpselva Søa. Søavassdraget ble regulert i 1966. 
Dette innebar overføring av vann og en regulering av Søvatnet og Vasslivatnet i øvre deler av 
vassdraget. Nedbørfeltet i vassdraget var før regulering på 237 km². Overføringen av vann redu-
serte nedbørfeltet til 113 km², og reguleringen medførte sterkt redusert vannføring i innløpselva 
Eidselva/Søa. Rovatnet ble direkte berørt av reguleringa gjennom endringer i vanngjennomstrøm-
ningen i vannet, og vannets gjennomstrømningstid ble doblet fra 1 til ca. 2 år. 
 
Utløpselva fra Rovatnet til Hemnfjorden heter Søa og har en lengde på knapt 2 km. Elva renner 
gjennom boligstrøk og sentrum av tettstedet Kyrksæterøra. Elva er omgitt av et løvskogbelte med 
10-40 meter bredde på begge sider langs mesteparten av elva. Søa fikk redusert vannføring etter 
reguleringene av vassdraget som følge av at over halvparten av nedbørfeltet ble overført til Søa 
kraftverk lengre ut i Hemnfjorden. Aqua Gen AS på Kyrksæterøra har konsesjon fra 1985 på uttak 
av vann fra Rovatnet til et settefiskanlegg. Konsesjonen gir tillatelse på uttak av 19800 liter 
vann/minutt i perioden oktober til mai, mens uttaket er begrenset til 6000 liter/minutt fra og med juni 
til og med september. 
 

Figur 1. Rovatnet og Søa med bunndyr- og elfiskestasjoner. 
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2.2 Bonitering 
 
Det ble foretatt en enkel bonitering med hensyn på substrat, vannhastighet og dyp i Søa fra utløpet 
av Rovatnet ned til flomålet den 26.10.2017.  
 
Bonitering med hensyn på substrat ble gjennomført med følgende klassifikasjon: 
 

Kategori Navn Beskrivelse 

0 Leir Partikkelstørrelse < 0,002mm 

1 Finsubstrat Svært fin grus, sand, silt. Partikkelstørrelse <2cm 

2 Grus Partikkelstørrelse 2-16cm 

3 Stein Partikkelstørrelse 16-35cm 

4 Storstein og blokk >35cm 

5 Fjell Fast fjellgrunn på bunnen 

 
Bonitering med hensyn på vannhastighet ble gjennomført med følgende klassifikasjon: 
 

Kategori Navn Beskrivelse 

1 Foss Markert fall og svært høy vannhastighet 

2 Stritt stryk Vannhastighet >1m/s betydelig fallgradient, brutte 
bølger 

3 Moderat stryk Liten fallgradient, hastighet 0,5-1 m/s 

4 Sakteflytende Lav vannhastighet 0,2-0,5 m/s 

5 Stillestående Vannhastighet 0-0,2 m/s, ofte kulp/høl 

 
 
 

2.3 Ungfiskundersøkelser 
 
Det ble utført overfiske med bærbart elektrisk fiskeapparat fra Terrik Technology AS på gunstig 
(lav/middels) vannføring i Søa 12-13.09.2017 i forbindelse med et prosjekt for Trønderenergi 
(Davidsen mfl., 2018). Det ble utført en omgang med elfiske på en stasjon i øvre deler av elva og 
tre omganger elfiske på to stasjoner i midtre og nedre deler av elva. På stasjonene som ble elfisket 
tre omganger (utfangstmetoden) ble tettheten per 100 m2 estimert ved Zippins metode (Zippin, 
1958). På stasjonen som ble fisket en omgang ble tettheten beregnet ut i fra en antatt fangbarhet 
på 0,5. Fisken ble lengdemålt fra snute til enden av halefinnen naturlig utstrakt (naturlig lengde). 
Et lite utvalg fisk ble tatt med til laboratorium for aldersbestemmelse ved hjelp av otolitter, dette ble 
gjort for å kunne skille årsklasser av fisk. 
 
 

2.4 Bunndyr 
 
Det ble tatt bunndyrprøver på to stasjoner i Søa 26.10.2017. Prøvetaking av bunndyr ble gjort i 
henhold til veileder «02:2013 Klassifisering av miljøtilstand i vann - revidert 2015» med innsamling 
av dyr ved hjelp av sparkemetoden (Frost mfl. 1971). Det ble benyttet en langskaftet håv med 
åpning på 25x25 cm og en maskevidde på 0,25 mm. På hver stasjon vil det bli tatt tre parallelle ett-
minutts sparkeprøver (R1) på strykpartier. Samtlige prøver ble helfiksert i etanol i felt. På laborato-
riet ble hver R1-prøve subsamplet og 1/10 av prøven tatt ut, og alle bunndyr telt opp. Restprøven 
blir gjennomgått under lupe for å registrere eventuelle arter/grupper som ikke ble oppfanget i 
subsampelet. 
 
Organisk belastning/eutrofiering er den mest aktuelle forurensningstypen i Søa. For å vurdere orga-
nisk belastning ble ASPT-indeksen (Average Score Per Taxon) benyttet (Armitage mfl. 1983) som 
en del av grunnlaget for a vurdere den økologiske tilstanden ved hjelp av bunndyr. ASPT-verdien 
og tilhørende referanseverdi (EQR) ble relatert til en av Vanndirektivets fem nivåer for økologisk 
tilstand.  
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ASPT-indeksen er relativt grov fordi den angir samme toleranseverdi for en hel familie. I realiteten 
vil det imidlertid være toleranseforskjeller mellom arter innen mange av familiene som er relatert til 
indeksen. I en lavlandselv med liten eller ingen forurensing vil det normalt være mange arter til 
stede uten stor dominans av enkeltarter. I slike lokaliteter vil følsomme arter opptre i større antall 
enn enkeltindivider, og det er liten forskyvning i dominansforhold mot tolerante arter/grupper. 
 
Døgn-, stein- og vårfluer har mange rentvannsarter og artsantallet vil gi en grov indikasjon på orga-
nisk belastning. Som støtte til ASPT-indeksen benyttet vi oss derfor av EPT-indeksen (Ephemerop-
tera- døgnfluer, Plecoptera- steinfluer, Trichoptera- vårfluer), som angir antall arter (minimum) 
innen hver av de tre ordenene. 
 
 

2.5 Elvemusling 
 
Søa og nordlige deler av Rovatnet ble undersøkt i september 2017 (Davidsen mfl. 2018) og i juni 
2014 (Hansen 2014, Sjursen & Kjærstad 2015) ved vading med vannkikkert og ved bruk av vann-
kikkert fra båt. Alle funn ble registrert med GPS posisjon.  
 
 

2.6 Vannføring og vandring hos sjøørret i Søa 
 
NTNU Vitenskapsmuseet har tidligere studert vandringsatferd hos voksen sjøørret og sjøørretsmolt 
i Hemnefjorden (Davidsen mfl. 2014, Davidsen mfl. 2015). I forbindelse med begge disse prosjekt-
ene har vi data på vannføring og opp- og nedvandring hos sjøørret i Søa. Vi har i tillegg fått data 
på vannføring i juni-september i Søa for perioden 2002-2017 fra NVE. 
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3 Resultater 
 

3.1 Bonitering 
 
Søa hadde en vannføring på 3 m³/s på befaringsdagen den 26.10.2017 (tall fra NVE). Figur 2 viser 
fordelingen av ulike typer substrat i Søa. Normalt vil bunnsubstratet bestå av en blanding av flere 
kategorier. Det ble derfor plottet en flerdeling av substrattyper hvor dominerende substrat ble satt 
først, og de andre etter redusert dominans. 
 

 
Figur 2. Fordeling av ulike typer substrat i Søa. 

 
 
Figur 3 viser fordelingen av ulike kategorier av vannhastighet i Søa. Normalt vil strømhastigheten i 
elvetverrsnittet bestå av en blanding av flere kategorier. Det ble derfor plottet en flerdeling av 
kategorier hvor dominerende vannhastighet ble satt først, og de andre etter redusert dominans. 
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Figur 3. Fordeling av ulike kategorier av vannhastighet i Søa ved en vannføring på 3 m³/s. 
 
 

Figur 4 viser fordelingen av ulike kategorier av vanndyp i Søa. Vanndybde og tørrfall er registrert 
på lav vannføring. Store deler av Søa er grunne strykpartier, det er få dype høler i elva. 
 

Figur 4. Ulike kategorier av vanndybde i Søa.
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3.2 Ungfisk 
 
Figur 5 viser tetthet av laks- og ørretunger (antall fisk/100 m²) på ulike elfiskestasjoner i Søa i 
september 2017. Tallene er hentet fra våre undersøkelser for Trønderenergi i 2017 (Davisen mfl., 
2018). 
 

  

Figur 5. Tetthet av laks- og ørretunger (antall fisk/100 m²) på ulike elfiskestasjoner i Søa i september 2017. 

 
 
Det ble registrert god tetthet av årsyngel og eldre ungfisk av laks i øvre og nedre deler og meget 
høy tetthet av årsyngel og eldre ungfisk av laks i midtre deler. Det ble generelt registrert moderate 
tettheter av årsyngel og eldre ungfisk av ørret. Det ble også registrert en god del ål på opptil 60 cm 
i Søa. Veterinærinstituttet utførte gytefisktellinger i Søa i 2016 og 2017 (Holthe mfl. 2016, 2017). 
De registrerte 112 laks og 145 sjøørret i Søa i 2016, og 96 laks og 24 sjøørret i 2017. Søa er i dag 
antakeligvis den viktigste gyte- og oppvekstelva for laks i Søavassdraget og benyttes også i stor 
grad som gyte- og oppvekstelv for ørret/sjøørret. Elva benyttes som oppveksthabitat for ål. 
 
 

3.3 Bunndyr 
 
I Søa var bunndyrsamfunnet på stasjon 1, som ligger om lag 100m nedstrøms utløpet fra Rovatnet, 
dominert av fjærmygglarver og vårfluene Polycentropus flavomaculatus og Neureclipsis bimaculata 
(tabell 1). De to vårflueartene filtrerer næring fra vannet og det er typisk at slike arter forekommer i 
høye tettheter like nedstrøms innsjøer, der konsentrasjonen av næringspartikler er høy. Det totale 
antall bunndyr var tre ganger høyere på stasjon 1 sammenlignet med stasjon 2. På stasjon 2, som 
ligger like oppstrøms flomålet, dominerte fjærmygglarver, samt steinflua Amphinemura borealis og 
døgnflua Baetis rhodani bunndyrsamfunnet (tabell 1).  
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Tabell 1. Antall bunndyr fordelt på ulike arter og grupper på 
stasjon 1 og 2 i Søa. Tallene angir summen av tre ett-
minutts sparkeprøver tatt den 26.10. 2017 

 
 
 
Antall døgn-, stein- og vårfluearter var relativt likt mellom stasjon 1 og 2 med henholdsvis samlet 
artsantall på 20 og 18 arter (tabell 2). Begge stasjonene hadde en ASPT-verdi og tilhørende EQR-
verdi indikerer god økologisk tilstand etter vannforskriften (tabell 2). ASPT-indeksen gir en peke-
pinn på økologisk tilstand i forhold til belastning av næringsstoffer som stammer fra landbruk og 
husholdninger. Ulike grupper av bunndyr vektlegges ut fra toleranse overfor organisk belastning. I 
Søa er forekomsten av såkalte rentvannsarter lav, og forekommer i flere tilfeller bare som enkelt-
individer. Selv om indeksen indikerer god økologisk tilstand, er sammensetningen av bunndyrsam-
funnet sterkt forskjøvet over mot forurensningstolerante grupper som f.eks. fjærmygg. Det skal 
derfor veldig lite til før den økologiske tilstanden vipper over på moderat/dårlig. 
  

Stasjon

1 2

Hydrozoa Nesledyr 70

Nematoda Rundormer 60 41

Oligochaeta Fåbørstemark 230 200

Hydracarina Vannmidd 290 100

Ostracoda Muslingkreps 2

Baetis muticus Døgnflue 1

Baetis rhodani Døgnflue 70 660

Heptagenia sulphurea Døgnflue 2

Caenis horaria Døgnflue 1

Leptophlebiidae Døgnflue 2 1

Isoperla  sp. Steinflue 330 47

Siphonoperla burmeisteri Steinflue 1 2

Amphinemura borealis Steinflue 140 890

Protonemura meyeri Steinflue 2

Capnia  sp. Steinflue 1 12

Leuctra  sp. Steinflue 10 23

Elmis aenea Bille 10 160

Limnius volckmari Bille 10 4

Oulimnius tuberculatus Bille 170 63

Hydraena  sp. Bille 1

Rhyacophila nubila Vårflue 41 60

Hydroptila  sp. Vårflue 700 180

Oxyethira  sp. Vårflue 1 1

Tinodes waeneri Vårflue 20

Neureclipsis bimaculata Vårflue 510 31

Polycentropus flavomaculatus Vårflue 980 150

Hydropsyche silfvenii Vårflue 1

Hydropsyche siltalai Vårflue 12 100

Lepidostoma hirtum Vårflue 40 14

Limnephilidae Vårflue 1 1

Apatania  sp. Vårflue 11 10

Sericostoma personatum Vårflue 3

Leptoceridae Vårflue 50 10

Oecetis testacea Vårflue 1

Tipulidae Stankelbein 4 5

Chironomidae Fjærmygg 13190 2770

Simuliidae Knott 1

Ceratopogonidae Sviknott 1 2

Empididae Dansemygg 120 110

Antocha  sp. Småstankelbein 30 32

Sphaeriidae Erte/kulemusling 70 40

Radix balthica Damsnegl 90 48

Gyraulus acronicus Skivesnegl 10 2

Sum 17283 5775
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Tabell 2. Antall døgn-, stein- og vårfluearter på 
stasjon 1 og 2 i Søa. EPT= samlet antall døgn-, 
stein og vårfluearter. ASPT= Average Score Per 
Taxon, EQR=Ecological Quality Ratio 

 
 
 
 

3.4 Elvemusling 
 
Både i Søa og Rovatnet ble det i 2017 gjort søk i flere områder for å supplere tidligere undersøk-
elser fra 2014 (Hansen 2014, Sjursen & Kjærstad 2015).  
 
Det ble gjort noen nye funn i 2017 (figur 6) både i Rovatnet og i Søa, men ut fra både disse og 
tidligere observasjoner må bestanden i Søa og Rovatnet betegnes som tynn og hovedsakelig be-
stående av eldre individer. Det må imidlertid påpekes at det ikke ble gravd i substratet etter yngre 
muslinger. Søa er strekt begrodd av alger og eutrofiering kan være en trussel mot bestanden. 
 

Figur 6. Posisjoner til elvemusling lokalisert i Søavassdraget i 2017 og 2014. 
 
  

St. 1 St. 2 Økologisk tilstand

Døgnfluer 3 3

Steinfluer 5 6

Vårfluer 12 9

EPT 20 18

ASPT 6,6 6,5 God

EQR 0,96 0,94 God
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3.5 Vannføring og vandring hos sjøørret i Søa 
 
I 2012 og 2013 ble det merket 115 voksne sjøørret i ulike deler av Hemnefjorden (Davidsen mfl., 
2014) med akustiske merker med en levetid på ca. 2 år. Ved hjelp av en rekke lyttestasjoner i 
Hemnfjorden og tilhørende vassdrag ble vandringsadferden til sjøørret kartlagt i perioden fra våren 
2012 til våren 2014. Det sto flere lyttestasjoner i Søa, Rovatnet og ved utløpet av Søa i Hemnfjorden 
slik at det ble mulig å registrere opp- og nedvandring av sjøørret i Søa. Det ble registrert totalt 45 
individer på utvandring fra Søa. Utvandringen av merket fisk i 2012-2014 skjedde på våren i perio-
den 06.03-20.05 på vannføringer fra 0,8-13,0 m³/s. Tidspunktet for oppvandring i elva Søa ble 
registrert for 39 individer i 2012 og 2013, hvorav 6 av dem vandret opp begge årene. Oppvand-
ringen i 2012 foregikk i perioden 26.04-15.11, mens oppvandringen i 2013 foregikk i perioden 
20.05-01.10. Antall oppvandrende individer av voksen sjøørret pr. dag sammen med kurver på 
temperatur og vannføring i 2012 og 2013 er gitt i figur 7 og 8. Det er viktig å presisere at disse 
figurene kun angir oppvandringstidspunkt for de individer av sjøørret som ble merket med akustiske 
sendere og at disse kun representerer en liten del av sjøørretpopulasjonen i Søavassdraget. Vand-
ring hos laks i vassdraget ble ikke undersøkt. Oppvandringsdata og vannføring kan likevel gi oss 
et innblikk i hvor lav vannføring sjøørret kan vandre opp på i Søa.  
 

 

Figur 7. Antall oppvandrende individer av voksen sjøørret pr. dag sammen kurver på temperatur (blå 
linje) og vannføring (grønn linje) i Søa 2012 (fra Davidsen mfl., 2014). Orange søyler angir antall fisk. 

 
 

 

Figur 8. Antall oppvandrende individer av voksen sjøørret pr. dag sammen kurver på temperatur (blå linje) 
og vannføring (grønn linje) i Søa 2013 (fra Davidsen mfl., 2014). Orange søyler angir antall fisk. 
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Laveste registrerte vannføring i perioden juni-september 2012 var 0,9 m³/s. Laveste vannføring det 
ble registrert oppgang av fisk på var 1,3 m³/s den 01.10.2012. I 2013 var laveste registrerte vann-
føring i perioden juni-september 0,45 m³/s. Laveste vannføring det ble registrert oppgang av fisk 
på var 0,5 m³/s den 20.09.2013. 
 
I 2014 ble det merket 50 sjøørret smolt på utvandring fra Søa/Rovatnet (Davidsen mfl. 2015). Disse 
ble også merket med akustiske merker. Vandringsadferden ble kartlagt i perioden april-november 
2014 på samme måte som hos voksen sjøørret. 10 av fiskene ble værende i Rovatnet hele perio-
den etter merking. Antall utvandrende og oppvandrende individer av sjøørretsmolt pr. dag sammen 
med kurver på temperatur og vannføring i 2014 er gitt i figur 9 og 10. 
 
 

 
 

Figur 9. Vanntemperatur (blå linje) og vannføring (grønn linje) under utvandringsperioden fra elva Søa til 
Hemnfjorden hos de 40 merkede sjøørretene. Stolpene representerer antallet utvandrende fisk per dag. Sorte 
stolper representerer fiskene som hadde én sjøvandring i løpet av sommerperioden, mens de røde stolpene 
representerer fiskene med to sjøvandringer. De røde stolpene med stjerne representerer de åtte fiskenes 
andre sjøvandring (fra Davidsen mfl., 2015). 
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Figur 10. Vanntemperatur (blå linjer) og vannføring (grønn linje) under tilbakevandringen til ferskvann, fra 
Hemnfjord til elva Søa, hos de 26 tilbakevendende sjøørretene. Stolpene representerer antall individer per 
dag som vandrer opp i elva. De sorte stolpene representerer antall individer som bare hadde én sjøvandring 
i løpet av sommerperioden, mens de røde stolpene representerer de individene som hadde to sjøvandringer. 
De røde stolpene med stjerne representere individenes andre tilbakevandring til ferskvann.  

 
 
Utvandringen hos 40 merket smolt skjedde på våren i perioden 30.04-08.06 på vannføringer fra 
1,3-4,6 m³/s. 8 av fiskene returnerte imidlertid til Rovatnet for så å vandre ut på nytt i perioden 
16.06-26.08 på vannføringer fra 1,9-4,8 m³/s. Oppvandringen skjedde i perioden 06.06-01.09 på 
vannføringer fra 0,5-9,4 m³/s. De fiskene som vandret ut for andre gang gikk ut i perioden 28.06-
06.09 på vannføringer fra 0,9-4,5 m³/s. Laveste vannføring i perioden juni-september var 0,5 m³/s. 
Laveste vannføring det ble registrert oppgang av smolt på var en fisk som gikk opp 28.07.2014 på 
0,5 m³/s vannføring. 
 
Våre telemetridata på voksen sjøørret og sjøørretsmolt viser at disse kan vandre opp Søa på vann-
føringer ned mot 0,5 m³/s.  
 
Vi har fått data på vannføringen i Søa i juni-september i perioden 2002-2017 fra NVE. Kurvene på 
vannføringer i perioden 2002-2017 er gitt for hver måned i perioden juni-september i figur 11.  
Vannføringer over 3 m³/s er ikke med i kurvene. Laveste vannføring i perioden var på 0,2 m³/s 29. 
og 30. august 2002. Det registreres vannføringer under 0,5 m³/s juli i 2003. I august registreres det 
vannføringer under 0,5 m³/s i 2002, 2004, 2006 og 2015. I september registreres det vannføringer 
under 0,5 m³/s i 2002, 2006, 2013 og 2014. I juni er det ikke registrert vannføringer under 1,0 m³/s 
i perioden 2002-2017. 
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Figur 11. Vannføring i Søa ulike måneder i perioden 2002-2017. 
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4 Diskusjon 
 
Søa er meget viktig som gyte- og oppvekstelva for laks og sjøørret i Søavassdraget, og vår under-
søkelse tyder på meget god tetthet av ungfisk i elva. 
 
Store deler av Søa består av grunne stryk med dyp på under 70 cm. Et økt vannuttak fra Rovatnet 
i perioden juni-september vil derfor kunne føre til tap av produksjonsarealer for bunndyr og ungfisk. 
Kartlegging av hvor mye tapt produksjonsareal uttaket vil føre til krever hydrologiske undersøkel-
ser, der tørrlagt areal på ulike vannføringer og ved ulikt vannuttak tallfestes. Søa er også viktig som 
vandringsvei for anadrom laksefisk. Både laks og sjøørret vandrer opp og ned Søa i perioden for 
ønsket vannuttak (juni-september). Mye av den anadrome fisken vandrer opp til Rovatnet for å 
oppholde seg der fram til gytetida i september/oktober. Telemetristudier har vist at sjøørret vandrer 
i Søa på vannføringer ned til 0,5 m³/s. Det er ikke undersøkt på hvilke vannføringer laks vil kunne 
vandre ned og opp av elva. Ved gytefisktellinger de siste årene er det registrert en god andel laks 
med vekt fra 3-10 kg. Større laks vil mest sannsynlig trenge høyere vannføring for og å vandre opp 
i Søa enn tilfellet er for returnerende postsmolt og mindre sjøørret. Vannføringsdata fra Søa i årene 
2002-2017 fra NVE viser at det i perioder er vannføringer lavere enn 0,5 m³/s i juli-september. Det 
er registrert vannføringer ned til 0,2 m³/s. I slike tørre perioder vil ett økt vannuttak på 0,1-0,2 m³/s 
ta bort en stor andel av vannføringen i Søa. I prinsippet vil det være slik at i perioder med vannfø-
ringer på 0,2 m³/s vil et uttak fra Rovatnet på 0,2 m³/s føre til tørrlegging av Søa.  
 
Søa har en tynn bestand av elvemusling. Elvemuslingen er sårbar i perioder med lav vannføring. 
Større muslinger kan ha problemer med å grave seg ned, og vil være eksponert og lett tilgjengelig 
for predasjon/plukking av fugler. Nedbørsforholdene de enkelte år vil avgjøre hvor store konse-
kvenser et økt vannuttak fra Rovatnet vil få. I tørre somre er det rimelig å anta at et økt vannuttak 
fra Rovatnet vil kunne få store negative konsekvenser for bunndyr, fisk og elvemusling i Søa. I juni 
er det som regel fortsatt relativt mye vann etter snøsmelting, og det er ikke registrert vannføringer 
under 1 m³/s i juni i Søa de siste 16 årene. Et vannuttak på 0,1-0,2 m³/s i denne perioden vil derfor 
ikke antas å påvirke fisk, bunndyr og elvemusling i Søa i like stor grad som i juli-september.  
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1 Innledning 

Hemne kommune ønsker å få oppdatert og styrket sin kunnskap om forvaltningsprioriterte naturty-
per i kommunen, til bruk i sin saksbehandling. Dette inkluderer bl.a. for innspill ved revisjon av 
vassdragskonsesjoner. I den forbindelse ønsket de i 2015 en gjennomgang av naturverdiene langs 
nedre deler av Søa, ei elva som kommer ned fra Hemneskjølen og renner ut i Rovatnet. Konkret var 
det nedre deler av strekningen, fra nærområdet til vegkrysset mellom E39 og riksveg 680 og ned til 
Rovatnet som skulle oppgraderes dette året. 

I dette notatet er det også gjort en kort vurdering av naturverdier i Søa-vassdraget, samt nærlig-
gende Hollaelva og Hagaelva. Dette for å få en bedre oversikt over kunnskapsnivået om forvalt-
ningsprioriterte naturtyper knyttet til disse vassdragene. 

Til sist er notatet også supplert med en naturtypelokalitet påvist under en privat fagtur utført av 
John Bjarne Jordal, ved søk etter regnskogstilknyttede moser i ytre deler av Hemne kommune. 

Martin Hanssen har vært kontaktperson i Hemne kommune og takkes for tilsendt bakgrunnsinfor-
masjon om prosjektet.  
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2 Materiale og metoder 

Kartleggingen bygger på vanlig metodikk for naturtyperegistreringer (Direktoratet for naturforvalt-
ning 2007), inkludert faktaarkutkast fra 2014/2015. I tillegg kommer nasjonale rødlister (Kålås et al. 
2010, Lindgaard & Henriksen 2011).  

 

Figur 1 Grov oversikt over utredningsområdet langs Søa/Eidselva i Hemne kommune i 2015, avgrenset med 

rød strek. Blå streker viser grenser for gamle naturtyper innenfor området.  

Feltarbeidet innenfor utredningsområdet langs Søa/Eidselva ble utført 08.10.2015 av Geir Gaarder. 
Det var pent vær med så vidt frost om morgenen. Tidspunktet var godt egnet til å fange opp moser 
og lav og litt seint på året for å få fullgod oversikt over karplanter og sopp. Det var ikke egnet for å 
fange opp hekkende våtmarksfugl (men kunne fungert for enkelte arter på trekk), men dette var 
heller ikke et fagtema som skulle utredes i denne omgang.  

Det har ikke vært utført nytt feltarbeid direkte rettet mot mulig revisjon av konsesjonsvilkårene. 
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3 Resultater  

Undersøkte områder  

Området mellom E39 og Rotvatnet ble dels befart med bil, langs vegnett på begge sider av elva, og 
dels til fots. Det ble foretatt i alt fem mindre fotturer, en sørover mot Dammen med utgangspunkt 
fra E39, en ved utløpet av Grytbekken i Dammen, en ovenfor Eidsfossen, en langs Eidselva øst for 
Holten og en ved utløpet av Eidselva i Rovatnet, inkludert deltaet til Seterelva i øst.  

 

Figur 2 Utløpet av Grytbekken i Dammen var tidligere en del av en større naturtypelokalitet i dette områ-

det. Den ble reinventert, men det meste av arealet vurdert å være for påvirket og uten spesielle kvaliteter 

som forsvarte status som forvaltningsprioritert naturtype. Foto: Geir Gaarder  
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Figur 3 Terrenget på sørsiden av Eidsfossen var også potensielt interessant mulig område for forvaltnings-

prioriterte naturtyper. Elva renner rolig her og har noe gråorskog langs breddene. Det ble likevel ikke 

funnet spesielle kvaliteter her, til det var skogen for ung og flompåvirkningen for svak. Foto: Geir Gaarder  
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Funn av verdifulle naturtyper 

Det var opprinnelig avgrenset 3 naturtypelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet mellom Rot-
vatnet og E39, inkludert et naturreservat. Verneområdet er ikke reinventert, mens det ble funnet 
grunnlag for å splitte opp de to andre i fire nye lokaliteter. I tillegg ble en tidligere ukjent lokalitet 
med flommarkskog påvist øst for Holten langs Eidselva, samt at John Bjarne Jordal i høst fant en 
lokalitet i Mammaholet på sørsiden av Reinsjøen som også er tatt med her. Beskrivelsene av disse 
følger nedenfor.  

 

1 Vollan – skog BN00019734 

Naturtype(r):   Flommarkskog 

Delnaturtype(r):  Flompåvirket oreskog 

Verdi:   C (lokalt viktig) 

Undersøkt/kilder:  Feltsjekk Geir Gaarder 08.10.2015 

UTM:   501800 7009200 

Beskrivelse 

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet Geir Gaarder 02.11.2015 basert på eget feltarbeid 
08.11.2015. Feltarbeidet ble utført på oppdrag for Hemne kommune. Lokaliteten har tidligere vært 
del av et større område registrert som intakt lavlandsmyr (BN00019734 – Stormyra), basert på data 
fra 1970- til tidlig 2000-tallet, med verdi viktig – B. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 
2010. I forhold til tidligere avgrensning av området er det splittet opp i ulike naturtyper og fått mer 
presise grenser. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil Søa, ei elv som renner ut i Rovatnet sør for 
Kyrkjsæterøra, samt øst for Vinjefjorden. Berggrunnen er kalkfattig. Lokaliteten grenser mot egen 
naturtypelokalitet i form av intakt kystmyr i sør, mot elveforbygning i nord og mot fravær av flom-
markspreg i øst og vest.  

Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Det er her snakk om en høgstaudepreget flom-
markskog, med innslag av gamle flomløp og bekkesig. Høgstaudepreget er noe svakt i partier.  
Lokaliteten er såpass liten og påvirket at mye av den får et ustrukturert kantsonepreg. 

Artsmangfold: Gråor er dominerende treslag. I tillegg forekommer bjørk, hegg og rogn. I feltsjiktet 
opptrer typiske arter som kvitbladtistel, skogrørkvein og bringebær. Ingen spesielt sjeldne eller 
krevende arter ble funnet. Ei kattugle ble skremt opp i østkant av lokaliteten. 

Fremmede arter: Ikke registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Elva er forbygd på strekningen, noe som medfører drastisk reduksjon i 
overlevelsesmulighetene for arter avhengig av flomdynamikk.  Trærne må betegnes som middelald-
rende, men med varierende alder. Det er sparsomt med biologisk gamle trær og dødt trevirke. Ei 
kraftlinje går gjennom lokaliteten.  

Del av helhetlig landskap: Det er flere og til dels mer intakte rester av flommarkskog lenger ned-
over langs samme vassdrag.  

Begrunnelse for verdisetting: Med grunnlag i faktaark fra høsten 2014 oppnår lokaliteten middels 
vekt for størrelse (22 daa), lav vekt på artsmangfold (ingen rødlistearter), lav vekt på tilstand og 
påvirkning, samt middels på landskapsøkologi. Samlet sett gir dette verdien lokalt viktig – C. 
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Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er å la miljøet få ligge i fred for ytterligere fysiske 
inngrep og hogst (men det aller beste hadde selvsagt vært å fjerne den gamle elveforbygningen). 
Spredning av fremmede treslag bør unngås (her gjelder dette også for norsk gran).   

 

Figur 4 Omtalt lokalitet Vollan – skog er den nordlige, smale av disse to. Blå prikk viser funn av enkelte 

kravfulle arter og fiolett stiplet linje turruta som ble fulgt under feltarbeidet 08.10.2015. 

 

 

Figur 5  Parti av flommarkskogen, i et parti med et slags bekkeløp parallelt med elva (det var mye vann i 

systemet ved besøket, som følge av kraftig regnvær et par dager tidligere). Foto: Geir Gaarder 
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Figur 6  Trolig rest av det gamle elveløpet, eventuelt et gammelt flomløp, men nå skilt fullstendig fra elva 

som følge av forbygning. Foto: Geir Gaarder 

 

2 Vollan - myr 

Naturtype(r):   Kystmyr 

Delnaturtype(r):  Annen kystmyr 

Verdi:   B (viktig) 

Undersøkt/kilder:  Feltsjekk Geir Gaarder 08.10.2015 

UTM:   501650 7009160 

Beskrivelse 

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet Geir Gaarder 02.11.2015 basert på eget feltarbeid 
08.11.2015. Feltarbeidet ble utført på oppdrag for Hemne kommune. Lokaliteten har tidligere vært 
del av et større område registrert som intakt lavlandsmyr (BN00019734 – Stormyra), basert på data 
fra 1970- til tidlig 2000-tallet, med verdi viktig – B. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 
2010. I forhold til tidligere avgrensning av området er det splittet opp i ulike naturtyper og fått mer 
presise grenser. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Søa, ei elv som renner ut i Rovatnet 
sør for Kyrkjsæterøra, samt øst for Vinjefjorden. Berggrunnen er kalkfattig. Lokaliteten grenser mot 
egen naturtypelokalitet i form av flommarkskog i nord, og mot fastmarkskogsmark på andre kanter, 
dels E39 i sør.  

Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Det er snakk om ei overveiende flat nedbørsmyr, 
uten tydelige strukturer i form av erosjonsfurer, tjern, lagg eller forhøyninger.   

Artsmangfold: Vegetasjonen er fattig. Det står spredt med småvokst furu her, særlig i kantsoner. 
Ellers opptrer typiske arter som røsslyng, blokkebær, torvmyrull og bjønnskjegg på myra. Den er 
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potensielt leveområde for våtmarksfugl, kanskje også krevende og/eller rødlistearter arter, som del 
av et større våtmarksystem.  

Fremmede arter: Ikke registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra virker intakt i forhold til fysiske inngrep. Vegen har neppe påvir-
ket myra eller kantsoner til den i merkbar grad. Tidligere utført elveforbygning mot Søa kan nok ha 
påvirket kantsona i nord, men som myrsystem vurderes den likevel å være intakt. Det har vært 
hogd noe i vest ganske nylig, men mye av kantsona til myra er fremdeles intakt med middelaldren-
de furu. Ei kraftlinje krysser over myra. 

Del av helhetlig landskap: Et naturreservat rett på nordvestsiden inneholder lignende myrtyper og 
er vernet for å bevare myrverdier (men dette er større og bedre utviklet, samt vurderes å ha innslag 
av høgmyr).  

Begrunnelse for verdisetting: Med grunnlag i faktaark fra høsten 2014 oppnår lokaliteten høy vekt 
for størrelse (58 daa), middels som type, høy ut fra tilstand og middels ut fra biogeografiske krav. 
Samlet sett gir dette verdien viktig – B. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er å la miljøet få ligge i fred for ytterligere fysiske 
inngrep og hogst (men det aller beste hadde selvsagt vært å fjerne den gamle elveforbygningen). 
Spredning av fremmede treslag bør unngås (her gjelder dette også for norsk gran).   

 

Figur 7 Omtalt lokalitet Vollan – skog er den sørlige av disse to. Fiolett stiplet linje viser turruta som ble 

fulgt under feltarbeidet 08.10.2015. 

 



  12

 

Figur 8  Utsikt utover myra, sett fra nordvest og østover. Foto: Geir Gaarder 

 
3 Dammen sør 

Naturtype(r):   Flommarkskog 

Delnaturtype(r):  Flompåvirket oreskog 

Verdi:   B (viktig) 

Undersøkt/kilder:  Feltsjekk Geir Gaarder 08.10.2015 

UTM:   501350 7009800 

Beskrivelse 

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet Geir Gaarder 02.11.2015 basert på eget feltarbeid 
08.11.2015. Feltarbeidet ble utført på oppdrag for Hemne kommune. Lokaliteten har tidligere vært 
del av et større område registrert som intakt lavlandsmyr (BN00019734 – Stormyra), basert på data 
fra 1970- til tidlig 2000-tallet, med verdi viktig – B. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 
2010. I forhold til tidligere avgrensning av området er det splittet opp i ulike naturtyper og fått mer 
presise grenser. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Søa rett før Dammen, ei elv som renner ut i 
Rovatnet sør for Kyrkjsæterøra, samt øst for Vinjefjorden. Berggrunnen er kalkfattig. Lokaliteten 
grenser mot egen naturtypelokalitet i form av et aktivt delta i nord, og ellers dels mot elveforbyg-
ning langs elva, samt lite flompåvirket skog i andre retninger.  

Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Det er her snakk om en høgstaudepreget flom-
markskog, med innslag av gamle flomløp. Høgstaudepreget blir gradvis fattigere mot vest og er 
sterkest i skogpartiene nær elva.   

Artsmangfold: Gråor er dominerende treslag. I tillegg forekommer bjørk, hegg og rogn. I feltsjiktet 
opptrer typiske arter som bringebær, vendelrot, strutseving og skogstjerneblom. På gadd av gråor 
ble det gjort et par funn av langnål (NT), en flommarkstilknyttet og nokså sjelden art i distriktet. På 
levende trær forekommer arter som kystårenever, vrenger, lungenever og skrubbenever sparsomt.  
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Fremmede arter: Ikke registrert innenfor lokaliteten, men et plantefelt ligger like på sørsiden.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Elva er delvis forbygd på strekningen, noe som på sikt kan redusere 
overlevelsesmulighetene for arter avhengig av flomdynamikk. Skogen er middelaldrende til eldre. 
Stedvis finnes noe dødt trevirke, både i form av gadd og læger, men ikke store mengder (normalt 
ikke over 5-10 stokker/daa). Trærne er ikke spesielt grove, kanskje opp mot 30-40 cm i dbh. Så vidt 
litt beiteskader på rogn forårsaket av elg. 

Del av helhetlig landskap: Det er flere rester av flommarkskog både lenger sør og nord for avgren-
set lokalitet langs dette vassdraget, men avgrenset lokalitet representerer en av de største og mest 
intakte (både relativt gammel skog og fremdeles litt flomdynamikk her).  

Begrunnelse for verdisetting: Med grunnlag i faktaark fra høsten 2014 oppnår lokaliteten høy vekt 
for størrelse (34 daa), lav til middels vekt på artsmangfold (en rødlisteart – usikkert potensial for 
flere), middels vekt på tilstand og påvirkning, samt middels på landskapsøkologi. Samlet sett gir 
dette verdien viktig – B. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er å la miljøet få ligge i fred for ytterligere fysiske 
inngrep og hogst (men det aller beste hadde selvsagt vært å fjerne den gamle elveforbygningen). 
Spredning av fremmede treslag bør unngås (her gjelder dette også for norsk gran).   

 

Figur 9 Omtalt lokalitet Dammen sør er den sørlige av de to avgrenset med rød strek. Blå prikk viser funn 

av enkelte kravfulle arter og fiolett stiplet linje turruta som ble fulgt under feltarbeidet 08.10.2015. Lyse-

grønn farge viser tidligere avgrensede naturtypelokaliteter. 
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Figur 10  Parti av flommarkskogen, på en del med mye sølvbunke, noe som kan være en rest av tidligere 

beitepåvirkning. Foto: Geir Gaarder 

 

4 Damman 

Naturtype(r):   Aktivt delta 

Delnaturtype(r):  - 

Verdi:   C (lokalt viktig) 

Undersøkt/kilder:  Feltsjekk Geir Gaarder 08.10.2015 

UTM:   501300 7010100 

Beskrivelse 

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet Geir Gaarder 02.11.2015 basert på eget feltarbeid 
08.11.2015. Feltarbeidet ble utført på oppdrag for Hemne kommune. Lokaliteten har tidligere vært 
del av et større område registrert som intakt lavlandsmyr (BN00019734 – Stormyra), basert på data 
fra 1970- til tidlig 2000-tallet, med verdi viktig – B. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 
2010. I forhold til tidligere avgrensning av området er det splittet opp i ulike naturtyper, samt at de 
dypereliggende og ikke flommarkspregede arealene i selve Damman og mot demningen er tatt ut. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil Søa, ei elv som renner ut i Rovatnet sør for 
Kyrkjsæterøra, samt øst for Vinjefjorden. Berggrunnen er kalkfattig. Lokaliteten grenser mot egen 
naturtypelokalitet i form av intakt kystmyr i sør, mot elveforbygning i nord og mot fravær av flom-
markspreg i øst og vest. Det virker som om det er ganske sandrike løsmasser her.  

Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Siden det er snakk om et deltaområde vil variasjo-
nen i grunntyper basert på NiN være ganske stor. Ferskvannsmiljøene er ikke grundig undersøkt, 
men trolig finnes noe flytebladsamfunn (ut fra Fremstad sitt system) her. I tillegg er det en god del 
helofyttsumper (fattige).  Innenfor går det over i mulige våtenger (usikker opprinnelse og stabilitet) 
og flommarkskog (eller helst gjengroende våtenger), også disse av kalkfattige og nokså næringsfat-
tige utforminger.  
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Artsmangfold: Ute i vatnet ble det påvist litt vanlig tjernaks og krypsiv, men trolig finnes flere ty-
piske arter for noe oligotrofe (næringsfattige innsjøer) her. Helofyttsumpene har mye flaskestarr, 
men også innslag av bl.a. elvesnelle. Innenfor våtenger med skogrørkvein og kantsonemiljøer med 
myrhatt. For øvrig arter som blåtopp og trådsiv. I kantsoner i sørlige deler fastmark-
skog/flommarkskog, med gråor, samt litt vier, bjørk og rogn.  

Fremmede arter: Ikke registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Damman er et reguleringsmagasin og vannstanden er derfor tidligere 
manipulert. Det er her ikke sjekket nærmere historikken eller nåværende manøvreringsreglement, 
men deltapreget virket ved besøket ganske stabilt. For øvrig ble det ikke observert fysiske inngrep. 
Derimot har området sikkert vært brukt en del til husdyrbeite og gjerne også som slåttemark tidli-
gere, uten at omfang og tidspunkt for opphør er sjekket opp.   

Del av helhetlig landskap: Også ved vassdraget sitt utløp i Rovatnet ligger det et ferskvannsdelta.   

Begrunnelse for verdisetting: Med grunnlag i faktaark fra høsten 2014 oppnår lokaliteten middels 
vekt for størrelse (143 daa), middels vekt på påvirkning, utforming, objektinnhold og del landskap. 
Samlet sett gir dette verdien viktig – B. 

Skjøtsel og hensyn: Det er særlig viktig å unngå fysiske inngrep her, men også forurensning eller 
tilslamming (ut over det tilstøtende vassdrag naturlig bidrar med). Som deltaområde er det viktig å 
se lokaliteten i sammenheng med nærliggende miljøer på elvesletta ovenfor, og også unngå inngrep 
i dem. Samtidig er lokaliteten delvis kulturbetinget som følge av gammel dam i nordenden av tjer-
net, og tilstanden har trolig vært stabil i så lang tid at reguleringshøyder der neppe bør endres (men 
dette må eventuelt sjekkes nærmere med historikken).  

 

Figur 11 Omtalt lokalitet Dammen er den nordlige av de to avgrenset med rød strek. Blå prikk viser funn 

av enkelte kravfulle arter og fiolett stiplet linje turruta som ble fulgt under feltarbeidet 08.10.2015. Lyse-

grønn farge viser tidligere avgrensede naturtypelokaliteter. 
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Figur 12  Deltaområdet ved utløpet av Søa i Damman. Store enger med helofyttsummper med flaskestarr 

preger området, samt litt flytebladsamfunn med tjernaks i vannet. Foto: Geir Gaarder 

 

5 Sørvollan 

Naturtype(r):   Flommarkskog 

Delnaturtype(r):  Flompåvirket oreskog 

Verdi:   B (viktig) 

Undersøkt/kilder:  Feltsjekk Geir Gaarder 08.10.2015 

UTM:   502020 7011450 

Beskrivelse 

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet Geir Gaarder 02.11.2015 basert på eget feltarbeid 
08.11.2015. Feltarbeidet ble utført på oppdrag for Hemne kommune. Ingen registreringer er kjent 
herfra tidligere. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2010. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil vestsiden av Eidselva, ei elv som renner ut i 
Rovatnet sør for Kyrkjsæterøra, samt øst for Vinjefjorden. Den omfatter et litt rolig parti av elva, 
med rester av gamle flomløp. Berggrunnen er kalkfattig. Lokaliteten grenser mot elva i øst (dels 
forbygninger), mot dyrket mark i nord og vest, samt mot krattskog og litt skrotmark i sør.  

Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Det er her snakk om en høgstaudepreget flom-
markskog, med innslag av gamle flomløp og bekkesig.   

Artsmangfold: Gråor er dominerende treslag. I tillegg forekommer bjørk, hegg og rogn, samt at 
også ei alm (NT) ble funnet. I feltsjiktet opptrer typiske arter som gauksyre, skogsvinerot, bringe-
bær, sølvbunke, hengeving, strutseving og skogstjerneblom. Mannasøtgras, tusenblad, åkermynte, 
vanlig tjernaks og antatt dikeforglemmegei i flomløpet. På gadd av gråor forekommer spredt med 
langnål (NT – 5 funn ble gjort), samt også litt dverggullnål (3 funn) og noe orekjuke. På levende trær 
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er det sparsomt med skrubbenever. På morkne læger av gråor ble det gjort ett funn av den fuktig-
hetskrevende råtevedmosen fakkeltvebladmose (VU).  Dette er første funn i kommunen.  

Fremmede arter: Enkelte trær av gran (dels plantet dels frøspredt) forekommer.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Elva er delvis forbygd på strekningen, noe som på sikt kan redusere 
overlevelsesmulighetene for arter avhengig av flomdynamikk.  Skogen må betegnes som ganske 
gammel med til dels godt innslag av dødt trevirke i form av både gadd og læger. Trærne er gjerne 
på 30-40 cm i dbh, og det er nok fort vekk 10-15 læger og gadd pr dekar. Det har skjedd jordbear-
beiding mv lokalt helt inntil flomløpet på nordvestsiden.  

Del av helhetlig landskap: Det er flere og til dels større rester av flommarkskog både lenger oppe og 
nede langs samme vassdrag.   

Begrunnelse for verdisetting: Med grunnlag i faktaark fra høsten 2014 oppnår lokaliteten middels 
vekt for størrelse (10 daa), middels vekt på artsmangfold, middels til høy vekt på tilstand, middels 
vekt på påvirkning, samt middels på landskapsøkologi. Samlet sett gir dette verdien viktig – B. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er å la miljøet få ligge i fred for ytterligere fysiske 
inngrep og hogst (og helst også fjerne deler av den gamle elveforbygningen). Spredning av fremme-
de treslag bør unngås (her gjelder dette også for norsk gran, og eksisterende forekomster av arten 
bør derfor fjernes).   

 

Figur 13 Omtalt lokalitet Sørvollan er avgrenset med rød strek. Blå prikk viser funn av kravfulle og rødlis-

tede arter og fiolett stiplet linje turruta som ble fulgt under feltarbeidet 08.10.2015. 
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Figur 14  Parti av flommarkskogen, med en del død ved og gamle trær, samt ei gran (fremmed art her) i 

bakgrunnen. Foto: Geir Gaarder 

 

 

Figur 15  Nokså grov, noe morken gråorgadd, et typisk miljø for krevende knappenålslav som langnål (NT). 

Foto: Geir Gaarder 
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Figur 16  Den morkne stokken der fakkeltvebladmose (VU) ble påvist. Foto: Geir Gaarder 

 

6 Eidsosen 

Naturtype(r):   Aktivt delta 

Delnaturtype(r):  - 

Verdi:   B (viktig) 

Undersøkt/kilder:  Feltsjekk Geir Gaarder 08.10.2015 

UTM:   502600 7012140 

Beskrivelse 

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet Geir Gaarder 02.11.2015 basert på eget feltarbeid 
08.11.2015. Feltarbeidet ble utført på oppdrag for Hemne kommune. Lokaliteten har tidligere vært 
del av et større område registrert som deltaområde (BN00019688 – Gåsøran), basert på data fra 
1970- tallet (Aune 1976), med verdi viktig – B. Lokaliteten er nå under tvil splittet i to, samt at det er 
laget mer presise grenser. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2010. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved utløpet av Eidselva i Rovatnet sør for Kyrkjsæ-
terøra. Berggrunnen er kalkfattig. Deltaet virker bygd opp av grus, småstein og sand. Det grenser 
mot dyrket mark i sør og dypere vann i innsjøen i nord. På vestsiden av elva er det rester av gamle 
flomløp/elvekiler som ikke ble oppsøkt i felt i 2015.  

Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Siden det er snakk om et deltaområde vil variasjo-
nen i grunntyper basert på NiN være ganske stor. Ferskvannsmiljøene er ikke grundig undersøkt, 
men trolig finnes noe flytebladsamfunn (ut fra Fremstad sitt system) her, i det minste inn mot 
Leirvassbukta i øst. I tillegg er det noe helofyttsumper (fattige).  Innenfor går det over i noe som 
minner mest om mer eller mindre gjengroende våtenger (dels med myrkantpreg), også disse av 
kalkfattige og nokså næringsfattige utforminger. Småpartier med fastmark (skogsmark eller gjen-
groende semi-naturlig eng) finnes også. 
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Artsmangfold: Aune (1976) nevner fra området arter som bukkeblad, duskull, flaskestarr, gulldusk, 
takrør, sumpsivaks og mannasøtgras. Takrør ble ikke observert under eget besøk og mangler helst 
nå.  De fleste andre artene ble derimot gjenfunnet eller antas fortsatt å forekomme. I tillegg ble det 
registrert arter som myrhatt, myrklegg, stjernestarr, pors, blåtopp og skogrørkvein. Ellers treslag og 
busker som bjørk, gråor og einer. Aune (1976) nevner også flere arter fra gråorskog ved elveutløpet, 
som strutseving, firblad, mjødurt og vårkål. Det meste av disse skogene er seinere ødelagt av opp-
dyrking, men det er mulig flere av de nevnte artene opptrer i oreskogsrestene på vestsiden av 
elveutløpet. For øvrig er deltaet utvilsomt viktig som leveområde for våtmarksfugl, men besøkstids-
punktet i 2015 medførte bare enkeltobservasjoner av kvinand her. 

Fremmede arter: Så vidt plantet litt gran i kantsona mot dyrket mark.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Området har sikkert vært brukt en del til husdyrbeite og gjerne også 
som slåttemark tidligere, uten at omfang og tidspunkt for opphør er sjekket opp. Elva er forbygd 
omtrent helt ned til elveutløpet, dvs også innenfor deler av avgrenset lokalitet. Ellers grenser områ-
det dels inn mot fulldyrket mark.  

Del av helhetlig landskap: Også på østsiden av Leirvassbukta ligger det et ferskvannsdelta, samt 
ytterligere ett ved Damman ligg lenger oppe i vassdraget.   

Begrunnelse for verdisetting: Med grunnlag i faktaark fra høsten 2014 oppnår lokaliteten middels 
vekt for størrelse (97 daa), middels vekt på påvirkning, utforming, objektinnhold og del av landskap. 
Samlet sett gir dette verdien viktig – B. 

Skjøtsel og hensyn: Det er særlig viktig å unngå ytterligere fysiske inngrep her, men også forurens-
ning eller tilslamming (ut over det tilstøtende vassdrag naturlig bidrar med). Som deltaområde er 
det viktig å se lokaliteten i sammenheng med nærliggende miljøer i sørlige deler av Rovatnet, og 
også unngå inngrep i dem. Samtidig har lokaliteten vært noe kulturbetinget og det vil sannsynligvis 
være positivt om en fikk tilbake husdyrbeiting her.  

 

Figur 17 Omtalt lokalitet Eidsosen er den vestlige av de to avgrenset med rød strek. Fiolett stiplet linje 

viser turruta som ble fulgt under feltarbeidet 08.10.2015. Lysegrønn farge er gammel avgrensning. 
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Figur 18  Partier av deltaet på rett østsiden av elveutløpet. Foto: Geir Gaarder 

 

Figur 19  Areal med preg av grunnlendt myrkant med pors i kanten mot Leirvassbukta i østre deler. Foto: 

Geir Gaarder 
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7 Leirvassbukta østside 

Naturtype(r):   Aktivt delta 

Delnaturtype(r):  - 

Verdi:   B (viktig) 

Undersøkt/kilder:  Feltsjekk Geir Gaarder 08.10.2015 

UTM:   502900 7012040 

Beskrivelse 

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet Geir Gaarder 02.11.2015 basert på eget feltarbeid 
08.11.2015. Feltarbeidet ble utført på oppdrag for Hemne kommune. Lokaliteten har tidligere vært 
del av et større område registrert som deltaområde (BN00019688 – Gåsøran), basert på data fra 
1970- tallet (Aune 1976), med verdi viktig – B. Lokaliteten er nå under tvil splittet i to, samt at det er 
laget mer presise grenser. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2010. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved utløpet av Sæterelva i Rovatnet sør for 
Kyrkjsæterøra. Berggrunnen er kalkfattig. Deltaet virker bygd opp av grus, småstein og sand. Det 
grenser mot dyrket mark i sør og dypere vann i innsjøen i nord.  

Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Siden det er snakk om et deltaområde vil variasjo-
nen i grunntyper basert på NiN være ganske stor. Ferskvannsmiljøene er ikke grundig undersøkt, 
men trolig finnes noe flytebladsamfunn (ut fra Fremstad sitt system) her, særlig inn mot Leirvass-
bukta i øst. I tillegg er det noe helofyttsumper (fattige).  Fastmarksdelen består i stor grad av kalk-
fattige våtenger eller friske engsamfunn og kanskje litt sterkt endret mark med engpreg, dels tre-
satt. Generelt er det vanskelig å trekke en klar grense mellom ferskvann-/våtmarksystem og fast-
marksystem her.  

Artsmangfold: Aune (1976) nevner fra området arter som bukkeblad, duskull, flaskestarr, gulldusk, 
takrør, sumpsivaks og mannasøtgras. Takrør ble ikke observert under eget besøk og mangler helst 
nå.  De fleste andre artene ble derimot gjenfunnet eller antas fortsatt å forekomme. I tillegg ble det 
registrert arter som elvesnelle, lyssiv, ryllsiv, hesterumpe, pors og blåtopp. I den store evja noe 
sverdlilje. Lite naturengplanter, og på de friske engpartiene vokser særlig arter som sølvbunke, 
trådsiv, krypsoleie og følblom. Ellers treslag og busker som bjørk, gråor og en del vier. For øvrig er 
deltaet utvilsomt viktig som leveområde for våtmarksfugl, men besøkstidspunktet i 2015 medførte 
bare enkeltobservasjoner av kvinand her. 

Fremmede arter: Ingen observert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Området beites av storfe og beitetrykket virker ganske bra. Det er 
likevel noe oppslag av småskog her. Det er også stedvis litt spor etter kjøring med tunge kjøretøy 
(traktor) og helst har det vært gravd noe i den store ”evja” inn mot vegen.   

Del av helhetlig landskap: Også på østsiden av Leirvassbukta ligger det et ferskvannsdelta, samt 
ytterligere ett ved Damman ligg lenger oppe i vassdraget.   

Begrunnelse for verdisetting: Med grunnlag i faktaark fra høsten 2014 oppnår lokaliteten lav vekt 
for størrelse (46 daa), middels vekt på påvirkning, utforming, objektinnhold og del av landskap. 
Samlet sett gir dette verdien viktig – B. 

Skjøtsel og hensyn: Det er særlig viktig å unngå ytterligere fysiske inngrep her, men også forurens-
ning eller tilslamming (ut over det tilstøtende vassdrag naturlig bidrar med). Som deltaområde er 
det viktig å se lokaliteten i sammenheng med nærliggende miljøer i sørlige deler av Rovatnet, og 
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også unngå inngrep i dem. Samtidig er det viktig å opprettholde husdyrbeitinga her og gjerne rydde 
noe busker og kratt for å få et mer åpent landskap.   

 

Figur 20 Omtalt lokalitet Leirvassbukta østside er den østlige av de to avgrenset med rød strek. Fiolett 

stiplet linje viser turruta som ble fulgt under feltarbeidet 08.10.2015. Lysegrønn farge er gammel avgrens-

ning. 

 

 

Figur 21  I sørvestre deler er det ei smal kantsone mot fastmark, med glisne helofyttbelter utenfor. Foto: 

Geir Gaarder 
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Figur 22  Strandsona nærmere utløpet av Sæterelva. Foto: Geir Gaarder 

 

 

Figur 23  Et gammelt elveløp (eller lignende) like sør for utløpet av Sæterelva i Rovatnet. Foto: Geir Gaar-

der 
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8 Mammaholet  

Naturtype(r):   Oseanisk berg 

Delnaturtype(r):  xx 

Verdi:   C (lokalt viktig) 

Undersøkt/kilder:  Feltsjekk xx 08.10.2015 

UTM:   501800 7009200 

Beskrivelse 

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet Geir Gaarder 02.11.2015 basert på eget feltarbeid 
08.11.2015. Feltarbeidet ble på oppdrag for Hemne kommune. Lokaliteten har tidligere vært del av 
et større område registrert som intakt lavlandsmyr (BN00019734 – Stormyra), basert på data fra 
1970- til tidlig 2000-tallet, med verdi viktig – B. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 
2010. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil Søa, ei elv som renner ut i Rovatnet sør for 
Kyrkjsæterøra, samt øst for Vinjefjorden. Berggrunnen er kalkfattig. Lokaliteten grenser mot egen 
naturtypelokalitet i form av intakt kystmyr i sør, mot elveforbygning i nord og mot fravær av flom-
markspreg i øst og vest.  

Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Det er her snakk om en høgstaudepreget flom-
markskog, med innslag av gamle flomløp og bekkesig. Høgstaudepreget er noe svakt i partier.   

Artsmangfold: Gråor er dominerende treslag. I tillegg forekommer bjørk, hegg og rogn. I feltsjiktet 
opptrer typiske arter som tyrihjelm og skogstjerneblom. Ingen spesielt sjeldne eller krevende arter 
ble funnet.  

Fremmede arter: Ikke registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Elva er forbygd på strekningen, noe som medfører drastisk reduksjon i 
overlevelsesmulighetene for arter avhengig av flomdynamikk.   

Del av helhetlig landskap: Det er flere og til dels mer intakte rester av flommarkskog lenger ned-
over langs samme vassdrag.  

Begrunnelse for verdisetting: Med grunnlag i faktaark fra høsten 2014 oppnår lokaliteten middels 
vekt for størrelse (22 daa), lav vekt på artsmangfold (ingen rødlistearter), lav vekt på tilstand og 
påvirkning, samt middels på landskapsøkologi. Samlet sett gir dette verdien lokalt viktig – C. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er å la miljøet få ligge i fred for ytterligere fysiske 
inngrep og hogst (men det aller beste hadde selvsagt vært å fjerne den gamle elveforbygningen). 
Spredning av fremmede treslag bør unngås (her gjelder dette også for norsk gran).   
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Figur 24 Omtalt lokalitet Vollan – skog er den nordlige, smale av disse to. Blå prikk viser funn av enkelte 

kravfulle arter og fiolett stiplet linje turruta som ble fulgt under feltarbeidet 08.10.2015. 

 

 

 

 

Figur 25  Parti av flommarkskogen, i et parti med et slags bekkeløp parallelt med elva (det var mye vann i 

systemet ved besøket, som følge av kraftig regnvær et par dager tidligere). Foto: Geir Gaarder 
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4 Vurdering av vassdragstilknyttede natur-
verdier langs Hagaelva, Hollaelva og Søa 

Søa-vassdraget ble utbygd i 1964, med tilhørende bekkeinntak i Hagaelva og Hollaelva, se figur 26 
under. Miljøvilkårene i konsesjonen skulle revideres etter 50 år og det er derfor viktig å få oversikt 
over hva slags naturverdier som finnes langs disse vassdragene. Med basis i eksisterende informa-
sjon om vassdragene, feltarbeidet langs nedre deler av Søa i 2015 og generell egen kunnskap om 
naturverdier langs slike vassdrag er det gjort en oppsummering av kunnskapsnivået her. 

 

Figur 26 Kart som viser omfanget av Søa-reguleringen fra 1964. Mottatt fra oppdragsgiver.  

Eksisterende informasjon om verdifulle naturtyper og arter knyttet til vassdragene Hollaelva, Ha-
gaelva og Søa ble samlet inn fra Naturbase (Miljødirektoratet 2015) og Artskart (Artsdatabanken 
2015) samt tidligere bekkekløftkartlegging i Hammarkleivdalen langs Hollaelva (Gaarder 2008). 
Videre ble potensiale for verdifulle naturtyper langs disse vassdragene undersøk ved hjelp av fly-
foto. En oversikt over resultatene er presentert under. Undersøkelsen viser at det er nokså ujevn 
informasjon om verdifulle naturtyper og arter knytt til vassdragene. Ut fra flyfoto ser det ut til å 
være potensiale for meandrerende elveløp og flere steder flommarkskog spesielt langs Hagaelva, 
men også langs Hollaelva. Slike miljøer er allerede påvist langs øvre deler av Hollaelva og nedre 
deler av Søa. I øvre del av Søa er det ingen områder som utpreger seg spesielt. Feltundersøkelser er 
likevel nødvendig for å slå fast dette med sikkerhet og eventuell bestemme verdi. Flommarkskog og 
elveører  er viktig som naturtyper fordi de kan huse mange spesialiserte og rødlista arter som her 
får et konkurransefortrinn på grunn av mer eller mindre hyppige flomsituasjoner. Det er derfor 
viktig å opprettholde et vassdragsregime som ikke hindrer slike flomsituasjoner (Direktorat for 
Naturforvalting 2007).  
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Hagaelva   

- Hagaelva har to kjente naturbaselokaliteter, begge basert på gamle data (Aune 1976) og 
mangler områdebeskrivelse. Man kan dermed knapt si noe om naturverdien i området ba-
sert på disse.  

o BN00019697 Hagaelva: Viktig bekkedrag (lokalt viktig) som strekker seg fra utløpet 
til Hemnefjorden og nesten opp til Hollbuvollen.  

o BN00019728 Dyrlibekken Ø: Gråor-heggeskog (lokalt viktig) omtrent ved Jutulhau-
gen. Denne lokaliteten er antagelig grovt avgrensa, og nye undersøkelser er nød-
vendig for å oppdatere etter nye faktaark.  

- Av rødlistearter som trolig er direkte tilknyttet vassdraget er det registrert: 
o Strandsnipe (NT) ved UTM 33 øst: 1019597 nord: 9166114.  

o Klåved (NT) ved UTM , 33 øst: 207657 nord: 7028613 
- Basert på flyfoto ser det ut til å være potensiale for verdifulle naturtyper i følgende om-

råder (se bilde under): 

1. Flommarkskog ved Sagdalen 
2. Flommarkskog ved Mjølkøya 

3. Flommarkskog ved Gammelsaga 
4. Flommarkskog ved Setervadet 

5. Bekkekløft ved Trongan 
6. Kroksjø, flomdam og meandrerende elveløp ved Hollbuvollen 

7. Flommarkskog ved Hollbuvollen 

 

Figur 27. Områder med potensiale for verdifulle naturtyper i Hagaelva, indikert med tall som kobler de til 

de opplistede områdene. 

 

Hollaelva   

- I Naturbase er Hollaelva bare omfattet av en naturbaselokalitet fra 1976 som har mangelfull 
områdebeskriving. Man kan dermed ikke si noe om naturverdien i området basert på den-
ne.  

o BN000019698 Hollaelva: Viktig bekkedrag (lokalt viktig) som strekker seg fra utløpet 
til Hemnefjorden til skoggrensa i dalen under Svarthammaren.  
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- I forbindelse med bekkekløftundersøkelsene i Sør-Trøndelag ble Hammarkleivdalen under-
søkt, dvs fra Asplisætra og opp mot Hammarkleiva (Gaarder 2008). Resultater fra denne 
undersøkelsen har ennå ikke kommet inn i Naturbase, men naturtypekartet er gjengitt ne-
denfor og viser i alt 5 naturtypelokaliteter i området, samt at kløfta i Hammarkleiva er gitt 
regional naturverdi (3 poeng). En av disse er et flommarksmiljø like nedenfor bekkeinntake-
ne i øvre deler av vassdraget, med verdi lokalt viktig (C).  

 

 
Figur 28 Registrerte naturtyper i Hammarkleivdalen langs Hollaelva under bekkekløftkartleggingene i 2007, 

samt avgrenset forslag til forvaltningsområde av bekkekløfta langs vassdraget (Gaarder 2008). 
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- Det finnes ingen registrerte rødlistearter i Artskart som virker direkte tilknyttet vassdraget. 
Gaarder (2008) oppgir funn av arter som alm (NT) og olivenlav (NT), samt en rekke rødliste-
de beitemarksopp på Asplisætra og i Artskart forekommer flere funn av rødlistede fuglear-
ter, men ingen av disse vurderer vi som sterkt vassdragstilknyttet.  

- Basert på flyfoto ser det ut til å være potensiale for verdifulle naturtyper i følgende om-
råder (se figur 29).  

1. Flommarkskog ved Ratøytangen. 
2. Flommarkskog ved Kambuøyan 

 

 
Figur 29. Områder med potensiale for verdifulle naturtyper i Hollaelva, indikert med tall som kobler de til de 

opplistede områdene. 

 

Søa   

- Kapittel 3 tar for seg verdifulle naturtyper knyttet til nedre deler av vassdraget. Her er det 
blant annet kjent flere flommarkskoger og elvedelta, til dels med forekomst av rødlistede 
og truede arter knyttet til slike miljøer. Det forekommer flere verdifulle naturtyper lenger 
oppe langs elva, men ingen av dem virker direkte knyttet til hovedvassdraget.  

- Av forvaltningsinteressante arter knyttet til vassdraget er det registrert: 
o Fossekall og gluttsnipe: observasjon fra 2011 ved UTM 33 øst: 1018915 nord: 

9151952 
o Klåved (NT): observasjon fra 1958 – funnet er så gammelt at det er usikkert om 

denne fortsatt forekommer her. Funnet ved Dyrgrova. 
- Ut fra flyfoto er det ingen områder som utmerker seg som spesielt potensielle for verdifulle 

naturtyper øst for Søylia. 
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Samlet vurdering 

Det er påvist flere verdifulle flommarksmiljøer langs nedre deler av Søa og en langs øvre deler av 
Hollaelva, innenfor relevante vassdragsutsnitt. I tillegg er det potensial for slike ytterligere et par 
steder langs Hollaelva og flere steder langs Hagaelva. En truet, relativt sterkt vassdragstilknyttet 
mose (fakkeltvebladmose VU) er funnet langs nedre deler av Søa. Arten vil ha potensielle vokseste-
der flere steder langs alle tre vassdrag, i gamle, fuktige flommarkskoger. En annen rødlisteart – 
klåved (NT) – har flere halvgamle (1956-1977) funn langs øvre deler av Søa og ett langs Hagaelva. 
Arten er sterkt knyttet til åpne flomører og reagerer sannsynligvis kraftig negativt på reduserte 
vannføringer, særlig flomvannføringer. En gjennomgang av Artskart (Artsdatabanken 2015) og egen 
kunnskap om arten viser at den har få nyere funn i naturlige vassdragsmiljøer på Vestlandet sør for 
Trondheimsfjorden, bortsett fra langs Driva og Lærdalselva. Langs flere vassdrag virker den for 
lengst utryddet (som Rauma og i Vik kommune) og det er påfallende få nye funn nord for Driva, se 
figur 30 under. Det virker sannsynlig at arten står i fare for å bli utryddet innenfor naturlige vokse-
steder i denne regionen, med unntak av de to nevnte vassdragene (men også der er den utvilsomt i 
tilbakegang). 

 

Figur 30 Status for klåved (NT) i Møre og Romsdal og sørvestlige deler av Sør-Trøndelag fylke, basert på 

Artskart (Artsdatabanken 2015). 

Samlet sett vurderes det at Søa-reguleringen sannsynligvis har påvirket verdifulle vassdragstilknyt-
tede miljøer i form av flommarkskoger og åpne elveører negativt, inkludert enkelte rødlistede og 
truede arter. Et mer miljøvennlig reguleringsreglement og/eller fjerning av enkelte elveforbygninger 
kan sannsynligvis bedre noe på dette, men det anbefales mer grundige, målrettede undersøkelser 
av aktuelle miljøer og arter for å kunne ta mer presist stilling til dette. 
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Innholdsfortegnelse



Erosjon – Røyrvik juni 2008

Landssamanslutninga av Vassskraftkommuar (LVK) organiserer 

174 vertskommuner for vannkraft. LVK skal ivareta kommunenes 

interesser som vertskommuner for vannkraftanlegg. 

De inngrep i lokale naturverdier som følger av vannkraft-

utbygging er et viktig anliggende for LVKs medlems-

kommuner. Vertskommunene må avfi nne seg med de varige 

naturinngrepene og miljøpåvirkningene som vannkraft-

utbyggingen medfører, som nedtapping av magasiner, 

tørrlegging  av elveleier og erosjonsskader. Miljøinngrepene 

kan påvirke friluftslivet, fi sk og biologisk mangfold, lokal 

vannforsyning  og redusere grunnlaget for lokal nærings-

virksomhet, som f eks naturbasert reiseliv.

Vannkraft er utslippsfri og fornybar energi, men naturen som 

går tapt er ikke fornybar. De eldste utbyggingene gjør 

regelmessig de største naturinngrep, da det på den tiden 

konsesjonen ble gitt ikke ble stilt tilsvarende krav til beskyttelse 

av natur og miljø som er vanlig i nyere konsesjoner, som 

minstevannføring og magasinfyllinger. Modernisering av 

miljøvilkår i gamle vannkraftkonsesjoner kan derfor bidra til store 

miljøforbedringer i regulerte vassdrag.

 

Vannkraftproduksjonen i Norge i dag skjer i all hovedsak med 

grunnlag i konsesjoner gitt før overgangen til et markedsbasert 

kraftmarked gjennom energiloven av 1990. Mens konsesjons-

vilkårene og produksjonsmønsteret tidligere tok utgangspunkt 

i den innenlandske forbruksprofi len med stor etterspørsel 

vinter og liten etterspørsel sommer, innrettes dagens 

vannkraft produksjon etter den markedsbaserte krafthandelen, 

blant annet med kraftutveksling mot kontinentet. Vannkraft 

med magasinkapasitet kan justere produksjonen umiddelbart, 

og møte effekttopper i løpet av døgnet og fungere som 

balansekraft for ny vindkraft. Med dagens muligheter for å 

transportere kraft over store avstander er norsk, magasinert 

vannkraft derfor svært verdifull, også på kontinentet. Norske 

vannkraftmagasiner brukes i dag i større grad som kortvarig 

effektlagring. Effektkjøringen innebærer at vannføringen i 

elvene og vannstanden i magasinene kan variere betydelig på 

kort tid, noe som skaper et spenningsforhold mellom eldre 
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konsesjonsvilkår og det nye produksjonsmønsteret og økt 

press på naturmiljøet. Det er derfor viktig å få inn vilkår i eldre 

konsesjoner som er tilpasset dagens kjøremønster, med 

nødvendige restriksjoner på senkningshastighet, sesong-

begrensninger innenfor høyeste og laveste regulerte vannstand 

(HRV og LRV) og krav til minstevannføring.

LVK har derfor i mange år arbeidet med å forbedre regelverket 

og praksis ved modernisering av vilkårene i gamle vannkraft-

konsesjoner. Gjennom en egen bestemmelse i vassdrags-

reguleringsloven kan kommunene fremme krav om 

modernisering  (revisjon) av vilkårene når en konsesjon er blitt 

50 år gammel. Det sier seg selv at så gamle tillatelser gir et 

åpenbart behov for fornyede vurderinger. Med implementering 

av EUs vanndirektiv (gjennom vannforskriften fra 2006) ble et 

nytt regelverk for forbedringer av naturmiljøet i regulerte 

vassdrag etablert. Dette har gitt en ny giv både i LVK og i 

andre organer og organisasjoner som er opptatt av at dagens 

vannkraftproduksjon må balanseres bedre mot hensynene til 

natur og miljø enn tidligere tiders praksis.

LVK vil med dette informasjonsheftet gi en innføring i 

adgangen til å modernisere miljøvilkårene i gamle vannkraft-

konsesjoner. Heftet inneholder samtidig generelle råd til 

medlemskommunene om hvordan revisjonssaker og 

vannforvaltningsprosesser  bør håndteres, og gir også uttrykk 

for LVKs syn på gjeldende regler og forvaltningspraksis.

Selbusjøen (foto: Rune Garberg)
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Det er særlig to regelsett som er sentrale ved modernisering 

av vannkraftkonsesjoner: 

• Vassdragsreguleringslovens ordning med revisjon 

(vassdragsreguleringsloven § 10 nr. 3)

• Forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vann-

forvaltningen (vannforskriften) og vannforvaltingsplanene 

Vassdragsreguleringsloven gir hjemmel for konsesjons-

myndighetene til å fastsette nye vilkår når en konsesjon er 

50 år gammel, og deretter hvert 30. år.

Vannforskriften og vannforvaltningsplanene er EUs vanndirektiv, 

som er innført i Norge. Dette har medført en ny og sektor-

overgripende vannforvaltning. Alle sektorer som påvirker 

vannmiljøet omfattes av vannforvaltningsplanene, som 

fastsetter miljømål og miljøforbedringstiltak i alle vassdrag. 

Vanndirektivet krever at miljøtiltak i regulerte vassdrag 

iverksettes innen direktivets frister, uavhengig av 50/30-

årsintervallene i vassdragsreguleringsloven. Det er behov for 

å endre revisjonsregelverket til å være i samsvar med gjeldende 

vannforvaltning. I dag fungerer de lange revisjonsintervallene 

som en bremsekloss for nødvendige miljøforbedringer i stedet 

for et effektivt redskap i miljøets tjeneste.

  

Kommunene må følge opp revisjonssakene både gjennom 

ordinær revisjonsprosess og i arbeidet med vannforvaltnings-

planer. Vannforvaltningsplanene vil i økende grad bli et viktig 

verktøy for å få inn bedre miljøvilkår i gamle konsesjoner. Se mer 

om vannforskriften og vannforvaltningsplanene på side 8.

Vassdragsreguleringsloven og vannforskriften 
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Vassdragsreguleringsloven § 10 nr. 3 gir hjemmel til å revidere 

vilkår i konsesjoner som er minst 50 år gamle, deretter kan 

revisjon skje hvert 30. år. Konsesjoner gitt etter 1992 kan tas 

opp til første revisjon etter 30 år. Ca. 400 revisjoner kan tas 

opp til revisjon innen 2022. 

Foreløpig er det bare to større vannkraftkonsesjoner hvor 

konsesjonsvilkårene er modernisert med grunnlag i vassdrags-

reguleringsloven: Vinstra-revisjonen og Tesse-revisjonen. De 

berørte kommunene har uttrykt sterk misnøye med resultatet 

av disse revisjonene, som i altfor stor grad vektla produsent-

interessene på bekostning av et åpenbart behov for forbedringer 

av naturmiljøet. Det ligger per mai 2013 to revisjoner til 

behandling i Olje- og energidepartementet: Årdalsvassdraget og 

Selbusjøen. 30-40 revisjonssaker er under forberedelse hos NVE.

Revisjonsprosessene har alle tatt spesielt lang tid hos konsesjons-

myndigheten. Saksbehandlingstiden for revisjonen av Tesse var 

20 år, og innstillingene fra NVE i Årdalsvassdraget og Selbusjøen 

har ligget hos Olje- og energidepartementet siden 2003. Mange 

saker har ligget til forberedelse hos NVE i årevis før de 

over sendes departementet. Forskjellige grunner ligger bak de 

trege prosessene, men uansett kan behandlingstider på 10–20 

år ikke forsvares. Dette betyr også at revisjonsintervallene blir 

lengre enn loven legger opp til, fordi neste revisjonsadgang 

gjelder 30 år fra det tidspunkt de nye konsesjonsvilkårene er 

fastsatt.

I mai 2012 ga Olje- og energidepartementet ut nye retnings-

linjer for revisjon av gamle konsesjonsvilkår. Tidligere har det 

kun foreligget et notat fra NVE om behandling av revisjons-

sakene, og det har lenge vært behov for mer utfyllende regler. 

Det er likevel mange forhold som er uavklart når det gjelder 

saksbehandlingen, og det foreligger ingen forskrifter eller 

annet utfyllende regelverk. LVK mener retningslinjene til dels 

er mangelfulle, og at de også gir misvisende veiledning om 

forholdet til vannforvaltningsplanene (vannforskriften/vann-

direktivet). Se mer om vannforskriften og vannforvaltnings-

planene på side 8.

   

HVA KAN REVIDERES?

Det er konsesjonsvilkårene som er gjenstand for revisjon. Det 

er ikke aktuelt å oppheve konsesjonen og legge ned kraft-

produksjonen, bare justere vilkårene slik at produksjonen 

videreføres på en mer miljøvennlig måte.

Laveste og høyeste regulerte vannstand i magasinene (HRV 

og LRV) regnes som en del av selve konsesjonen, og ikke et 

konsesjonsvilkår. Det er derfor antatt at LRV og HRV ligger fast, 

og at revisjonen bare kan fastsette begrensninger i hvordan 

regulanten kan manøvrere mellom disse ytterpunktene 

(f.eks krav om sommervannstand).

Aktuelle vilkår for revisjon er krav om minstevannføring, krav 

til fylling og tapping av magasiner (f eks sommervannstand), 

andre endringer i manøvreringsreglementet, terskler/

vannspeil, erosjonssikring, fi skeutsetting, biotopjusterende 

tiltak, tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv langs vassdraget 

etc.

Ordinær revisjon etter vassdragsreguleringsloven
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Det er forholdet til de allmenne interesser som reguleres i 

konsesjonen, og som er gjenstand for revisjon. Privatrettslige 

forhold overfor grunneiere og rettighetshavere er løst gjennom 

erstatningsskjønn på konsesjonstidspunktet, og er ikke en del 

av konsesjonen som omfattes av revisjonssaken.

Tesse i Lom kommune, reguleringssone Tessosen
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Norge har implementert EUs vanndirektiv, som i Norge er 

vannforskriften. Vanndirektivet er et av EUs viktigste miljødirektiv, 

og stiller krav om forbedret miljøtilstand i alle vassdrag med 

moderat eller dårlig tilstand. Direktivet gjelder også for 

regulerte vassdrag, og miljøpåvirkning fra vannkraft skal 

håndteres på lik linje med andre miljøpåvirkninger i vassdraget. 

To viktige samfunnsverdier må balanseres mot hverandre – 

hensynet til fornybar energi og hensynet til naturmiljøet og 

det biologiske mangfoldet.

Innføringen av vanndirektivet har ført til at det nå er etablert 

en ny vannforvaltning i Norge. Norge er delt inn i 6 vann-

regioner, hvorav 5 har avrenning til Sverige eller Finland. 

Det er 11 vannregionmyndigheter som administreres av 

fylkeskommuner. Hver vannregion er delt inn i vannområder, 

og over hele landet er det over 100 slike vannområder hvor 

kommunene er involvert i arbeidet med vannforvaltnings-

planer for sine vassdrag.

I hver vannregion skal det utarbeides forvaltningsplaner og 

tiltaksprogram. Disse har status som regionale planer i henhold 

til plan- og bygningsloven, og skal vedtas av fylkestingene og 

godkjennes av Kongen i Statsråd. Planene skal være sektor-

overgripende, og omfatte miljøutfordringer og miljøforbedrings-

tiltak i alle sektorer som berører vannmiljøet. Vannkraftproduksjon 

er den viktigste «vannmiljøpåvirker». Vannkraft regulering og 

forbedring av konsesjonsvilkårene vil derfor ha en helt sentral 

plass i vannforvaltningsplanene for de vassdrag som er berørt 

av vannkraftregulering.

Det vil fortsatt være sektormyndigheten som pålegger 

vannkraftkonsesjonærene nye konsesjonsvilkår, men de 

fastsatte miljømålene i vannforvaltningsplanene med 

tilhørende  tiltaksprogram vil være styrende for sektor-

myndighetene. Sektormyndighetene må også følge opp med 

tiltakene innenfor de frister vannforskriften setter, hvilket 

innebærer at man ikke kan skyve gjennomføringen og pålegg 

om nødvendige miljøtiltak ut i tid, heller ikke i påvente av 

neste ordinære revisjon. Fristene i direktivet for å gjennomføre 

miljøtiltak går foran vassdragsreguleringslovens 30/50-års-

intervaller. 

Vannforskriften og vannforvaltningsplaner

YTTERLIGERE INFORMASJON:

www.vannportalen.no
På Vannportalen ligger informasjon fra vannregionene 
tilgjengelig, herunder plandokumenter i arbeidet med 
vannforvaltningsplanene.

www.vann-nett.no
På Vann-Nett ligger det tilgjengelig fakta om miljøtilstand og 
påvirkninger for alle vannforekomster. Her er vannforekomstenes 
miljøtilstand defi nert, herunder hva som er de viktigste årsaker 
til at miljøtilstanden er dårlig. Kommunen kan her søke opp 
sine innsjøer, magasiner og elvestrekninger og få informasjon 
om tilstand og årsaker.
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I en rekke regulerte vassdrag uten minstevannføring vil 

vannslipp være en nødvendig forutsetning for å oppnå bedre 

miljøtilstand. Stortinget presiserte i forbindelse med 

implemen teringen av vanndirektivet at tiltaksplanene må 

omfatte revisjoner, og at pålegg om minstevannføring er 

særlig viktig, jf. Innst. S. nr. 131 (2008–2009):

«Komiteen mener tiltaksplanene som skal utarbeides med 

utgangspunkt i direktivet, må innlemme revisjoner av vannkraft-

konsesjoner. I særdeleshet er det viktig å få til ordentlige 

miljøforbedringer der det ikke er krav om minstevannføring i dag. 

På sikt må konsesjonsrevisjonene synkroniseres med revisjon av 

forvaltningsplanene i vannregionene, slik direktivet forutsetter. 

Komiteen vil påpeke at det generelt er stort forbedringspotensial 

på mange plan i gamle vannkraftverk, der potensialet for 

miljøforbedring kan være stort med bare litt vannslipp.»

Den nye vannforskriften og arbeidet med vannforvaltningspla-

ner innebærer at kommunene ikke lenger bør vente på at 

revisjon kan åpnes (etter 50 år/30 år), eller på forvaltningens 

sene saksbehandling av revisjonssakene. De samme miljø-

utfordringene og tiltakene skal nå vurderes i vannforvaltnings-

planene, som er under utarbeidelse i vannregionene og trer i 

kraft for alle vassdrag fra 1. januar 2016.

Kommunene sitter sentralt i vannområdeutvalgene og vann-

regionutvalgene og må sørge for at også kommunenes krav om 

tiltak i regulerte vassdrag blir inkludert i vann forvaltningsplanene 

og tiltaksprogrammene. Avgjørende føringer for både pågående 

og fremtidige revisjonssaker legges nå gjennom dette arbeidet.

ENHETER I VANNFORVALTNINGEN:

• Vannregionmyndighet – en fylkeskommune som 
administrerer én eller fl ere vannregioner

• Vannregion – forvaltningsenhet der fl ere vannområder 
inngår

• Vannregionutvalg – utvalg under vannregionmyndigheten, 
bestående av personer fra vannregionmyndigheten, øvrige 
fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, berørte sektor-
myndigheter og kommuner

• Vannområde – en avgrenset del av en vannregion
• Vannområdeutvalg – lokal samarbeidsarena på 

vannområdenivå. Kommunene står sentralt i arbeidet 
i vannområdene, og kan bestemme hvordan de skal være 
representert her i vannregionutvalgene. Mange ordførere 
er involvert i vannområdeutvalgene. 
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UTARBEIDELSE AV VANNFORVALTNINGSPLANER 
FOR 2016–2021

Det utarbeides nå vannforvaltningsplaner for perioden 2016–

2021 som omfatter alle vassdrag. I hver vannregion er det vedtatt 

et planprogram for den videre prosessen med utarbeidelsen av 

disse vannforvaltningsplanene. I vannforvaltningsplanene skal 

det settes forpliktende miljømål som skal nås innen fastsatte 

tidsfrister, og det lages tiltaksprogram med konkrete tiltak for 

hvordan miljømålene skal nås innen fristen. Kommunen må ha 

oversikt over den videre prosessen med planene og være 

forberedt på å fremme aktuelle revisjonstiltak. Vannforvaltnings-

planene skal sendes på høring i 2014, vedtas av fylkestingene 

i 2015 og de trer i kraft 1. januar 2016. 

FORPLIKTENDE MILJØMÅL SKAL TA HØYDE FOR 
MODERNE KONSESJONSVILKÅR

Alle sektorer som påvirker vannmiljøet omfattes av miljømål 

og tiltak fastsatt i vannforvaltningsplanene, herunder vann-

kraftsektoren. Miljømålet i et vassdrag er den tilstanden som 

kan oppnås når tiltak er gjennomført innen planperioden. 

Nye vilkår i gamle vannkraftkonsesjoner skal derfor vurderes 

i vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene, og tas i 

betraktning når miljømålene settes. Dette gjelder uavhengig av 

om det inntreffer ordinær revisjon etter vassdragsregulerings-

loven for de aktuelle konsesjonene i kommende planperiode. 

Norske myndigheter er forpliktet til å ha rettslige virkemidler 

tilgjengelig for å pålegge nødvendige tiltak innen vann-

direktivets tidsfrister.

Vassdrag som er sterkt påvirket av vannkraft kan etter 

vannforskriften bli klassifi sert som såkalt «sterkt modifi serte 

vannforekomster» (SMVF), jf. vannforskriftens § 5. Regulerte 

vassdrag som etter en nærmere vurdering blir klassifi sert som 

«sterkt modifi sert vannforekomst», får fastsatt et lavere 

miljømål enn det som er standard etter vannforskriften. Dette 

er fordi tiltak for å oppnå best miljøtilstand vil kunne ha 

vesentlige negative konsekvenser og er vurdert å være 

økonomisk uforholdsmessige eller ikke teknisk gjennomførbare. 

Men det er viktig å være klar over at et vassdrag som er 

klassifi sert som SMVF ikke skal unntas fra å gjennomføre de 

tiltak som er økonomisk og teknisk mulig å gjennomføre. 

Også i sterkt modifi serte vannforekomster skal miljøtilstanden 

forbedres i den grad dette er mulig. Dessuten skal klassifi seringen 

som sterkt modifi sert vannforekomst – SMVF – revurderes 

hvert sjette år, når det utarbeides vannforvaltningsplaner for 

en ny periode og det skal fastsettes nye miljømål.

KOMMUNENE ER EN SENTRAL AKTØR

Fylkeskommunene har en koordinerende rolle i utarbeidelse av 

vannforvaltningsplanene, men kommunene er en helt sentral 

aktør i arbeidet. 

Kommunene har stor lokalkunnskap om forholdene i sine 

vassdrag, hva som påvirker dem og hvilke rettigheter og 

interesser som knytter seg til vassdragene. Kommunene må 

derfor bidra aktivt både i arbeidet med kunnskapsgrunnlaget 

og planleggingsarbeidet.
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Selbusjøen (foto: Rune Garberg)
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Kommunene har en sentral plass både i vannregionutvalg og 

vannområdeutvalg, og er en av hovedaktørene i dette arbeidet 

– både for å kartlegge miljøtilstanden og vurdere hvilke tiltak 

som må gjennomføres. Kommunene er med andre ord gitt en 

god posisjon for å utarbeide vannforvaltningsplaner som også 

tar med de lokale miljøutfordringene som følger av vassdrags-

reguleringer og kraftutbygging.

Også etter ordinær revisjon ligger initiativet til revisjoner på 

vertskommunene, men i tillegg kan vannregionmyndighetene 

nå foreslå revisjon etter vassdragsreguleringsloven. Verts-

kommunene bør bruke sin sentrale og viktige posisjon i 

vannforvaltningen til å sørge for at revisjonskravene (både 

nåværende og fremtidige) blir ivaretatt i vannforvaltnings-

planene. De personer som arbeider med vannforvaltnings-

planene på vegne av kommunene, både politisk og 

administrativt , må være godt kjent med utfordringene fra 

kraftproduksjon i kommunens vassdrag, hvilke vilkår som er 

satt i konsesjonene og hva som er ønskede revisjonskrav. 

I vannforvaltningsplanene er det like aktuelt å fremme 

miljøforbedringskrav i alle regulerte vassdrag hvor dette er 

nødvendig, helt uavhengig av revisjonstidspunktet etter 

vassdragsreguleringsloven. Kommunene må selv sørge for at 

dette blir gjort i sine vassdrag. 

MILJØMÅL OG TILTAK 

Basert på hva som er de vesentlige miljøutfordringer i 

vassdraget, skal miljømålene fastsettes og tiltaksprogram for 

vassdragene utarbeides. Her må kommunene være aktive 

under hele prosessen – fra det forberedende stadiet og 

gjennom utarbeidelsen av det konkrete innholdet til tiltaks-

programmene.

Forpliktende miljømål for vassdraget skal fastsettes på grunnlag 

av de tiltak som er mulig å gjennomføre uten for stor negativ 

innvirkning på samfunnsnyttig utnyttelse av vassdraget. Tiltak 

som krever endring av konsesjonsvilkår – som f eks minste-

vannføring, magasinrestriksjoner (f eks sommervannstand), 

terskler, biotop-/fi sketiltak etc. skal inn i tiltaksprogrammet. 

At tiltak som minstevannføring og magasinrestriksjoner vil 

medføre noe redusert kraftproduksjon gir ikke grunnlag for å 

utelate slike tiltak på generelt grunnlag. For de vassdrag der 

slike tiltak bedrer miljøtilstanden, skal det gjøres en konkret 

vurdering av miljøgevinsten opp mot kostnaden ved å 

gjennomføre disse tiltakene. 

Miljømålet skal nås innen vanndirektivets tidsfrist, som normalt 

er vannforvaltningsplanens utløp 31. desember 2021, 

eventuelt innen utsatte frister der det er nødvendig (fristen kan 

på bestemte vilkår forlenges med én eller to planperioder). 

Tiltakene, herunder tiltak som krever endring av konsesjons-

vilkår i regulerte vassdrag, skal derfor vedtas og iverksettes i 

planperioden, uavhengig av revisjonstidspunkt etter vassdrags-

reguleringsloven. Miljømålene med tiltaksprogram har 

sektormyndighetene ansvar for å følge opp. NVE og OED skal 

sørge for at konsesjonsvilkårene tilpasses de miljømålene som 

skal nås. 
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OM FORHOLDET MELLOM REVISJONER OG VANN-
FORVALTNINGSPLANER – LVKS KLAGE TIL ESA

Norske myndigheter har hittil lagt til grunn at miljømål i 

regulerte vassdrag skal baseres på eksisterende konsesjons-

vilkår, og at tiltak først vil bli aktuelt når konsesjonen kan tas 

opp til revisjon. LVK er uenig i at vanndirektivet på denne 

måten skal stå tilbake for de norske revisjonsreglene og deres 

tidsintervaller. Etter klage fra blant andre LVK har ESA vurdert 

forholdet mellom revisjoner og miljømål og tiltaksprogram i 

vannforvaltningsplanene. I en foreløpig vurdering av 13. mai 

2013 har ESA konkludert med at Norge ikke har tilstrekkelig 

regelverk for miljøbeskyttelse av regulerte vassdrag, at 

miljømål i regulerte vassdrag ikke er basert på oppdatert 

informasjon og at det er mangler i det norske lovverket for å 

oppnå nødvendige miljøforbedringer innen direktivets 

tidsfrister. ESA varsler mulig søksmål mot Norge for brudd på 

vanndirektivet. LVK forventer at norske myndigheter iverksetter 

de prosesser som er nødvendig for å få revisjonsreglene i 

overenstemmelse med vanndirektivet, og at det med dette blir 

harmoni mellom revisjoner, vannforskriften og vannforvaltnings-

planene.

Klasse

Svært god

God Miljømål tilfredsstilt

Moderat Tiltak nødvendige for å nå miljømål

Dårlig

Svært dårlig

Tilstand miljømål
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Minstevannføring og forholdet mellom vanndirektivet 
og fornybardirektivet

OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår sier at 

«pålegg om minstevannføring og magasinrestriksjoner vil 

fastsettes hvor spesielle hensyn tilsier det». Dette er i tråd med 

den restriktive praksis regjeringen har lagt seg på i Vinstra- og 

Tesserevisjonene, hvor det gis uttrykk for at minstevannføring 

kun unntaksvis skal pålegges. Argumentet mot minstevann-

føring og magasinrestriksjoner er at det vil medføre tap av 

vannkraftproduksjon, og at dette gjør det vanskeligere å 

oppfylle kravene som er stilt i EUs fornybardirektiv. 

LVK er uenig i regjeringens restriktive syn på minstevannføring, 

og at det skal foreligge noen særlige kvalifi kasjonskrav som 

«unntaksvis» eller «spesielle hensyn.»

I dag er hovedregelen at det skal gis pålegg om minste-

vannføring i nye konsesjoner, jf. vannressursloven § 10:

”Ved uttak og bortledning av vann som endrer vannføringen i 

elver og bekker med årssikker vannføring, skal minst den 

alminnelige lavvannføring være tilbake.»

Formålet med revisjon av konsesjonsvilkår er å modernisere 

konsesjonsvilkår slik at eldre konsesjoner kommer på høyde 

med dagens miljøkrav, jf. Ot.prp. nr. 50 (1991-1992):

«Etter som konsesjonslovgivningen er i stadig utvikling er det 

videre viktig å kunne innpasse nye lovbestemmelser i konsesjons-

vilkårene.»

Dette tilsier at pålegg om minstevannføring bør være 

gjenstand for vurdering i revisjonssakene etter tilsvarende 

vilkår som for nye konsesjoner, og at det på denne bakgrunn 

er feil å legge til grunn at minstevannføring i eldre konsesjoner 

bare er aktuelt i «spesielle tilfeller».

Stortinget har også gitt klart uttrykk for at det er behov for å 

prioritere minstevannføring i revisjonssakene, senest i forbindelse 

med implementeringen av vanndirektivet. I Innst. S. nr. 131 

(2008–2009) om innføring av vanndirektivet uttalte energi- 

og miljøkomiteen:  

«Komiteen mener tiltaksplanene som skal utarbeides med 

utgangspunkt i direktivet, må innlemme revisjoner av vannkraft-

konsesjoner. I særdeleshet er det viktig å få til ordentlige 

miljøforbedringer der det ikke er krav om minstevannføring i dag. 

(…) Komiteen vil påpeke at det generelt er stort forbedrings-

potensial på mange plan i gamle vannkraftverk, der potensialet 

for miljøforbedring kan være stort med bare litt vannslipp.»

Vanndirektivet og fornybardirektivet er to av EUs viktigste 

miljødirektiver. Det er forutsatt at Norge og medlemslandene 

i EU fi nner en balanse hvor begge direktivenes forpliktelser 

etterleves samtidig. I vannkraftlandet Østerrike er et stort antall 

regulerte vassdrag pålagt ny vannføring for å bedre miljø-

tilstand i henhold til vanndirektivet, samtidig som det skal 

bygges ut ny vannkraft for å oppfylle forpliktelsene i fornybar-

direktivet. I EU/EØS-området vil man også av konkurranse-
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hensyn være opptatt av at produsentene på det felleseuropeiske 

kraftmarkedet underlegges de samme miljøkravene.

Det er viktig å vurdere minstevannføring opp mot at det også 

gis konsesjon til storstilt utbygging av ny energiproduksjon. Bare 

i 2012 behandlet NVE konsesjonssaker som kan gi 4,42 TWh ny 

produksjon, som tilsvarer produksjonen fra nesten 7 Alta-kraftverk. 

Frem til 2020 skal det norsk-svenske el-sertifi katmarkedet utløse 

til sammen 26,4 TWh ny produksjon (inkludert vindkraft). Det 

tilsvarer forbruket til over halvparten av norske husholdninger.

Det gis tillatelser og stimuleres til utbygging av ny energi-

produksjon som langt overgår det beskjedne produksjonstapet 

som innfrielsen av balanserte minstevannføringskrav i gamle 

konsesjoner vil medføre. Et forbedret vassdragsmiljø i regulerte 

vassdrag vil derfor være fullt mulig å oppnå parallelt med 

klimaforpliktelsene. Det er snarere en forutsetning å redusere 

miljøbelastningen fra gamle kraftverk for å oppnå en større 

aksept også for nye utbygginger, med de nye inngrep og 

lokale miljøulemper det vil medføre. 

LVK savner en mer balansert vurdering fra regjeringens side 

av de samlede klima- og miljøhensyn i revisjonssakene. Selv 

om vannkraft er en utslippsfri energikilde, er den bare 

miljøvennlig dersom den også ivaretar vassdragsmiljøet i størst 

mulig grad.
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NASJONAL GJENNOMGANG AV REVISJONER

NVE og Direktoratet for Naturforvaltning har fått mandat til å 

gjennomgå vannkraftkonsesjonene som kan revideres innen 

2022, og skal innen1. juli 2013 lage en prioritert liste over 

vassdrag hvor minstevannføring og magasinrestriksjoner kan 

prioriteres.

LVK er sterkt kritisk til arbeidet med å lage en prioritert liste før 

vannforvaltningsplanene er utarbeidet, særlig hensett til 

arbeidets omfang og den knappe tiden arbeidet skal utføres 

på. LVK mener det er satt av for kort tid til å foreta en 

kunnskapsbasert og kvalifi sert prioritering som er egnet til å 

legge avgjørende føringer for kommende revisjonssaker. 

Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av den parallelle 

prosessen med utarbeidelse av vannforvaltningsplaner, selv om 

kunnskapsinnhentingen og de brede interesseavveiningene 

som skal foretas i forbindelse med vannforvaltningsplanene er 

høyst relevante for prioriteringen. Det er vannforvaltnings-

planene som skal være styrende for de avgjørelser som 

sektormyndighetene senere skal fatte, også i revisjonssakene. 

Videre legges det ikke opp til medvirkning fra berørte 

interesser, selv om prosjektet vil ha stor innvirkning på 

vesentlige miljø- og brukerinteresser i vassdragene.

Miljøgevinster veid opp mot tapt kraftproduksjon må være 

gjenstand for konkrete vurderinger i de vassdrag der dette er 

aktuelt. Det er verken mulig eller hensiktsmessig å utarbeide 

en liste med prioriterte vassdrag basert på en grov og 

overfl adisk gjennomgang. Slike vurderinger skal foretas av 

vannregionmyndighetene ved utarbeidelse av forvaltnings-

planene, basert på den grundighet og brede interesse-

avveining som vanndirektivet krever.

Den nasjonale gjennomgangen av revisjoner er også kritisert 

av ESA for ikke å være i samsvar med vanndirektivets krav, da 

det ikke er adgang til å utelukke tiltak i de vassdrag som ikke 

blir prioritert.
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Opprustning og utvidelse (O/U) og revisjoner

For mange gamle kraftverk er det nå planlagt og omsøkt 

opprustning og utvidelse av eksisterende konsesjoner. Dersom 

konsesjonæren har planlagt opprustnings- eller utvidelses-

prosjekter (O/U), skal dette være en del av revisjonsdokumentet 

slik at det kan samordnes med revisjonen, slik OEDs retnings-

linjer legger opp til (retningslinjene side 20):

«I de tilfeller der en vilkårsrevisjon og et O/U-prosjekt berører 

samme konsesjon eller konsesjoner, skal NVE søke å behandle 

revisjonskravene sammen med konsesjonsbehandlingen av 

O/U-prosjektet. Gjennom endring av eksisterende vilkår og/eller 

fast settelse av nye vilkår, kan mange av kravene i en revisjon 

bli løst.»

Dersom man ikke har nådd tidspunkt for revisjon ennå, 

fremgår det av retningslinjene (side 14 annet avsnitt) at krav 

om revisjon kan fremsettes før revisjonstidspunktet for å sikre 

helhetlige løsninger og se konsesjonene i sammenheng: 

«Krav om revisjon kan fremmes før det formelle revisjonstids-

punktet. I mange tilfeller vil dette sikre en mest mulig helhetlig 

revisjon i vassdrag med fl ere ulike konsesjoner og revisjonstids-

punkt. Dette kan også bidra til en god samordning med 

vannforskriftens vassdragsvise tilnærming. Vilkårsendringer som 

følge av en revisjonssak fastsettes ved kongelig resolusjon og trer 

i kraft fra det formelle revisjonstidspunktet.»

Det er derfor svært aktuelt å be om fremskyndet vurdering av 

revisjonskravene for å se dem i sammenheng med konsesjons-

behandling av opprustning/utvidelse av kraftverket. 

Det er viktig at kommunene er oppmerksomme og krever en 

slik samordning, ellers kan en søknad om opprustning og 

utvidelse bli behandlet relativt raskt, uten at revisjonssaken 

kommer i gang eller at den stopper opp (slik som har vært 

tilfellet med saksbehandlingstiden i revisjonssakene). Resultatet 

vil bli at det gis tillatelse til opprustning og utvidelse, med for 

eksempel økt slukeevne og mer effektkjøring og skader i 

vassdraget, uten at det er fastsatt nye vilkår i konsesjonen. 

Kommunen bør vurdere om det er behov for å motsette seg 

ny konsesjon inntil vilkårene i eksisterende konsesjon tas opp 

til revisjon, slik at dette kan samordnes.
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DEPARTEMENTETS REVISJONSVEILEDER

Saksgangen i en revisjonssak er beskrevet i Olje- og energi-

departementets «Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår 

for vassdragsreguleringer», fra mai 2012, som ligger ute på 

NVEs og departementets nettsider. Vi beskriver her saksgangen 

i en revisjonssak og gir anbefalinger om hvordan kommunene 

bør gå frem.

Kommunene må samordne arbeidet med revisjon etter 

vassdragsreguleringsloven med det arbeidet som skjer i 

vannregionene, og kommunene kan i revisjonssaken dra 

stor nytte av de vurderinger som ligger til grunn for miljømål 

og tiltaksprogram i vannforvaltningsplanene. Når vann-

forvaltningsplanene for alle vannforekomster trer i kraft fra 

2016, vil miljømål og tiltak nedfelt i planene også være 

styrende for NVEs og OEDs vurderingen av nye miljøvilkår i 

konsesjonene. 

KOMMUNEN KAN FREMME KRAV OM REVISJON

Konsesjonsvilkårene regulerer først og fremst forholdet mellom 

konsesjonæren og allmenne interesser som berøres av 

konsesjonen. Derfor kan både kommuner og representanter 

for allmenne interesser, som natur- og friluftsorganisasjoner, 

fremme krav om revisjon. Vannregionmyndighetene kan også 

fremme krav om revisjon. Det er også forutsatt at enkeltpersoner 

kan fremme krav om revisjon, der bakgrunnen for kravet er 

viktige allmenne interesser.

Det vanligste er at kommunen fremmer krav om revisjon etter 

vedtak i kommunestyret. Kommunen må innhente innspill fra 

berørte interesser, slik at uttalelser fra disse blir tatt med i 

revisjonskravet. Ofte berører konsesjonen fl ere kommuner, og 

kommunene bør da samarbeide om å fremsette revisjonskravet, 

slik at man får et bredest mulig grunnlag for revisjonssaken.

Vannregionutvalget i den aktuelle vannregionen – der 

kommunen er representert – kan også fremsette krav om 

revisjon. I arbeidet med tiltaksplaner for vannregionene, vil 

behovet for revisjon ofte melde seg. Det kan være hensikts-

messig at kommunen og vannregionen samordner revisjons-

krav på bakgrunn av de vurderinger og det arbeidet som 

gjøres i vannregionene.

Det er NVE som er adressat for revisjonskravet.

Kommunene bør løpende følge opp hvilke konsesjoner som er 

revisjonsmodne på NVEs nettsider, men må også ha for øyet at 

det ved utarbeidelse av vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram 

i regulerte vassdrag ikke er avgjørende om aktuelle konsesjoner 

er revisjonsmodne etter vassdragsreguleringsloven i kommende 

planperiode.

HVA MÅ REVISJONSKRAVET INNEHOLDE?

Kravet om revisjon må begrunnes. Begrunnelsen bør inne-

holde en beskrivelse av skader og ulemper som må avbøtes, 

hva som ikke fungerer ved reguleringen og hvorfor det ikke 

fungerer. Kravet kan også inneholde forslag til tiltak og 

Saksbehandling i revisjonssaker – hva kommunene må gjøre:

18



endringer i reguleringskonsesjonen. Kravdokumentet blir 

senere grunnlaget for konsesjonærens revisjonsdokument, og 

kommunene bør derfor ta opp alle aktuelle tiltak og forhold de 

ønsker behandlet i revisjonen.

Gjennom arbeidet med vannforvaltningsplanene kan 

kommunene sammen med vannregionene utarbeide et faglig 

solid grunnlag for sine revisjonskrav og forslag til tiltak.

ÅPNING AV REVISJONSSAK

Etter at konsesjonæren har kommentert revisjonskravet, beslutter 

NVE om revisjonssak skal åpnes. Det er viktig å være oppmerksom 

på at det ikke er en plikt å åpne revisjonssak, men dersom de 

kravene som fremmes er innenfor det som kan tas opp i en 

revisjonssak er gjeldende praksis at NVE åpner for revisjon.

NVEs vedtak om å åpne/ikke åpne revisjonssak, kan påklages til 

Olje- og energidepartementet.

KONSESJONÆREN UTARBEIDER REVISJONSDOKUMENT

Konsesjonæren utarbeider et revisjonsdokument etter fastsatte 

retningslinjer. Konsesjonæren må se på alle forholdene som 

fremgår av kravdokumentet, og i samråd med kravstiller og 

NVE presisere og prioritere kravene.

Det vil ofte være behov for å innhente ny kunnskap om 

virkningene av reguleringen. Konsesjonæren må bekoste 

eventuelle utredninger selv.

Dersom konsesjonæren har planlagt opprustnings- eller 

utvidelsesprosjekter (O/U), skal dette være en del av revisjons-

dokumentet slik at det kan samordnes med revisjonen. Se 

egen omtale av dette på side 17.

Konsesjonæren skal lage et utkast til revisjonsdokument innen 

seks måneder etter at revisjonssak er åpnet.

REVISJONSDOKUMENTET SENDES PÅ HØRING

Konsesjonærens revisjonsdokument sendes på høring til alle 

berørte parter, herunder den som har fremsatt revisjonskravet, 

vannregionmyndigheten, fylkesmannen, Direktoratet for 

naturforvaltning, Riksantikvaren, vannregionutvalget mv. 

Kommunen legger revisjonsdokumentet ut til offentlig 

ettersyn, og kan f. eks. innkalle til folkemøte for å motta 

innspill til dokumentet.

Kommunen avgir en høringsuttalelse til revisjonsdokumentet.

INNSTILLING FRA NVE

Konsesjonæren får anledning til å kommentere de innkomne 

høringsuttalelsene. NVE kan også kreve ytterligere utredninger 

fra konsesjonæren, for å belyse uklarheter.

NVE innstiller på eventuelle endringer og nye vilkår i konse-

sjonen, og oversender innstillingen til departementet. NVE er 

av departementet bedt om å «tydeliggjøre prioriterte mål og 
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visjoner i en revisjonssak», og et viktig grunnlag for prioriteringen 

er «forslag til endret miljøtilstand og prioriterte tiltak i 

forvaltningsplanen etter vannforskriften». Det er som tidligere 

nevnt derfor viktig at kommunene er aktive i vannområde-

utvalgene.

NYE KONSESJONSVILKÅR VEDTAS

Olje- og energidepartementet behandler NVEs innstilling og 

sender denne på en begrenset høring. Departementet 

innstiller på eventuelle endrede og nye vilkår, og revisjonen 

blir endelig vedtatt ved kongelig resolusjon.

Den reviderte konsesjonen trer i kraft dersom konsesjonæren 

ikke frasier seg konsesjonen som følge av nye eller endrede 

vilkår.

KOMMUNENS UTGIFTER TIL JURIDISK OG FAGLIG 
BISTAND I REVISJONSSAKEN

Med hjemmel i vassdragsreguleringsloven § 6 – som gjelder 

ordinær konsesjonsbehandling – skal kommunene også få 

dekket sine nødvendige kostnader til både faglig og juridisk 

bistand i revisjonssakene i den utstrekning det er rimelig, 

jf. fjerde ledd:

«Utgifter til nødvendig juridisk og annen sakkyndig hjelp som er 

påløpt etter at melding er lagt ut til offentlig ettersyn som bestemt 

i plbl. § 14-2 erstattes grunneiere, rettighetshavere, kommuner og 

andre interesserte av søkeren i den utstrekning det fi nnes rimelig.»

Annen sakkyndig hjelp kan være bruk av hydrolog eller annen 

naturfaglig kompetanse som er relevant for revisjonssaken. 

Grunneiere og rettighetshavere får ikke dekket sine kostnader 

i revisjonen, da de privatrettslige interessene ikke er tema her. 

LVK mener at det er avgjørende at kommunen knytter til seg 

uavhengig naturfaglig og hydrologisk kompetanse i revisjons-

prosessen. Revisjonssaken kan få stor betydning for lokale 

interesser. 

Departementet skriver i veilederen at de antar at behovet for 

juridisk bistand er begrenset inntil NVE åpner revisjonssak. 

OED har dermed en restriktiv linje om hva som er nødvendige 

kostnader. Kommunen risikerer derfor at departementet ikke 

vil pålegge konsesjonær å dekke kommunens utgifter til 

juridisk og naturfaglig bistand fullt ut. En endelig avgjørelse 

om kostnadsdekning vil ved uenighet mellom partene ofte 

skyves ut i fl ere år til etter at revisjonssaken er avsluttet. 

Kommunen må i så tilfelle legge ut for kostnadene uten å vite 

med sikkerhet om det blir erstattet.

Videre oppfordrer departementet kravstiller og regulanten om 

å inngå avtaler refusjon av utgifter til juridisk bistand på 

forhånd. I noen tilfeller tilbyr regulanten å utbetale et 

engangsbeløp ved åpning av revisjonssaken, og med en 

forutsetning om at det ikke fremsettes ytterligere krav. På 

grunn av uforutsigbare regler og praksis om kostnadsdekning 

ved revisjoner, vil LVK anbefale kommunene å inngå en slik 

avtale om forhåndsutbetaling for de tilfeller hvor det tilbudte 

beløpet anses rimelig i forhold til revisjonens forventede omfang.
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VIKTIGE DOKUMENTER, INFORMASJON OG REGELVERK 
TIL BRUK I REVISJONSSAKENE:

OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår

Vannforskriften

NVEs revisjonsdatabase på www.nve.no 

Vannportalen: www.vannportalen.no

Vann-nett: www.vann-nett.no 

Det ligger mer informasjon og veiledning om revisjoner og 

vanndirektivet på LVKs hjemmesider www.lvk.no En del av de 

fagsidene er forbeholdt LVKs medlemskommuner og krever 

innlogging. Politikere og ansatte i medlemskommunene kan 

opprette bruker med passord.

SAKSGANGEN I EN REVISJONSSAK:

• Krav om revisjon fremmes
• Konsesjonæren kommenterer revisjonskravet
• NVE åpner revisjonssak
• Konsesjonæren utferdiger revisjonsdokument
• Revisjonsdokumentet sendes på høring
• Konsesjonæren kommenterer høringsuttalelsene
• NVE skriver innstilling om endring av konsesjonsvilkår 
• Departementet behandler NVEs innstilling
• Kongen i Statsråd vedtar revisjon av konsesjonen
• Nye konsesjonsvilkår trer i kraft

Tesse i Lom kommune, Østjønnen
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Medlemskommunene

Østfold: Askim, Marker, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg

Hedmark: Alvdal, Engerdal, Folldal, Kongsvinger, Rendalen, 

Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Åmot

Oppland: Lesja, Lom, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nordre 

Land, Ringebu, Sel, Skjåk, Søndre-Land, 

Sør-Aurdal, Sør-Fron, Vang, Vestre Slidre, Vågå, 

Øystre Slidre

Buskerud: Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, 

Modum, Nes, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Ål

Telemark: Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, 

Nissedal, Nome, Notodden, Seljord, Tinn, 

Tokke, Vinje

Aust-Agder: Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 

Froland, Iveland, Valle, Åmli

Vest-Agder: Audnedal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lindesnes, 

Marnardal, Sirdal, Vennesla, Åseral

Rogaland: Bjerkreim, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, 

Sauda, Suldal

Hordaland: Eidfjord, Etne, Fusa, Jondal, Kvam, Kvinnherad, 

Masfjorden, Modalen, Odda, Samnanger, 

Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss

Sogn og  Askvoll, Aurland, Balestrand, Bremanger, 

Fjordane:  Førde, Gaular, Gloppen, Hornindal, 

 Høyanger, Jølster, Leikanger, Luster, Lærdal, 

 Sogndal, Stryn, Vik, Årdal

Møre og  Nesset, Norddal, Rauma, Rindal, Sunndal, 

Romsdal:  Surnadal, Vanylven, Ørsta

Sør-Trøndelag: Bjugn, Hemne, Klæbu, Meldal, Midtre 

 Gauldal, Oppdal, Rennebu, Roan, Røros, 

 Selbu, Snillfjord, Tydal, Åfjord

Nord-Trøndelag: Grong, Inderøy, Lierne, Meråker, 

 Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Snåsa, 

 Verran

Nordland: Ballangen, Beiarn, Bindal, Bodø, Brønnøy, 

 Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, 

 Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Rana, 

 Rødøy, Saltdal, Sortland, Steigen, Sørfold, 

 Tysfjord, Vefsn

Troms: Bardu, Berg, Gratangen, Kvænangen, 

 Kåfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, 

 Skånland, Storfjord

Finnmark: Alta, Berlevåg, Kautokeino, Kvalsund, 

 Lebesby, Sør-Varanger
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 LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR 

er interesseorganisasjon for 169 kommuner som berøres 

av kraftutbygging eller av anlegg, reguleringer eller 

andre inngrep i tilknytning til kraftverk. Alle 

kommuner med kraftutbygging av noe 

størrelse innenfor sine grenser er 

medlem.

Leder: 

Børre Rønningen

borre.ronningen@vinje.kommune.no

Sekretariat:

Advokatfi rmaet Lund & Co DA 

Advokat Stein Erik Stinessen

ses@lundogco.no

Advokat Caroline Lund

cl@lundogco.no

Advokat Ulf Larsen

ul@lundogco

Merkantile sekretærer:

Vigdis Ekeland

ve@lundogco.no

Kari Brobakke

kb@lundogco.no

Akersgt. 30

Postboks 1148 Sentrum

0104 Oslo

Tlf 99 11 99 00

Faks 94 74 70 00

web: lundogco.no

LVK web: www.lvk.no
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Saksframlegg 

 

Uttalelse til søknad om uttak av vann og regulering av Kaldbergsvatnet 

Saksdokumenter 

20/02312-1   Oversendelsesbrev fra NVE 

20/02312-6 vedl. 2  Konsesjonssøknad  

20/02312-6 vedl. 3 NINA - notat 96 Kaldbergsvatnet 
         

Saksopplysninger 

Lerøy Midt AS avd. Aakvik har sitt produksjonsanlegg i Hønsvika. Anlegget tar inn stamfisk for 
produksjon av rogn og yngel, og produserer ca. 400 000 yngel hvert år som går videre til 
selskapets settefiskanlegg. Det landsettes årlig 7 – 8 000 stamfisk hvorfra det produseres opp mot 
90 millioner rogn. Det har vært drevet landbasert akvakulturanlegg i Hønsvika siden 1986, og 
anlegget har i dag 11 årsverk. 

Lerøy Midt AS, avdeling Aakvik søker NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) om tillatelse til 
uttak av vann og regulering av Kaldbergsvatnet til produksjon av rogn og stamfisk. Det søkes om 
formalisering av eksisterende vannuttak fra Kaldbergsvatnet for bruk til landbasert 
akvakulturanlegg i Hønsvika. Det søkes om uttak av inntil 118 liter vann per sekund og et 
maksimalt gjennomsnittlig uttak av 82 liter vann per sekund gjennom året fra Kaldbergsvatnet. 
Videre søkes det om et samla uttak over året på 2,6 mill. m3 vann, samt senkning av 
Kaldbergsvatnet mellom kote 126 og kote 124,5. Det er ikke lagt opp til slipp av minstevannføring 
fra Kaldbergsvatnet til Kallbergselva. 
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Formålet med høringen er å gi NVE begrunnede synspunkter på planene som foreligger, om 
tiltaket skal gjennomføres, ev. valg av alternativer eller forslag til avgrensning av tiltaket.  NVE 
ønsker også forslag til avbøtende tiltak som kan redusere skadene ved gjennomføring av tiltaket. 
Det er en forventning om at kommunen uttaler seg i forhold til kommunale planer, kjente 
allmenne interesser som f.eks. landskap, friluftsliv, eksisterende vannuttak, fisk og vilt m.m. , som 
tiltaket kan gi konsekvenser for. 

Frist for uttale var 27.05.2020, men Heim kommune fikk utsatt frist til 1. september 2020 på grunn 
av tiltakene som ble innført som følge av utbruddet av Covid-19 våren 2020. 

Berørte grunneiere, Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune og Mattilsynet har 
allerede fremmet uttalelse til NVE, og disse ligger tilgjengelig på nettsiden til NVE: 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=8498&type=V-2 

Vurdering 

Det har vært uttak av vann fra Kaldbergsvatnet til akvakulturbruk siden 1986. NVE 

vurderte i 2007/2008 at vannuttaket ikke var konsesjonspliktig. Lerøy Midt AS søker nå 

likevel om vassdragskonsesjon som følge av anbefaling fra NVE (Pers. med. Knut E. 

Bråten, daglig leder Lerøy Midt As avd. Aakvik).  

Planstatus 

Ifølge kommuneplanens arealdel er området Kallbergselva og Kaldbergsvatnet gitt 

arealformålet LNF (landbruk, natur og friluftsliv). Sørøst for Kaldbergsvatnet ligger et 

område hvor det er åpnet for spredt fritidsbebyggelse under forutsetning av godkjent 

reguleringsplan. Kallbergselva munner ut ved hytteområde ved sjøen. Dette området er 

avsatt til fritidsboliger i kommuneplanens arealdel og det er utarbeid en reguleringsplan 

her. Oppstrøms Kaldbergsvatnet ligger Bjørnavatnet. Området har hensynsone for 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=8498&type=V-2
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drikkevann. Omsøkt tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, men er allerede 

etablert tilbake på 80tallet. Foreliggende søknad krever ikke behandling etter plan- og 

bygningsloven i kommunen da tiltaket er gjennomført. Dersom det tilkommer nye tiltak i 

forbindelse med vassdragskonsesjonen, kan disse være søknadspliktige etter plan- og 

bygningsloven. 

Vannmiljø  

Kaldbergsvatnet fungerer i dag som et senkningsmagasin som kan senkes 1,5 meter. Ifølge 

søknaden blir vannstanden i Kaldbergsvatnet opprettholdt i perioder med høyt og normalt 

tilsig, men senket i moderat tørre og tørre perioder.  

Det er gjennomført flere fiskebiologiske undersøkelser i Kaldbergsvatnet og det skal ifølge 

Fylkesmannen i Møre- og Romsdal finnes ørret, røye og stingsild her. Også ål skal finnes i 

vassdraget. I følge siste fiskebiologiske undersøkelser som ble gjennomført av NINA 

(Norsk institutt for naturforskning) i 2018 har røya nå antageligvis død ut.  

Vannstandsreguleringer i innsjøer påvirker ofte de strandnære, produktive områdene, noe 

som kan redusere næringstilgangen til fisk og andre ferskvannsorganismer. Undersøkelser 

indikerer imidlertid at ørreten i Kaldbergsvatnet har god kondisjon, men er fåtallig. Det 

antas at næringstilgangen er god, men at bestanden begrenses av gytemulighetene i 

bekkene rundt innsjøen. Viktigste gytebekk er i dag Bjønnavasselva som renner inn i 

Kaldbergsvatnet. Den gytbare strekningen her er svært kort og bekken har til tider sterkt 

redusert vannføring som følge av drikkevannsuttak i Bjørnavatnet, hvor det ikke er etablert 

minstevannføring. Det er kjent at det kan være utfordringer i senkningsmagasiner at fisk 

ved lav vannstand ikke klarer å gå opp i inn- og utløpsbekker for å gyte. Dette ser ikke til å 

være vurdert i forhold til Bjønnavasselva.  

Når det gjelder utløpselva fra Kaldbergsvatnet, Kallbergselva, har ikke ørreten i innsjøen 

gytemulighet her på grunn av tidvis tørrlegging, samt grov elvebunn. Når vannstanden i 

Kaldbergsvatnet senkes blir det ikke sluppet vann i utløpselva og denne går da tørr i øvre 

deler. Ifølge rapporten fra NINA, nevnt over, er Kallbergselva dårlig egnet som gyteelv 

selv om det gjennomføres tiltak for å lette fiskens gang. Ifølge søknadspapirene fra Lerøy 

Midt AS er det i tidligere undersøkelser påpekt at terskelen i utløpet av Kaldbergsvatnet, 

som ble etablert i forbindelse med vannuttaket til akvakulturanlegget, har medført at 

Kallbergselva er uegnet som gyte- og oppvekstområde for ørret. Videre er det vanskelig å 

si noe om utløpelvas tidligere funksjon som gyte- og oppvekstområde, men at det ut fra 

elvas beskaffenhet er lite trolig at den har vært viktig i så henseende. Underskuddet på 

gyteområder for ørreten gjør at utfordringene i Bjørnavassbekken er spesielt viktige i 

forhold til produktiviteten til ørretstammen i Kaldbergsvatnet.  

Heim kommune har lite kunnskap om hvilke miljøkvaliteter som er knyttet til 

Kallbergselva utover at det er kjent at det finnes bekkørret her. Det er etter det vi kjenner til 

ikke gjennomført vannmiljøundersøkelser i Kallbergselva. Det er ifølge naturbase 

gjennomført noe naturtypekartlegging i Kaldbergsdalen i 2007, men uklart om de elvenære 

områdene har blitt utredet. Ifølge konsesjonssøknaden skal grunneier Svein Aakvik ha 

meddelt at det ikke er oppgang av anadrom laksefisk til Kallbergselva fra sjøen. I tørre 

perioder når tilsiget til Kaldbergsvatnet er mindre enn vannuttaket og det oppstår perioder 

uten overløp vil da vannet fra omtrent halve nedbørsfeltet (regnet fra utløpet nede ved 

fjorden) være fraført, noe som vil gi svært liten vannføring i Kallbergselva. Dette siden 

nedbørsfeltets utstrekning i utgangspunktet er forholdsvis lite, kun i underkant av 9 km2. 

Ifølge NVEs database nevina er alminnelig lavvannføring ved utløp til sjøen ca. 55 liter per 

sekund i en situasjon uten fraføring av vann. Dersom det gis tillatelse til uttak av alt tilsig 
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til Kaldbergsvatnet uten slipp av minstevannføring forventes det at Kallbergselva til tider 

har vannføring på godt under 30 liter per sekund ved fjorden da det ikke finnes innsjøer 

som forsyner bekken med vann nedstrøms Kaldbergsvatnet. 

Gjennom vannforskriftsarbeidet settes det miljømål for alle vassdrag og miljømålet for 

Kaldbergsvatnet og Kallbergselva er satt til god økologisk og kjemisk tilstand. Dagens 

tilstand for Kallbergselva er vurdert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal til «moderat» 

tilstand som følge av hydrologisk påvirkning fra settefiskanlegget.  Undersøkelsene som 

NINA utførte i 2017 viser at miljømålet for innsjøen («god økologisk tilstand») 

antageligvis ikke er nådd og at dagens tilstand i likhet med Kallbergselva er «moderat». 

Ifølge vannforskriften skal tverrsektorielt arbeid sørge for at miljømålene nås. I 

vannforekomster der det er gjort store hydromorfologiske endringer (ofte i form av 

fraføring av vann) slik at det ikke er samfunnsmessig forsvarlig å gjennomføre tiltak slik at 

målet om «god økologisk tilstand» nås, kan disse vannforekomstene pekes ut som sterkt 

modifiserte vannforekomster. Også her skal det arbeides for at miljøtilstanden er så god 

som mulig. Kaldbergsvassdraget er imidlertid ikke pekt ut som sterkt modifisert 

vannforekomst og målet om «god økologisk tilstand» står ved lag. Ifølge søknaden foreslås 

ingen avbøtende tiltak for å bedre miljøforholdene i Kaldbergsvatnet eller i Kallbergselva, 

noe som ikke er i tråd med vannforskriften og Regional plan for vannforvaltning i Møre- 

og Romsdal. 

Fritid og friluftsliv 

I området rundt Kaldbergsvatnet og Kallbergselva er det etablert flere traktorveier og stier 

som benyttes først og fremst av lokalbefolkningen til turgåing. Det er to adkomstveier til 

Kaldbergsvatnet i dag, en fra Hønsvika og en fra Bårset. Det foregår noe fiske i 

Kaldbergsvatnet. Vesentlig nedtapping kan også gjøre at enkelte områder blir mindre 

framkommelig med båt. Sør for innsjøen finnes enkelte skiløyper og innsjøen benyttes også 

til skøytegåing når isforholdene tillater det. Innsjøen er forholdsvis grunn og ved vesentlig 

nedtapping i sommerhalvåret vil dette bli synlig for de som besøker området, samt de som 

har hytte her. Det er i dag noen få hytter ute på holmene i Kaldbergsvatnet. 

Annet 

Ifølge artsdatabankens artskart hekker storlom ved Kaldbergsvatnet. Registreringen er fra 

2003 og det er uklart om arten hekker ved innsjøen i dag. 

Ifølge søknaden om vassdragskonsesjon er det etablert et drikkevannsuttak for seks 

personer fra Kaldbergsvatnet. 

 

Rådmannens innstilling: 

Heim kommune viser til høring av søknad om uttak av vann og regulering av Kaldbergsvatnet i 
Heim kommune i Trøndelag. Vi forutsetter at omsøkt vannuttak og regulering ikke endres i 
forhold til dagens situasjon. 

Heim kommune er positiv til formalisering av vannuttaket fra Kaldbergsvatnet til fordel for Lerøy 
Midt AS avd. Aakvik gjennom konsesjon etter vannressursloven.  Vi ser at det foreligger lite 
informasjon om tilstanden for vannmiljøet i vassdraget utover fiskeundersøkelser i 
Kaldbergsvatnet. Ifølge konsesjonssøknaden legges det ikke opp til avbøtende tiltak for å sikre at 
miljømålene for Kallbergselva og Kaldbergsvatnet blir nådd, noe som er uheldig og ikke i henhold 
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til vannforskriften. Dette gjelder spesielt Kallbergselva hvor Lerøy Midt AS avd. Aakvik forventes å 
ha vesentlig påvirkning på vannføringen i tørre perioder. 

Heim kommune anmoder om at det etableres minstevannføring i Kallbergselva fra 
Kaldbergsvatnet da vann i elva er en forutsetning for liv her.  Vi anbefaler at det også undersøkes 
om reguleringen av Kaldbergselva kan ha oppgangshindrende effekt på gyteørreten og at det 
eventuelt gjennomføres avbøtende tiltak for å bedre oppgangen for gytefisk. 

Saksframlegget legges ved uttalelsen fra kommunen som kilde til saksopplysninger. 
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HEIM KOMMUNE 

Trondheimsveien 1 

7200 KYRKSÆTERØRA 

 

   

Vår dato: 15.04.2020         

Vår ref.: 201905386-12     

Arkiv: 317   Sakshandsamar: 

Dykkar dato:    Bård Andreas Selstad Ottesen 

Dykkar ref.:    

   

22959528 / baso@nve.no     

         

Høyring av søknad om uttak av vatn og regulering av Kaldbergsvatnet i 

Heim kommune i Trøndelag 

NVE har motteke ein søknad frå Lerøy Midt AS, avdeling Aakvik, datert 11.12.2019, om løyve til uttak  

av vatn og regulering av Kaldbergsvatnet til produksjon av rogn og hald av stamfisk. Søknaden med 

vedlegg er lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE i Tidens Krav i 

Kristiansund og Driva på Sunndalsøra. Dersom du ønskjer papirutgåve av søknaden kan du ta kontakt 

med Knut E. Bråthen på tlf. 71558151 / 91519194 eller e-post: Knut.Brathen@leroymidt.no. 

Kva gjer du viss du ønskjer å uttale deg? 

NVE ser helst at uttalar vert sendt elektronisk vis www.nve.no/konsesjonssaker så snart som råd, og 

seinast innan  

27.05.2020. 

Det er også mogleg å sende uttalar per e-post til nve@nve.no og per post til NVE, Konsesjonsavdelinga, 

Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. 

Dersom de har problem med å rekke høyringsfristen på grunn av koronaviruset ber vi om at de snarast 

tek kontakt med saksbehandlar og søker om utsett høyringsfrist. De kan også finne informasjon om 

fristar på nettsidene våre: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/nves-frister-gjelder-som-

normalt-soknader-behandles-enkeltvis/. 

Uttalen eller deler av uttalen vil bli referert i eit endeleg vedtak. Dersom uttalen er lang, er det difor ein 

fordel om det vert laga eit samandrag som kan brukast til dette. 

Informasjon til høyringspartane 

Søknaden skal behandlast etter reglane i kapittel 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova 

§ 8. Vi viser til vedlagt informasjonsark, som forklarar saksbehandlinga frå søknaden blir sendt på 

høyring og fram til endeleg vedtak. Her står det også kva vi ønskjer tilbakemelding om. 

  

http://www.nve.no/konsesjonssaker
mailto:Knut.Brathen@leroymidt.no
http://www.nve.no/konsesjonssaker
mailto:nve@nve.no
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/nves-frister-gjelder-som-normalt-soknader-behandles-enkeltvis/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/nves-frister-gjelder-som-normalt-soknader-behandles-enkeltvis/


 
Side 2 

 

 

 

Skildring av tiltaket 

Lerøy Midt AS søkjer om å formalisere løyve til eksisterande vassuttak i Kaldbergsvatnet for bruk til 

landbasert akvakulturanlegg i Hønsvika i Heim kommune i Trøndelag. Det vert søkt om uttak av inntil 

118 l/s (7,1 m3/min), med eit samla uttak over året på 2,6 mill. m3/år. Dette utgjer eit gjennomsnittleg 

uttak over året på 82 l/s (4,92 m3/min). For  periodar der tilsiget til Kaldbergsvatnet er lågare enn 

vassforbruket i anlegget vert det søkt om å kunne seinke Kaldbergsvatnet mellom HRV på kote 126,0 og 

LRV på kote 124,5. Det er ikkje lagt opp til slepp av minstevassføring til Kallbergselva frå 

Kaldbergsvatnet. Vassveg/røyrgate Frå Kaldbergsvatnet til Hønsvika er tidlegare behandla av 

kommunen. 

 

Med helsing 

 

Gry Berg 

seksjonssjef 

Bård Andreas Selstad Ottesen 

seniorrådgjevar 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 
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NVE – Region Midt-Norge 
Trekanten  
Vestre Rosten 81 
7075 Tiller 

v/Saksbehandler Pernille Bruun 

2019-12-06 

 

 

 

Søknad om konsesjon for uttak og regulering av vann til landbasert oppdrett 
ved Lerøy Aakvik rogn og stamfisk, Halsa kommune, Møre og Romsdal  
Lerøy Midt AS ønsker å utnytte vannet i Kaldbergsvatnet i Halsa kommune, Møre og Romsdal til 
stamfisk og produksjon av rogn og yngel, og søker med dette om følgende tillatelser: 

Etter Vannressurslova jf. §8, om tillatelse til:  
• å ta ut inntil 118 l/s vann fra Kaldbergsvatnet og et maksimalt gjennomsnittlig uttak over året 

på 82 l/s til Lerøy Aakvik rogn og stamfisk 
• å regulere Kaldbergsvatnet mellom LRV på kote 124,5 og HRV på kote 126 

 

Lerøy Midt vil forsøke å oppnå enighet med alle grunneiere og rettighetshavere for tiltaket, men i de 
tilfeller enighet ikke oppnås søkes det om følgende tillatelse: 

Etter Oreigninslova jf. § 2, nr. 54: 

• Om samtykke til ekspropriasjon av manglende rettigheter dersom det ikke oppnås minnelig 
avtale mellom søker og rettighetshaver 

 

Nødvendige opplysninger framgår av vedlagte dokument.  

   

 

Med vennlig hilsen 

Lerøy Midt AS 

 

 

Knut E. Bråthen  

Daglig leder Lerøy Midt AS avd. Aakvik 

E-post: Knut.Brathen@leroymidt.no  

Tlf: 915 19 194  
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Sammendrag 

Lerøy Midt AS søker om formalisering av tillatelse til eksisterende vannuttak i Kaldbergsvatnet for bruk 
til landbasert akvakulturanlegg i Hønsvika i Halsa kommune i Møre og Romsdal.  

Det har vært uttak av vann fra Kaldbergsvatnet til bruk i landbasert oppdrett i Hønsvika siden 1986. I 
2007/2008 vurderte NVE at vannuttaket ikke er konsesjonspliktig. Lerøy Midt ønsker en formalisering 
av tillatelsen til vannuttaket og søker derfor om konsesjon til uttak av vann fra Kaldbergsvatnet og 
senking av Kaldbergsvatnet inntil 1,5 m.  

Det søkes om uttak av inntil 0,118 m3/s (7,1 m3/min), med et samlet uttak over året på 2,6 mill. m3/år, 
som utgjør et gjennomsnittlig uttak over året på 0,082 m3/s (4,92 m3/min). For de perioder tilsiget til 
Kaldbergsvatnet er lavere enn vannforbruket i anlegget søkes det om å kunne senke Kaldbergsvatnet 
mellom HRV på kote 126,0 og LRV på kote 124,5. Anlegget vil sette i verk vannbesparende tiltak når 
magasinvannstanden når ned mot kote 125.  Det er ikke lagt opp til slipp av minstevannføring da dette 
vil medføre ytterligere nedtapping av vannet dersom anlegget samtidig skal kunne opprettholde 
forsvarlige driftsforhold i perioder med lavt tilsig. I tillegg vil et eventuelt 
minstevannføringsarrangement i utløpsosen medføre et større inngrep da Kaldbergsvatnet er et 
senkingsmagasin.   

I søknadens vurdering av virkninger for miljø, naturressurser og samfunn er dagens vannuttak, som 
har eksistert i over 30 år, sammenlignet med naturtilstanden før vannuttaket til akvakulturanlegget ble 
satt i drift.   

Vannuttaket medfører at vannstanden i Kaldbergsvatnet blir opprettholdt i perioder med høyt og 
normalt tilsig, men senket i moderat tørre og tørre perioder. Kombinasjonen av lavt tilsig og relativt 
høyt vannuttak om sommeren gjør dette til perioden da magasinet i størst grad er senket under HRV, 
og selv i fuktige år må det påregnes en viss tapping av magasinet i tørre perioder på sommeren. 

Vannføringen ut av Kaldbergsvatnet er redusert til 56 % av naturlig vannføring, mens bidraget fra 
restfeltet medfører at vannføringen ved Kallbergselvas utløp i sjø er redusert til 79 % av naturlig 
vannføring.  

I perioder med lav vannstand i Kaldbergsvatnet vil en reguleringssone bli synlig fra områdene 
nærmest vannet. Dette vil særlig bli synlig i grunne områder, som ved utløpsosen, og rundt holmene 
og langs land i de sørlige delene av vannet. Dette kan bli oppfattet som skjemmende for de som går 
på tur eller fisker i området, eller benytter hyttene langs vannet.  

Det er lite trolig at reguleringen har hatt vesentlige konsekvenser for forekomsten av ørret eller annen 
fisk i vannet.  

Kallbergselva er ikke anadrom. Det forekommer små bekkeørret i elva, men det er ikke kjent om disse 
gyter i elva, men den reduserte vannføringen i elva kan ha medført dårligere forhold for bekkørret.  

Det er ikke registrert vegetasjon langs elva som er avhengig av vannføringen i elva, og den reduserte 
vannføringen er dermed vurdert å ikke ha påvirkning på terrestrisk miljø.  

Tiltaket er vurdert å ha liten negativ konsekvens på landskap, terrestrisk miljø og brukerinteresser og 
liten negativ/ubetydelig konsekvens på akvatisk miljø. For de øvrige fagtemaene er konsekvensen 
vurdert til ubetydelig. Alle vurderinger er gjort av konsulent.  
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Innledning

Om søkeren

Tiltakshaver for anlegget er:
Lerøy Midt AS avd. Aakvik
Hestvikveien 263
7247 Hestvika
Organisasjonsnummer: 985848718

Kontaktperson hos tiltakshaver er:
Daglig leder Lerøy Midt AS avd. Aakvik: Knut E. Bråthen
Tlf. 71 55 81 51
Mobil +47 915 19 194
E-post: Knut.Brathen@leroymidt.no

Konsernet Lerøy Seafood Group kan spore sine aktiviteter tilbake til slutten av 1800-tallet. Konsernet
har siden 1999 investert betydelige midler i ulike nasjonale og internasjonale virksomheter og har de
senere år utviklet seg til å bli et av verdens største sjømatkonsern, med hovedvekt på atlantisk laks og
ørret. Havbruksvirksomheten sysselsetter ca. 1 250 personer i Norge.

Lerøy Midt AS har 57 akvakulturkonsesjoner og en betydelig videreforedlingskapasitet. Selskapet
produserer årlig 22 mill. smolt og har de senere årene høstet ca. 50 000 – 70 000 tonn atlantisk laks
pr. år.

Lerøy Aakvik tar inn stamfisk for produksjon av rogn og yngel, og produserer ca. 400 000 yngel hvert
år som går videre til selskapets settefiskanlegg. Det landsettes årlig 7 – 8 000 stamfisk hvorfra det
produseres opp mot 90 millioner rogn. Det har vært drevet landbasert akvakulturanlegg i Hønsvika
siden 1986, og anlegget har i dag 11 årsverk.

Begrunnelse for tiltaket

Anlegget i Hønsvika i Halsa ble startet i 1986, og det ble allerede fra starten etablert vannuttak fra
Kaldbergsvatnet som ligger ca. 2,5 km øst for anlegget. I 2008 gjorde NVE en vurdering av
konsesjonsplikt etter vannressursloven for anlegget, basert på et maksimalt vannuttak på ca. 6 000
l/min (100 l/s). NVE vedtok at anlegget ikke trengte konsesjon etter vannressurslovens § 8, men at
konsesjonsplikten må vurderes på nytt dersom vannuttaket må økes i fremtiden.

Lerøy Midt AS ønsker nå å få formalisert tillatelsen til vannuttak.

Anlegget har konsesjon fra Fiskeridirektoratet på produksjon av 1 million settefisk av laks, og har
utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal for forurensing knyttet til landbasert akvakultur
av settefisk og hold av stamfisk.

Geografisk plassering av tiltaket

Anlegget er plassert i Hønsvika på østsida av Halsafjorden i Halsa kommune, Møre og Romsdal, ca. 5
mil øst for Krisitansund (se Figur 1-1). Anlegget har to inntak i Kaldbergsvatnet og en ca. 2,8 km lang
vannledning ned til anlegget (se Figur 1-2).
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Figur 1-1 Lokalisering av Lerøy Aakvik rogn og stamfisk vist med rød prikk.  

 
Figur 1-2 Plassering av vanninntak og trase for rørledning til anlegget.  
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Beskrivelse av området

Tiltaksområdet ligger på en halvøy mellom Halsafjorden, Vinjefjorden og Skålvikfjorden på Nordmøre.
Det er vei og spredt bebyggelse med en del hytter i et belte nær fjorden rundt hele halvøya. Ved Halsa
på sørsiden er det en del landbruksområder. Halvøya er skogkledd og består av lave, avrundede åser,
myrpartier og noen få vann. Det største vannet på halvøya er Kaldbergsvatnet. I nedbørfeltet til
Kaldbergsvatnet ligger også det mindre Bjørnavatnet som er benyttet til drikkevann for Halsabygda
Vassverk. Det går vei opp til Kaldbergsvatnet fra øst der det ligger noen hytter. Kallbergselva er ca.
3,5 km lang og går gjennom myr, skogsområder og noen mindre områder dyrka mark. Det går en
landbruksvei langs de nedre delene av Kallbergselva. Bortsett fra hyttene i østre del av
Kaldbergsvatnet og på et par av holmene i vannet er det ikke bebyggelse i umiddelbar nærhet til
vassdraget.

Eksisterende inngrep

Bjørnavatnet som ligger i nedbørfeltet til Kaldbergsvatnet har vært regulert som drikkevannskilde for
Halsabygda Vassverk siden 1970-tallet. Vassverket har et gjennomsnittlig vannuttak på 9 l/s, noe som
medfører redusert vannføring i Bjønnavasselva som er innløpselv til Kaldbergsvatnet. Ved
Kaldbergsvatnet ligger vannbehandlingsanlegget til vassverket. Vannbehandlingsanlegget har en
kapasitet på 17 l/s.

Som omtalt i avsnitt 1.4 er det vei opp til Kaldbergsvatnet og i lia langs den østre delen av
Kaldbergsvatnet fra Bårset. I tillegg er det vei opp til Kaldberget i Kallbergsdalen fra Halsavegen i
nord. Det er også et nettverk av traktorveier knyttet til skogdrift både sør og nord for vannet.

Dagens anlegg for rogn og stamfiskproduksjon ble etablert som settefiskanlegg i 1986. Det ble da
etablert en lav løsmasseterskel i utløpet av Kaldbergsvatnet og lagt en nedgravd rørledning ned til
anlegget ved fjorden. I 2018 ble det lagt ny vannledning fra Kaldbergsvatnet til settefiskanlegget langs
en ny landbruksveg. I forbindelse med dette ble det også etablert to inntak i Kaldbergsvatnet for å
kunne styre temperaturen på inntaksvannet ved å etablere et inntak i overflaten og et inntak dypere
nede.

Sammenligning med nærliggende vassdrag

Vassdragene i og omkring tiltaksområdet er forholdsvis små vassdrag med utløp til fjorden, og med
begrenset påvirkning fra spredt bebyggelse. Det er ingen vernede vassdrag i umiddelbar nærhet til
tiltaksområdet. Nærmeste vernede vassdrag er Todalselva på nordsiden av Vinjefjorden og flere
vassdrag sør for Surnadal. Tiltaksområdet skiller seg ikke vesentlig fra omkringliggende vassdrag.
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Beskrivelse av tiltaket

Hoveddata

Tabell 2-1 Hoveddata for anlegget.

Enhet Kaldbergsvassdraget

TILSIG*

Nedbørfelt km2 4,2

Årlig tilsig til inntaket mill.m3 6,1*

Spesifikk avrenning l/s/km2 46

Middelvannføring normalår m3/s 0,194

Middelvannføring tørrår m3/s el. l/s 0,113**

Alminnelig lavvannføring l/s 26

5-persentil sommer (1/5-30/9) l/s 20

5-persentil vinter (1/10-30/4) l/s 39

ANLEGGET

Inntak moh. 126,0

Avløp moh. 3,0

Lengde på berørt elvestrekning km 3,3

Lengde på vannledning km 2,8

Antall vannledninger stk. 2

Vannledning, diameter mm 2 x 315

Maksimal kapasitet på rør m3/s 0,2

Vannuttak over året m3/år 2,6 mill.

Maksimalt vannuttak m3/min 7,1

Planlagt minstevannføring, sommer l/s 0

Planlagt minstevannføring, vinter l/s 0

Maksimalt antall yngel stk. 400 000

MAGASIN

Magasinvolum mill. m3 0,65

HRV moh. 126,0

LRV moh. 125,0

*Tilsig uten uttak til akvakulturanlegget, men inkludert uttak av 9 l/s til Halsabygda vassverk
**2014

Teknisk plan for det søkte alternativ

Det hydrologiske grunnlaget i avsnitt 2.2.1 beskriver det naturlige tilsiget til Kaldbergsvatnet uten uttak
til akvakulturanlegget, men inkluder et uttak på 9 l/s til Halsabygda vassverk. Beskrivelsen av anlegget
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i de øvrige avsnittene i kapittel 2 beskriver det eksisterende anlegget og situasjonen slik den tilnærmet
har vært de siste 30 årene.

Hydrologi og tilsig

Området ligger helt ut mot kysten, og lavt over havet, og er dominert av kystklima med beskjeden
snøakkumulasjon om vinteren. Tabell 2-2 viser nøkkeldata for feltet til Kaldbergsvatnet, samt til fire
nærliggende vannmerker som ligger i den samme kystsonen med samme hydrologiske regime. Serien
113.3 Grytåa er dessverre regulert. 114.1 Myra skiller seg ut med lavere lavvannføringer og høyere
flommer enn de to andre feltene. Vi ser samtidig at de to andre feltene har en viss snøsmelting på
våren, særlig Osenelv. Ettersom tilsiget skal rutes gjennom Kaldbergsvatnet, velger vi å legge til grunn
skalerte data fra 114.1 Myra. Dette vannmerket ligger også vesentlig nærmere enn de andre og
ventes å gi en bedre representasjon av årsvariasjonen.

Tabell 2-2 Nøkkeldata. %-tall angir % av observert tilsig i perioden 1989-2016.

Areal
km²

Eff.sjø
%

Høyde
min-med-max

Skog
%

QN NVE61-90
l/(s*km²)

QN obs.
l/(s*km²)

Kaldbergsvatnet 4.2 18.3 126-181-361 75 39 46*

Kallbergselva utløp 9.1 3.8 11-157-361 80 38 -

101.1 Engesetvatn 39.9 11 45-159-741 60 55 (97%) 56

105.1 Osenelv 137.6 4.7 7-235-795 57 47 (89%) 53

114.1 Myra 16.5 0.01 30-212-891 39 47 (84%) 56

113.3 Grytåa 22.6 7.3 214-373-964 31 63 (102%) 62

*Vurdert verdi

Med hensyn til årsmiddeltilsiget har to av måleseriene tilsig på nivå med avrenningskartet, mens to har
10-20 % høyere årsmiddeltilsig enn avrenningskartet tilsier. Det mest nærliggende feltet, 114.1 Myra,
har observerte verdier som ligger en god del høyere enn NVE-kartet gir. Det vurderes rimelig at
Kaldbergsvatnet kan korrigeres med tilsvarende avvik som for Myra. Dette gir et forventet
årsmiddeltilsig i feltet til Kaldbergsvatnet på 46 l/(s*km²), som svarer til ca. 0,19 m³/s.

For nærmere vurdering av måleserie se hydrologirapport i vedlegg 4.

I Figur 2-1 - Figur 2-3 vises sesongvariasjoner i minimums-, middel- og maksimumsvannføringer
gjennom året og variasjon i middelvannføring fra år til år.

Normal sesongvariasjon domineres av høy avrenning høst og vinter og lavvannssesong i juni-august.
Vintrene i området er generelt milde og med hyppige lavtrykkspassasjer fra sørvest, som bringer inn
mild luft. Periodevis kan det imidlertid også være kaldt og tørt på vinteren. Siden det er liten
høydeforskjell i feltet, akkumuleres det lite snø om vinteren, slik at avrenningsprofilen i hovedsak
følger nedbørprofilen over året.

Lavvannføringer beregnet fra Nevina for Kaldbergsvatnet og Kallbergselva og observert ved de
nærliggende vannmerkene er vist i Tabell 2-3. Selv om nedbørfeltene er små, er effektiv sjøprosent
høy, og lavvannføringene er på nivå med det som er observert i regionen. Vi vurderer derfor verdiene
fra Nevina som rimelige. For Kaldbergsvatnet svarer dette til alminnelig lavvannføring, 5-persentil
vinter og 5-persentil sommer på hhv. 26 l/s, 39 l/s og 20 l/s.
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Figur 2-1 Plott som viser sesongvariasjon i middel/median- og minimumsvannføringer gjennom året, (døgndata). 

 

 

Figur 2-2 Plott som viser sesongvariasjon i maksimumsvannføringer gjennom året (døgndata). 
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Figur 2-3. Plott som viser variasjoner i middelvannføring fra år til år (år).

Tabell 2-3 Lavvannføringer. For prosjektfeltene er verdiene fra Nevina.

Areal
km²

Alm.lavvf.
l/(s*km²)

5-p vinter
l/(s*km²)

5-p sommer
l/(s*km²)

Kaldbergsvatnet 4.2 6.2 9.3 4.8

Kallbergselva utløp 9.1 6.2 8.6 4.9

101.1 Engesetvatn 39.9 9.2 15.5 6.6

105.1 Osenelv 137.6 5.3 6.4 4.5

114.1 Myra 16.5 6.8 6.8 5.8

Overføringer

Det er ingen overføringer i feltet.

Reguleringsmagasin

Kaldbergsvatnet blir benyttet som reguleringsmagasin. Magasinkurven er beregnet ut fra et angitt
areal ved kote 126 på 0,674 km² og oppmålt areal ved kote 130 på 0,816 km². Arealet er lineært
ekstrapolert for senking under kote 126. HRV er antatt på kote 126,0, LRV på kote 124,5. 1,5 m
regulering tilsvarer et volum på ca. 0,95 Mm³.
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Tabell 2-4 Informasjon om reguleringsmagasin.

Parameter Magasin

Magasinvolum (mill m3) 0,95

Normalvannstand (moh) i 126,1

Laveste og høyeste vannstand etter regulering (moh) 124,5 126,0

Planlegges effektkjøring av magasinet? Nei

Figur 2-4 Lav løsmasseterskel i utløpet av Kaldbergsvatnet.

Inntak

Det ligger et inntak på 17 m dyp i Kaldbergsvatnet (se figur 1 – 2), og et inntak som kan reguleres
mellom 2 – 17 m dyp.

Ved opprettelsen av anlegget i 1986 ble det etablert en enkel løsmasseterskel i utløpet av
Kaldbergsvatnet. Denne ble oppgradert i forbindelse med legging av ny vannledning i 2018 (se Figur
2-4 og vedlegg 5).

Vannvei

Det ligger i dag to nedgravde 315 mm rørledninger på ca. 2850 m fra Kaldbergsvatnet ned til anlegget
i Hønsvika. Trasé for vannledning er vist i Figur 1-2.
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Vannførende kapasitet er endret ved legging av nye rør. Tidligere teoretisk makskapasitet var 7
m3/min. Nåværende teoretisk makskapasitet på vannrør 14 m3/min.

Ny kapasitet er fordelt på to uavhengige vannledninger med kapasitet for tilførsel av det totale
vannbehovet, slik at anlegget kan velge hvilken vannledning som til en hver tid brukes. Dette skal
tjene flere formål:

• Ved service og renhold av vannledning dekkes behovet vha. én vannledning.
• Lakserogn feilutvikles/dør ved temperaturer over 8 °C. Kontinuerlig tilgang på kaldt dypvann i

de varmeste sommermånedene gir økt sikring mot store temperatursvingninger.
• Enøk – Vannledningenes inntaksdybde reguleres uavhengig av hverandre. Anlegget kan

tilføres dypvann med lav temperatur og overflatevann med høyere temperatur på samme
tidspunkt.

Rørene er plassert i skogsbilvei etablert av grunneier Svein Aakvik (Gnr 14. Brn 1). Veien er bygd iht.
gjeldende krav for etablering av skogsbilvei for uttak av tømmer. For utfyllende informasjon om
offentlig behandling av skogsbilvei se vedlegg 7.

Drift av anlegget

Dagens anlegg tar inn stamfisk for strykning og videre produksjon av rogn og yngel som blir levert
videre til egne settefiskanlegg. Anlegget produserer i dag ca. 400 000 yngel i året á 3 g. Vannforbruket
i avdelingene med rogn og yngel er stabil over året på hhv. 900 og 200 l/min. Vannforbruket utover
dette styres av hvor mye stamfisk som er på anlegget til enhver tid, og varierer fra 0 l/min i en periode
på våren uten stamfisk til 6 000 l/min i perioden slutten av mai til start september. Det samlede
vannforbruket til anlegget over året er vist i Figur 2-5. Oversikt over vannforbruk for hver avdeling i
løpet av et år er vist i vedlegg 2.

Figur 2-5 Anleggets samlede ferskvannsforbruk over året. Stiplet kurve viser vannforbruk forutsatt
vannbesparende tiltak i perioden med høyest vannforbruk. Det kan også settes i verk vannbesparende tiltak
andre perioder av året.
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Vannbesparende tiltak

Anlegget har muligheter for redusert bruk av ferskvann ved å justere innblanding av sjøvann, justere
tidspunkt for stamfiskens overgang til ferskvann samt intern resirkulering av vann, gjenbruk av vann
og reduksjon i vanntemperatur. På denne måten kan vannbehovet reduseres med inntil 30 %. Dette
medfører at i sommerperioden, da vannforbruket er høyest, kan hele anlegget drives på 5000 l/min.
Vannforbruket med vannbesparende tiltak om sommeren er vist med stiplet linje i Figur 2-5. Det kan
også settes i verk vannbesparende tiltak andre deler av året dersom dette blir nødvendig.

Vannbesparende tiltak, med et maksuttak på sommeren på 5 000 l/min, vil bli satt inn når
magasinvannstanden nærmes seg kote 125. Ved høyere vannstander er det ønskelig å benytte inntil
7100 l/min for å spare kostnader til resirkulering og kjøling samt optimalisere behovet for innblanding
av sjøvann og tidspunkt for overganger til/fra ferskvann.

Figur 2-6 Skisse av anlegget til Lerøy Aakvik rogn og stamfisk i Hønsvika.

Fordeler og ulemper ved tiltaket

Akvakulturanlegget i Hønsvika har bidratt til produksjon av norsk oppdrettsfisk i over 30 år. Lerøy er i
dag et av de største sjømatselskapene i verden, og Lerøy Aakvik leverer årlig ca. 400 000 yngel til
selskapets settefiskanlegg. Anlegget sysselsetter i dag 11 personer og bidrar med skattepenger til
staten.

Tiltaket medfører redusert vannstand i Kaldbergsvatnet og redusert vannføring i Kallbergselva i
perioder med lavt tilsig.

Arealbruk og eiendomsforhold

Kaldbergsvatnet har et areal ved HRV på kote 126,0 på 0,674 m2. Kallbergselva er ca. 3,3 km lang.
Terskelen i utløpet er ca. 0,3 x 10 m. Øvrig areabeslag omfatter vannledningen og selve anlegget ved
Hønsvika som er behandlet av kommunen og ikke omfattet av denne søknaden.
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Liste over grunneiere langs Kaldbergsvatnet og Kallbergselva er vist i vedlegg 6.

Forholdet til offentlige planer og nasjonale føringer

Kommunale planer

Kaldbergsvatnet med nedbørfelt og Kallbergsdalen ligger hovedsakelig i LNF-område. Bjørnavatnets
nedbørfelt ligger i restriksjonssone for nedbørsfelt for vannverk. Sørøst for Kaldbergsvatnet ligger et
område med LNF-område til spredd utbygging. På vestsiden av Kallbergselvas utløp i fjorden ligger et
område som er avsatt til hyttebygging. Fjorden utenfor Kallbergselvas utløp er avsatt til akvakultur.
Utsnitt av kommuneplanens arealdel er vist i Figur 2-7.

Figur 2-7 Utsnitt av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan hytter og kommuneplanens arealdel sjø. Kilde:
Halsa kommune eByggWeb 2017. LNF-område lys grønt, restriksjon drikkevann svart skråstilt skravur, spredt
utbygging oransjerutet skravur, hytteområde oransje, akvakultur dyp blå.

Verneplan for vassdrag

Vassdraget er ikke del av Verneplan for vassdrag.
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Nasjonale laksevassdrag

Lenger inne i fjorden er Halsafjorden del av Nasjonale laksefjorder. Tiltaksområdet er ikke del av
Nasjonale laksefjorder eller nasjonale laksevassdrag.

EUs vanndirektiv

Kaldbergsvatnet har antatt god økologisk tilstand som er i tråd med miljømålet for 2021, og ukjent
kjemisk tilstand. Det er ikke registrert tiltak på vannforekomsten i Vann-nett.

Kallbergselva (Kvennhusbekken i Vann-Nett, vassdragsnummer 113-47-R) er klassifisert med
moderat økologisk tilstand på grunn av fraføring av vann. Klassifiseringen er i Vann-nett vurdert å ha
lav pålitelighetsgrad. Miljømålet for 2021 er satt til god økologisk tilstand, men det er ikke foreslått
tiltak for å nå miljømålet. Det er satt en risiko for ikke å nå miljømålet, men risikoen er usikker på grunn
av manglende data.
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Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn
Kapittel 3 sammenligner situasjonen før akvakulturanlegget ble satt i drift med dagens situasjon for
uttak av vann.

Hydrologi

Konsekvensene for overflatehydrologi gjelder en sammenligning av dagens situasjon med situasjonen
slik den var før vannuttaket, kalt naturtilstanden. Det er ikke forutsatt slipp av minstevannføring i
simuleringene.

Av de 28 årene i simuleringsperioden er 1989 valgt som et vått år, 1993 som et normalt år og 2014
som et tørt år. Disse årene er derfor også lagt til grunn for visning av kurver for vannføring og
vannstand.

Kurver for vannføring ut av Kaldbergsvatnet og for vannstand i Kaldbergsvatnet er vist for de utvalgte
årene i vedlegg 3.

Vannføringen ut av Kaldbergsvatnet har gått noe ned sammenlignet med naturtilstanden særlig på
sommeren da tilsiget er lavest og vannuttaket er høyest, kombinert med at vannstanden periodevis
ligger under HRV. Forskjellen er størst i de tørreste årene. Gjennomsnittlig restvannføring ut av
Kaldbergsvatnet er på 0,10 m³/s (56 % av i naturtilstanden). Ned mot sjøen bidrar lokalfeltet med et
uregulert tilsig på i gjennomsnitt 0,21 m³/s, som gir en restvannføring her på 0,31 m³/s (79 % av
naturtilstanden).

Vannstanden i Kaldbergsvatnet er i dag tilnærmet uendret i fuktige perioder og perioder med normalt
tilsig, men lavere enn naturlig i moderat tørre og tørre perioder. Kombinasjonen av lavt tilsig og relativt
høyt vannuttak om sommeren gjør dette til perioden da magasinet i størst grad er senket under HRV,
og selv i fuktige år må det påregnes en viss tapping av magasinet i tørre perioder på sommeren.
Tabell 3-1 viser antall dager der vannstanden i Kaldbergsvatnet er senket under HRV ved dagens
situasjon.

Tabell 3-1 Dager med nedtappet vannstand.

Fuktig år Normalt år Tørt år

Dagens situasjon 51 103 276

Simuleringene er forutsatt at vannbesparende tiltak som vist i Figur 2-5 blir iverksatt når vannstanden i
Kaldbergsvatnet når kote 125,3. Ved en slik innføring av vannbesparende tiltak vil magasinet ikke gå
under kote 125,0 i noen år i simuleringsperioden.

Som Figur 2-3 viser er 2014 det desidert tørreste året i simuleringsperioden, og gir dermed en god
indikasjon på tilstanden i særlig tørre år. Som vist i vedlegg 3 går ikke vannstanden ned til 125,0 i
2014, med LRV på kote 124,5 er det fremdeles en buffer dersom enda tørrere år skal inntreffe. Ved en
innføring av vannbesparende tiltak vil dette øke bufferen i særlig tørre år. I løpet av
simuleringsperioden på 29 år har vannstanden nådd kote 125,3 12 ganger.
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Vanntemperatur, isforhold og lokalklima

Vanntemperaturen i Kallbergselva har trolig gått noe opp på sommeren sammenlignet med
naturtilstanden, på grunn av større påvirkning fra omgivelsestemperaturen på vanntemperaturen.
Dette skyldes at vannføringen er noe redusert. Om vinteren vil redusert avløp fra Kaldbergsvatnet gi
noe lavere vanntemperatur, og raskere tilfrysing av elva i kalde perioder. På Kaldbergsvatnet ventes
det at isen naturlig har vært ustabil på grunn av skiftende vintervær. Med regulering av
Kaldbergsvatnet kan isen ha blitt ytterligere noe mer ustabil i enkeltår på grunn av mer overvann
knyttet til nedtapping etterfulgt av heving av vannstanden. Siden magasinet som oftest er i bruk om
sommeren ventes imidlertid omfanget av svekket is å være beskjedent.

Lokalklimaet ventes ikke å være nevneverdig påvirket av tiltaket.

Grunnvann

Grunnvannstanden er i dag litt lavere rundt Kaldbergsvatnet og langs Kallbergselva når magasinet er
tappet ned enn i naturtilstanden, men dette vil ikke gi konsekvenser av betydning. Eksisterende
vannuttak til vannforsyning ligger lengre opp i vassdraget.

Ras, flom og erosjon

Det er noen små, avgrensede områder i nedbørfeltet som er angitt innenfor aktsomhetsområde for
snøskred (se hydrologirapport i vedlegg 4). Vinterklimaet i området er imidlertid skiftende, og i den
grad det er snø i nedbørfeltet, vil denne være preget av stadig skiftende temperaturer, og dermed
være lite skredutsatt. Det er heller ikke spor i vegetasjon som tyder på skred i området.

Naturlig døgnmiddelflom og 10-årsflom fra Kaldbergsvatnet er i henhold til Nasjonalt formelverk for
små nedbørfelt på hhv. 1,4 og 2,0 m³/s og ved utløpet i sjøen på hhv. ca. 4,6 og 6,7 m³/s. Uttatt
vannmengde vil gi en liten reduksjon i flomvannføringene, selv om dette ikke vil være synlig.
Prosentvis størst reduksjon blir det i Kaldbergsvatnet. Regulering av Kaldbergsvatnet har gitt en større
effekt på flomvannføringene nedstrøms, der særlig kortvarige og intense flommer og startfasen av
større flommer vil bli holdt tilbake i magasinet. Dette vil skje i situasjoner der vannstanden er
nedtappet når flommen starter.

Reguleringen av Kaldbergsvatnet ventes å ha gitt utvasking av finsedimenter og noe erosjon i
reguleringssonen sammenlignet med i uregulert tilstand. Det er liten grunn til å tro at erosjonen i
vassdraget nedstrøms Kaldbergsvatnet har vært særlig stor i naturtilstanden, siden Kaldbergsvatnet
også naturlig gir en vesentlig dempende effekt på flomvannføringene i vassdraget. I den grad det har
vært endringer i erosjonen, vil den ha blitt litt redusert på grunn av en liten reduksjon av
flomvannføringene.

Rødlistearter

I Meisingset, Moen og Gjul (1996) er det nevnt at det skal finnes ål i Kaldbergsvatnet. I
Artsdatabankens Artskart er det en registrering av ål i Bjørnavatnet og Lomtjørna i Kaldbergsvatnets
nedbørfelt fra 1993, noe som også kan indikere at det kan finnes ål i Kaldbergsvatnet. Grunneier
kjenner ikke til forekomst av ål i vassdraget (Aakvik pers.medd.) Ål er registrert som sårbar (VU) i
Norsk rødliste for arter.
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Det er registrert oter innenfor en kilometer fra Kallbergselvas utløp i fjorden både mot øst og vest. Det
er derfor sannsynlig at oter benytter Kallbergselva som funksjonsområde. Oter er registrert som sårbar
(VU) i Norsk rødliste for arter.

Det er ikke registrert kjente forekomster av elvemusling i vassdraget eller kommunen for øvrig, eller
andre rødlistede arter i tiltaksområdet. Potensialet for forekomst av andre rødlistede arter enn ål og
oter vurderes som lite.

Verdi- og omfangsvurdering av rødlistede arter er bakt inn i temaet akvatisk miljø for å unngå
dobbeltvekting av verdiene.

Figur 3-1 Rødlistearter i tiltaksområdet.

Rødlisteart Rødliste-
kategori

Funnsted Påvirkningsfaktorer

Ål Sårbar (VU) Bjørnavatnet og Lomtjørna. Mulig i
Kaldbergsvatnet.

Høsting (opphørt)
Habitatpåvirkning
Forurensing
Bifangst

Oter Sårbar (VU) I fjorden ca. 1 km fra Kallbergselvas utløp Høsting
Habitatpåvirkning
Forurensing

Terrestrisk miljø

Verdi

Det biologiske mangfoldet i området ble kartlagt i 2002 (Aune 2002) uten at det ble registrert
rødlistede arter eller viktige naturtyper i tiltaksområdet. Bekkedalen i nedre del av Kallbergselva ble
særlig kartlagtuten at det ble registrert truede arter. Området ble kartlagt på nytt av Geir Gaarder i
2007 (Gaarder, Larsen og Stenberg 2009). Det ble da registrert noen mindre lommer med viktige
naturtyper av gammel skog og edelløvskog i de brattere, sørvestvendte skogpartiene på østsida av
Kallbergdalen, men det ble ikke registrert viktige naturtyper eller rødlistede arter i tiltaksområdet.

Området rundt Kaldbergsvatnet er dominert av barskog, hovedsakelig furuskog, men også en del
granplantefelt. Det er i mange år drevet en del skogbruksaktivitet i området. Det finnes derfor hogstfelt
med nyplanta gran ved Gaddhaugen i den nordvestlige enden av vatnet. I tillegg er det fire eldre
plantefelt med gran ved Rabblia, Gaddhaugen, ved Skardet i østenden av vannet og i Rognlia sørvest
for vatnet. I deler av furuskogen er det betydelig innslag av lauvtrearter som bjørn, rogn og or. I
området rundt Rognlia er disse dominerende. Den naturlige furuskogen i området er forholdsvis åpen
og veksler mellom røsslyng-blokkebærfuruskog og blåbærfuruskog.

Nedover Kallbergsdalen er det i øverste del åpen furuskog av blåbær og blokkebær-røsslyng
utforming. Lenger nedover langs elva går trevegetasjonen over til løvtrær med bl.a. bjørk, or og rogn
langs selve elva, mens det på begge sider av elva er våtere og åpnere myrområder. Kallbergsmyrane
var et større myrområde, der elva nå er rettet ut og kanalisert og myra drenert og det er etablert
granplantefelt langs begge sider av elva.

I den nedre delen av elva, fra Halsavegen til utløpet, går elva i en bekkedal med lågurt blandingsskog.
Det er furu i de tørreste områdene, ellers blandingsskog av gran med innslag av bjørk, or og rogn.

Det er hjort og ulike typer skogsfugl i området, og det er registrert storlom i Kaldbergsvatnet i en
registrering i artskart fra 2003. I Norsk ornitologisk forenings rapport fra 2013 er det ikke registrert
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hekking av storlom i Halsa i 2011 eller 2012 (Soot 2013). Om storlom har hekket i vannet de senere
årene er ukjent. Storlom er svært tett knyttet til vann og innsjøer. Den har vanskelig for å bevege seg
på land, og legger reir i vannkanten, gjerne på holmer. Storlom var tidligere utsatt for
bestandsnedgang, og har tidligere vært på norsk rødliste i kategorien nær truet (NT). Det er ingen
informasjon om pågående bestandsnedgang i dag. Dette sammen med stabile bestander i våre
naboland har medført at arten ikke lenger er rødlistet.

Vegetasjonen i området er vanlig forekommende uten særlig viktige naturtyper, og med en del
modifisert natur som drenert og tilplantet granfelt. Det er ikke registrert rødlistede arter knyttet til
terrestrisk miljø. Terrestrisk miljø er vurdert å ha liten verdi.

Konsekvens

Reguleringen av Kaldbergsvatnet vil ikke påvirke den terrestriske vegetasjon rundt vannet.

Det er ikke kjent om storlom har hekket i Kaldbergsvatent de senere årene, men
Naturmangfoldslovens føre-var-prinsipp må legges til grunn slik at en antar at hekkende storlom kan
forekomme. Storlomen er svært ømfintlig for vannstandsvariasjoner i rugetida. Storlom legger egg fra
tidlig mai til tidlig juli, og rugetiden er 4 uker. Siden tiltaksområdet ligger kystnær med tidlig vår, og
tidlig isfritt vann, er det trolig at eggene legges i starten av denne tidsperioden i tiltaksområdet. Ved
vannstandhevinger blir egg lagt i vannkanten lett oversvømt, og ved vannstandssekninger kan det
være vanskelig for lomen å nå reiret på grunn av større avstand fra vannet. De fleste episodene med
senking av vannet i Kaldbergsvatnet skjer utover sommeren, med en økning i vannstanden igjen på
sensommeren eller tidlig høst. Dette reduserer faren for av eggene blir oversvømt, da
vannstandshevinger ofte vil inntreffe etter at ungene har forlatt reiret. Det kan likevel ikke utelukkes at
episoder med vannstandshevinger kan inntreffe i rugeperioden enkelte år. I tillegg kan også
vannstandssenkinger være utfordrende for lomen, avhengig av de stedlige grunnforholdene ved
reirplassen. Hekkeforholdene for storlom ved Kaldbergsvatnet er trolig noe forringet som følge av
reguleringen.

Den reduserte vannføringen i elva vil ikke påvirke vegetasjonen langs elva i vesentlig grad da det ikke
er påvist miljøer som er avhengige av vannføringen i elva for å bli opprettholdt.

Omfanget for terrestrisk miljø er vurdert å være lite negativt, og konsekvensen lite negativ.

Akvatisk miljø

Verdi

Makrovegetasjonen i vatnet er lokalisert på steder med liten bølgepåvirkning i littoralsonen. Artene
som finnes er i hovedsak vannliljer, elvesnelle og ulike starrarter (Meisingset, Moen og Gjul 1996).

Kaldbergsvatnet dekker et areal på ca. 75 ha., og har flere øyer og holmer som indikerer grunne
områder i vannet. Største registrerte dyp er 37 m.

Kaldbergsvatnet og Bjørnavatnet var tidligere kjent som gode fiskevatn. Det har vært fisket ørret og
røye av lokalbefolkningen, men på 90-tallet gikk fangstene sterkt tilbake. Grunneierlaget satt derfor i
gang en rekke undersøkelser og prøvefiske med mål om å finne årsakene til tilbakegangen, og
iverksette tiltak som igjen kunne øke fiskeproduksjonen i begge vannene. I Kaldbergsvatnet er det
gjennomført fiskeundersøkelser i 1989 og 1991 (Raddum 1991), 1996 (Meisingset, Moen og Gjul
1996) og 1999 (Meisingset og Oterholm 1999a).
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I følge Fylkesmannen i Møre og Romsdal (i Meisingset, Moen og Gjul 1996) skal det være ørret, røye,
stingsild og ål i Kaldbergsvatnet. I forbindelse med de gjennomførte fiskeundersøkelsene er det bare
fanget ørret.

Alle fiskeundersøkelsene konkluderer med at Kaldbergsvatnet har en tynn bestand med lite fisk i
mindre størrelser, og lite ungfisk, mens tilveksten på større fisk er god. Dette tyder på dårlige
rekrutteringsforhold for ørreten. Alle fiskeundersøkelsene peker på at svikten i rekruttering av ørret
antas å skyldes tørrlegging av gyte- og oppvekstområder i Bjønnavasselva, som er innløpselva til
Kaldbergsvatnet, grunnet regulering av Bjørnavatnet. Meisingset, Moen og Gjul (1996) peker også på
at grøftingen av myrlendt terreng i nedbørfeltet til Bjørnavatnet og Bjønnavasselva i forbindelse med
etablering av plantefelt kan ha medført redusert pH og økt slamtilførsel til Bjønnavasselva. Meisingset
og Oterholm (1999a) nevner også at terskelen i utløpet av Kaldbergsvatnet, som ble etablert i
forbindelse med vannuttaket til akvakulturanlegget, har medført at Kallbergselva er uegnet som gyte-
og oppvekstområde for ørret. De skriver at det er vanskelig å si noe om elvas tidligere funksjon om
gyte- og oppvekstområde, men at det ut fra elvas beskaffenhet er lite trolig at den har vært viktig i så
henseende.

Det ble satt i gang noen avbøtende tiltak etter undersøkelsene i 1996 for å bedre gyteforholdene i
Bjønnvasselva, og undersøkelsene i 1999 indikerte en liten bedring i rekrutteringsforholdene for ørret i
Kaldbergsvatnet med en større andel yngre fisk i 1999.

Det er ikke registrert forekomst av anadrom fisk i Kallbergselva (Lakseregisteret.no), og grunneier
kjenner heller ikke til at det skal ha vært anadrom fisk her (Aakvik pers. medd).

Det er små bekkeørret i Kallbergselva, men det er ikke kjent om det er en egen gytebetand i elva, eller
om dette er små ørret som slipper seg ned fra vannet (Aakvik pers. medd.).

Det finnes ingen dokumentasjon på verdiene for akvatisk miljø før vassdraget ble regulert, men
Kaldbergsvatnet har sannsynligvis hatt samme fiskeslagssammensetning som i dag, og trolig med
større dominans av ørret. Hvor stor verdi vassdraget har hatt for den rødlistede ålen (VU) er det
vanskelig å si noe om. Kallbergselva var trolig også før reguleringen levested for oter som er rødlistet i
kategorien sårbar (VU).

I følge kriterier for vurdering av verdi i V712 (Statens vegvesen 2014) tilsier dette middels/liten verdi.

Konsekvens

Situasjonen for fisk og andre ferskvannsarter fra perioden før etablering av drikkevannsuttak fra
Bjørnavatnet og vannuttak til settefiskanlegg fra Kaldbergsvatnet er ikke dokumentert. Resultater fra
undersøkelsene sent på 1980-tallet og utover 1990-tallet (se avsnitt 3.7.1) konkluderer likevel med at
rekrutteringen av ørret i Kaldbergsvatnet har gått tilbake etter at vassdraget ble regulert, og at dette i
hovedsak skyldes reguleringen av Bjørnavatnet med medfølgende forringing av gyteforhold i
innløpselva til Kaldbergsvatnet. Det er i tidligere undersøkelser ikke sannsynliggjort at terskelen i
utløpet av Kaldbergsvatnet har bidratt til redusert rekruttering i vannet.

Forskning viser at endringene i vannstanden som følge av en regulering vanligvis virker negativt på
ørretbestanden. Dette skyldes at store deler av de grunne områdene i regulerte magasiner tørrlegges
deler av året. Dette skader bunndyra som lever i disse grunne områdene, og som er den viktigste
næringen til ørret. I Kaldbergsvatnet medfører reguleringen de fleste år en senking på noen få titalls
cm i tørre perioder om sommeren, mens det i særlige tørrår kan bli senket ca. 70 - 80 cm. Det er
vanskelig å si noe om hvor stor del av reduksjonen i ørretbestanden i Kaldbergsvatnet som skyldes
vannuttaket og terskelen til akvakulturanlegget, og hvor mye som skyldes dårligere gyteforhold på
grunn av drikkvannsuttaket. Undersøkelsene fra 90-tallet konkluderer med at hovedbegrunnelsen for
reduksjonen følger av dårlige gyteforhold i innløpsbekken til Kaldergsvatnet som følge av
drikkevannsuttaket.
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I hvor stor grad eventuell bekkeørret i Kallbergselva har blitt påvirket av den reduserte vannføringen er
det vanskelig å si noe om, men det kan ikke utelukkes at den kan ha medført redusert rekruttering
som følge av tørrlegging, særlig i tørre år.

Registreringen av ål i Bjønnavatn i 1993 tyder på at det har vært ål i vassdraget også etter at
settefiskanlegget startet sitt uttak av vann. Ål kan vandre selv ved svært lave vannføringer, og den
reduserte vannføringen i Kallbergselva vil dermed ikke påvirker ålens evne til å benytte elva til
vandring i nevneverdig grad, selv om de øvre delene av elva kan bli utfordrende i særlig tørre
perioder. Den lave løsmasseterskelen i Kaldbergsvatnets utløp utgjør ingen hindring for ålens
vandring. Ålen er særlig utsatt for skade ved etablering av kraftverk i et vassdrag, som medfører at
ålen går i kraftverksinntaket i stedet for å finne den naturlige veien ved utvandring i et vassdrag. I dette
tilfellet ligger vanninntaket på ca. 7 m dyp godt ute i vannet, og vil ikke påvirke ålen.

Oteren er avhengig av tilgang på ferskvann bl.a. for å vaske av seg salt. Etter reguleringen vil
Kallbergselva i utløpet ha ca. 80 % av den naturlige vannføringen over året. Dette vil være tilstrekkelig
til at oteren fremdeles kan benytte Kallbergselva som eventuelt levested, og oteren vil ikke bli påvirket
av tiltaket i vesentlig grad.

Tiltaket er vurdert å ha intet omfang for oter og lite negativt omfang for ål, som begge har middels
verdi. Dette medfører ubetydelig konsekvens for oter og liten negativ konsekvens ål. Omfanget for fisk
er vurdert til lite negativt, og konsekvensen blir dermed liten negativ/ubetydelig. Den samlede
konsekvens blir liten negativ/ubetydelig.

Selv om tidligere fiskeundersøkelser konkluderer med at vannuttaket til akvakulturanlegget ikke er
hovedårsaken til rekrutteringssvikten for Kaldbergsvatnet har Lerøy Aakvik rogn og stamfisk inngått
avtale med Norsk institutt for naturforskning om nye fiskeundersøkelser som skal gjennomføres i
2018. Se avsnitt 4.3.

Verneplan for vassdrag og Nasjonale laksevassdrag

Tiltaksområdet er ikke del av verneplan for vassdrag eller nasjonale laksevassdrag.

Landskap

Verdi

Tiltaksområdet ligger i landskapsregion Fjordbygdene på Møre og i Trøndelag, underregion Ytre
Nordmørsfjordene. Tiltaksområdet ligger på ei halvøy i midtre del av fjordene på Nordmøre.
Landformene på Halsahalvøya består av lavere, skogkledde åser opp til 300 – 400 m med noen få
vann og myrområder i daldragene mellom åsene. Terrengformene danner et rolig landskap. Det meste
av infrastrukturen på halvøya er knyttet til veien som går langs fjorden rundt hele halvøya. Det meste
av bebyggelse og en del landbruksområder ligger på sørsiden av halvøya, men det forekommer
spredt bebyggelse eller hyttebebyggelse rundt hele halvøya.

Kaldbergsvatnet danner bunnen i et eget landskapsrom avgrenset av de omkringliggende, skogkledde
åsene. I horisonten stikker noen høyereliggende fjell opp. Skogen rundt vannet består hovedsakelig
av barskog. Det går vei opp til den sørlige enden av vannet fra Bårset, og veien følger hele lisiden på
østsiden av vannet. Den ligger noen hytter langs den sørøstre delen av vannet, inkludert noen hytter
på små holmer i vannet.

Fra utløpet av Kaldbergsvatnet går elva gjennom åpne skogsområder og med ca. 60 m fall ned til
Kaldbergsmyrane. Kallbergsmyrane er tidligere grøftet og drenert, og elva kanalisert for å legge til
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rette for granplantefeltene som er der i dag. Det går en traktorveg gjennom plantefeltet langs den
kanaliserte elva. Ved Kaldberget er et område med dyrket mark, og det går ca. 850 m vei fra
Halsavegen som går rundt halvøya oppover Kallbergsdalen til jordbruksområdene ved Kaldberget. Fra
Kaldberget og ned til Halsavegen renner elva i krattskog forholdsvis nær veien. Fra Halsavegen og
ned til utløpet går den i en skogkledd bekkedal der det er vanskelig framkommelig.

Skogsbilveiene til Kaldberget langs deler av Kallbergselva og til Kaldbergsvatnet fra Bårset, samt en
rekke traktorveier i området er regnet som tyngre, tekniske inngrep. Hele tiltaksområdet ligger dermed
nærmere enn 1 km fra tyngre, tekniske inngrep, og er ikke definert som INON område.

Bilder fra området ligger i vedlegg 5.

Landskapet i tiltaksområdet er dominert av naturlandskap som er representativt for regionen og med
vanlig gode visuelle kvaliteter. Området er derfor gitt middels verdi.

Konsekvensvurdering

Vannuttaket fra Kaldbergsvatnet medfører lavere vannstand i moderat tørre og tørre perioder, men er
tilnærmet uendret i våte og normale nedbørsperioder. I dette området opptrer oftest de tørre
periodene om sommeren, men det kan også oppstå perioder med lavt tilsig om vinteren. Eventuelle
tørrperioder om vinteren som medfører lavere vannstand kan være mindre synlig enn tilsvarende
reduksjon i vannstanden om sommeren dersom det ligger snø og is i området. I de fleste år vil
vannstanden reduseres med et par titalls centimeter som ikke vil medføre noen vesentlig endring i
landskapsuttrykket. I særlige tørrår der vannstanden kan bli redusert med 50 cm eller mer vil derimot
reguleringen medføre en synlig reguleringssone, særlig i de grunnere områdene rundt holmene i den
sørligste enden av vannet og i området rundt utløpet. Omfanget av vannstandsreduksjonen vil fremstå
som negativ i de tørreste periodene, men siden de inntreffer såpass sjeldent er det totale omfanget av
vannstandsreduksjonen vurdert til lite negativt. Vedlegg 5 viser bilder fra tiltaksområdet, inkluder bilder
av magasinet ved ulike vannstander.

Vannføringen i Kallbergselva er over året redusert til 56 % av naturtilstanden ved utløpet av
Kaldbergsvatnet, og 79 % av naturtilstanden ved utløpet i sjøen. Også her er det knyttet størst endring
til de tørre periodene på sommeren og utover høsten til vannet har fylt seg opp igjen, mens det er
mindre endringer om vinteren (se vannføringskurver i vedlegg 3). I de fleste år vil det være perioder
om sommeren uten overløp fra Kaldbergsvatnet, og i svært tørre år som i 2014 vil dette gjelde i store
deler av året. Den reduserte vannføringen vil være mest synlig i de øvre delene av elva der vannet
renner mellom steiner i bekkebunnen i områder med et visst fall, og der resttilsiget er minst. I de
flatere områdene og i de nedre delene der resttilsiget er større vil reduksjonen i vannføring være
mindre synlig. Reduksjonen i vannføring medfører ikke vesentlige endringer i forholdet mellom elva og
det omkringliggende landskapet, og vannføringsreduksjonen i elva er vurdert til noe forringet, og
omfanget dermed til lite negativt.

Samlet sett blir omfanget på landskapsbilde lite negativt, og konsekvensen liten negativ.

Store sammenhengende naturområder med urørt preg

Naturområdene på Halsahalvøya omfatter et område på ca. 3,5 x 6,5 km. Siden området ligger på en
halvøy med fjorden på tre sider og bebyggelse og landbruksområdet på den fjerde siden danner de
indre delene av halvøya en lomme der naturmiljøet er dominerende, men med en del inngrep fra både
skogbruk og andre typer inngrep. Både sørover og over den smale fjorden mot øst er det kort vei til
tilsvarende områder med større utstrekning enn på Halsahalvøya (se Figur 3-2).
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Figur 3-2 Tiltaksområdet merket med grønn ring.

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke registrert automatisk fredede eller nyere tids kulturminner i tiltaksområdet i Riksantikvarens
database Askeladden (Riksantikvaren 2017).

Tiltaksområdet er vurdert å ha ingen verdi, tiltaket intet omfang og dermed ingen konsekvens for
fagtema kulturminner og kulturmiljø.

Jord- og skogressurser

Verdi

Rundt Kaldbergsvatnet består skogen for det meste av barskog på høg bonitet. Det er også noen
myrområder med lavere bonitet eller uproduktive områder. Det er etablert plantefelt med gran både i
den nordøstlige og sørvestlige delen av vannet. Skogsbilvegen opp til vannet og et nettverk av
traktorveier gir enkelt tilkomst til plantefeltene.

I søndre deler av Kallbergsdalen veksler det også mellom skog på høy bonitet og uproduktive
myrområder. Ved Kaldbergsmyrane er det et større område med granplantefelt på grøftet myr som er
lett tilgjengelig og lettdrevet. Ved Kaldberget ligger et område på ca. 33 daa med fulldyrket jord.

Plantefeltene på forholdsvis høy bonitet gir tiltaksområdet middels verdi for jord- og
skogbruksressurser.
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Figur 3-3 Oversikt over skogsveier i tiltaksområdet. Lyserøde veier er skogsbilveier, mens røde veier er
traktorveier.

Konsekvens

Reguleringen av Kaldbergsvatnet kan gi noe lavere grunnvannstand langs vannet når magasinet er
senket. Det meste av skogen ligger noe høyere enn vannet og vil i liten grad bli påvirket av

påvirker ikke forholdene for jord- eller skogbruk. Omfanget er vurdert til intet, og konsekvensen blir
ubetydelig.

Ferskvannsressurser

Verdi

Både Kaldbergsvatnet og Bjørnavatnet har god kvalitet og kapasitet som drikkevann. Bjørnavatnet er
allerede etablert som drikkevannskilde for Halsabygda Vassverk med uttak oppstrøms
Kaldbergsvatnet. Det er ikke registrert grunnvannsborehull eller grunnvannsoppkommer i NGUs
grunnvanndatabase (NGU 2017) i tiltaksområdet. Det er etablert et privat uttak av vann til seks
husstander i Kaldbergsvatnet (Aakvik pers. medd.). Det er ingen andre kjente uttak av vann til
drikkevann, jordvanning eller annet bruk i tiltaksområdet som kan bli påvirket av tiltaket.
Tiltaksområdet er ikke vurdert å ha potensial for småkraftutbygging i NVE Atlas (NVE 2017).
Tiltaksområdet er vurdert å ha middels/liten verdi for ferskvannsressurser.
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Konsekvens

Tiltaket påvirker ikke dagens bruk av ferskvann som ressurs, og hindrer heller ikke en eventuell
fremtidig utvidelse av dagens uttak til drikkevann. Omfanget er dermed vurdert til intet, og
konsekvensen ubetydelig.

Brukerinteresser

Verdi

Det ligger flere hytter ved Kaldbergsvatnet, inkludert på to av holmene i vannet. Selve vannet er godt
egne til fritidsfiske, og områdene rundt vannet er godt egnet til turgåing. Områdene rundt vannet har
enkel adkomst på grunn veien til vannet, og flere traktorveier og stier i området. Åsene rundt vannet er
godt egent som turmål bl.a. for familier og barn. Det har bl.a. blitt arrangert søndagsturer til
Kaldbergsvatnet fra Bårset med skøyteaktiviteter ved islagt vann og Svartberget sør for
Kaldbergsvatnet er del av Stikk UT turene til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Oppover Kallbergsdalen er det enkel tilkomst til parkeringsplassen ved Kaldberget. Herfra går det
lettgått traktorvei innover dalen langs elva over Kallbergsmyrane. Det siste stykket oppover til vannet
er det lite ferdsel langs elva, og mer naturlig å følge gamle traktorveier mot Løviksetra. Elva er ikke
egnet til fiske.

Det blir drevet hjortejakt i området, og området er godt egnet til dette.

Da tiltaksområdet er vurdert å være egnet til rekreasjon, og ha kvaliteter som friluftsområde er
området er vurdert å ha middels verdi som friluftsområde.

Konsekvens

For ferdsel på og ved vannet vil reguleringssonen være merkbar om vannet er nedtappet mer enn
noen titalls centimeter på barmark. Ved nedtappinger ned mot en meter vil reguleringssonen bli særlig
synlig, og kan virke skjemmende for de som ferdes i området, særlig i de sørlige delene av vannet
med grunnere områder. Utsikten ned til vannet fra de omkringliggende områdene og høydedragene vil
variere avhengig av tettheten av skog i området.

Tiltaket vil ikke endre tilgjengeligheten eller bruksmulighetene for området, men attraktiviteten kan
være noe dårligere for periodene med mest nedtappet vann i forhold til et uregulert vann. Slike forhold
inntreffer likevel bare i de tørreste årene, og det går flere år mellom hver gang det inntreffer en
skikkelig tørrperiode.

Langs elva er det lite ferdsel i området nærest utløpet av vannet der vannføringen blir mest redusert.
Over Kallbergsmyrane der elva følger traktorveien er elva kanalisert og danner ikke et like spennende
element i naturen. Her har det også kommet til en del restvannføring. Reduksjonen i vannføring vil
ikke medføre endringer i bruksområde eller tilgjengelighet. Tiltaket kan medføre en liten negativ
påvirkning på attraktiviteten av området som følge av redusert vannføring.

Samlet sett er tiltaket vurdert å ha lite negativt omfang, og dermed liten negativ konsekvens.

Samfunnsmessige virkninger

Anlegget bidrar i dag med 10 årsverk, og gir skatteinntekter til staten.
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Dam

Terskelen i utløpet er ca. 20 cm og vannet har et grunt område ved utløpet slik at bruddvannføringen
blir svært liten og tilsier bruddkonsekvensklasse 0.

Ved et brudd på dammen, vil vannet følge elveleiet nedover mot fjorden. Estimert maksimal
bruddvannføring blir på 1,2 m³/s som er relativt liten. På grunn av det beskjedne volumet i
inntaksbassenget (~130 000 m³), vil bruddvannføringen avta raskt etter bruddet.

Det er ikke bebyggelse på strekningen ned til sjøen. Nedstrøms dammen er det noen kulper og høler
hvor bruddvannføringen i tillegg vil jevnes ut. Elva krysser lokal vei lengre ned, men kapasiteten under
bruene er antatt større enn bruddvannføringen. Bruddflom vil ikke kunne gi erosjonsskader.
Inntaksdammen anbefales klassifisert i bruddkonsekvensklasse 0.

Fullstendig utfylt skjema” Klassifisering av dammer” følger søknaden som selvstendig dokument.

Ev. alternative utbyggingsløsninger

Det finnes ingen gode alternative kilder til vannforsyning for anlegget med overflatevann. Forholdene
for grunnvann i området er ikke undersøkt.

Samlet vurdering

En sammenstilling av konsekvensene for de ulike fagtemaene er vist i Tabell 3-2. Påvirkningen av
tiltaket vurderes som liten.

Tabell 3-2 Sammenstilling av konsekvenser for de ulike fagtemaene.

Tema Konsekvens Søker/konsulent sin vurdering

Vanntemp., is og lokalklima Ubetydelig Konsulent

Ras, flom og erosjon Ubetydelig Konsulent

Ferskvannsressurser Ubetydelig Konsulent

Grunnvann Ubetydelig Konsulent

Brukerinteresser Liten negativ Konsulent

Rødlistearter Ubetydelig Konsulent

Terrestrisk miljø Liten negativ Konsulent

Akvatisk miljø Liten negativ/ubetydelig Konsulent

Landskap og INON Liten negativ Konsulent

Kulturminner og kulturmiljø Ubetydelig Konsulent

Reindrift - Konsulent

Jord og skogressurser Ubetydelig Konsulent
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Oppsummering Ubetydelig/liten negativ Konsulent

Samlet belastning

Tiltaksområdet ligger på en halvøy dominert av naturlandskap, omgitt av sjø på tre sider og et område
med landbruksdrift og sprett bosetning mot sør. De omkringliggende områdene består i stor grad av
samme type områder, med hovedsakelig fjordnære halvøyer og landområder med spredt bosetning og
noe landbruksaktivitet langs fjordene og i daldrag og forholdsvis uberørt natur ellers. Lenger inne i
fjordene er det flere reguleringsmagasin i forbindelse med vannkraftutbygginger.

Figur 3-4 Tiltaksområdet vist med lys blå sirkel. Magasin fra vannkraftverk markert med blått.
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Avbøtende tiltak

Minstevannføring

Vannføringen ut av Kaldbergsvatnet blir i gjennomsnitt over året redusert med 44 %, slik at over
halvparten av vannet blir igjen i elva. I våte perioder er reduksjonen i vannføringen minimal, mens det
ved lengere tørrperioder når vannet blir tappet ned, kan oppstå perioder uten overløp.
Restnedbørfeltet for Kallbergselva er noe større enn nedbørfeltet til Kaldbergsvatnet, slik at ved
Kallbergselvas utløp i sjø blir vannføringen bare redusert med 20 % av naturlig vannføring.

Det er ikke registrert viktige naturtyper, truet vegetasjon eller rødlistede plantearter som er avhengig
av opprettholdelse av en viss vannføring i elva for å overleve. Den rødlistede arten ål kan bli påvirket
ved av lave vannføringer i øvre del av elva med liten restvannføring, mens og oter ikke er vurdert å bli
vesentlig påvirket av tiltaket. Statusen for bekkeørret i elva er ukjent, men reguleringen har trolig
påvirket gyte- og oppvekstforholdene for eventuell ørret her, selv om verdiene knyttet til dette ville ha
vært små.

Kaldbergsvatnet har i dag vært benyttet for vannuttak til akvakulturanlegg i over 30 år uten slipp av
minstevannføring. Krav om slipp av minstevannføring vil medføre behov for utviding av LRV utover
omsøkt grense dersom anlegget skal kunne drives innenfor forsvarlige rammer i tørre perioder. Dette
vil medføre hyppigere og større reguleringssone rundt vannet.

I tillegg skjer reguleringen av Kaldbergsvatnet ved senking, og dermed ligger det ikke enkelt til rette for
etablering av vannslipp uten større inngrep i området rundt utløpet. Etablering av eventuell
minstevannsføringsslipp vil medføre kanalisering eller boring i utløpet fra et stykke under LRV til elva
på samme nivå. Det er derfor ikke forslått slipp av minstevannføring fra Kaldbergsvatnet.

Reguleringshøyder

For å begrense nedtappingen av Kaldbergsvatnet, samt hyppigheten og varigheten av lave
vannstander i Kaldbergsvatnet vil Lerøy Aakvik rogn og stamfisk innføre vannbesparende tiltak når
magasinvannstanden er på 125,5.

Fiskeundersøkelser

Selv om tidligere fiskeundersøkelser ikke peker på vannuttaket til akvakulturanlegget som en vesentlig
årsak til en nedgang i rekrutteringen av ørret til Kaldbergsvatnet har Lerøy Aakvik rogn og stamfisk
inngått avtale med Norsk institutt for naturforskning om gjennomføring av nytt prøvefiske i 2018 og
2019 med sikte på å foreslå tiltak for å bedre bestandens verdi for rekreasjonsfiske.

Undersøkelsene omfatter befaringer og prøvefiske med bunnsatte garn og el-fiske i tilløps og
utløpsbekker i august/september. Resultater fra prøvefisket og anbefalinger om mulige
forvaltningstiltak skal foreligge innen utgangen av 2019.
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Vedlegg 1 Oversiktskart med nedbørfelt 

 

Nedbørfelt inntegnet med svart, heltrukket linje  

Restfelt inntegnet med svart, stiplet linje 

Rørledning inntegnet med rød, stiplet linje 



Totalt liter

Uke Stamfisk Rogn Yngel per min

1 2 400              900                 200                 3 500             

2 2 400              900                 200                 3 500             

3 2 400              900                 200                 3 500             

4 2 400              900                 200                 3 500             

5 1 800              900                 200                 2 900             

6 1 800              900                 200                 2 900             

7 1 200              900                 200                 2 300             

8 1 200              900                 200                 2 300             

9 1 200              900                 200                 2 300             

10 1 200              900                 200                 2 300             

11 1 200              900                 200                 2 300             

12 1 200              900                 200                 2 300             

13 ‐                  900                 200                 1 100             

14 ‐                  900                 200                 1 100             

15 ‐                  900                 200                 1 100             

16 2 400              900                 200                 3 500             

17 3 600              900                 200                 4 700             

18 4 800              900                 200                 5 900             

19 4 800              900                 200                 5 900             

20 4 800              900                 200                 5 900             

21 6 000              900                 200                 7 100             

22 6 000              900                 200                 7 100             

23 6 000              900                 200                 7 100             

24 6 000              900                 200                 7 100             

25 6 000              900                 200                 7 100             

26 6 000              900                 200                 7 100             

27 6 000              900                 200                 7 100             

28 6 000              900                 200                 7 100             

29 6 000              900                 200                 7 100             

30 6 000              900                 200                 7 100             

31 6 000              900                 200                 7 100             

32 6 000              900                 200                 7 100             

33 6 000              900                 200                 7 100             

34 6 000              900                 200                 7 100             

35 6 000              900                 200                 7 100             

36 6 000              900                 200                 7 100             

37 4 800              900                 200                 5 900             

38 4 800              900                 200                 5 900             

39 4 800              900                 200                 5 900             

40 3 600              900                 200                 4 700             

41 3 600              900                 200                 4 700             

42 3 600              900                 200                 4 700             

43 3 600              900                 200                 4 700             

44 3 600              900                 200                 4 700             

45 3 600              900                 200                 4 700             

46 3 600              900                 200                 4 700             

47 3 600              900                 200                 4 700             

48 3 600              900                 200                 4 700             

49 3 600              900                 200                 4 700             

50 3 600              900                 200                 4 700             

51 3 600              900                 200                 4 700             

52 3 600              900                 200                 4 700             

Liter per min pr avd.

Vedlegg 2 Vannforbruk pr. uke



Vedlegg 3 Vannføringskurver og vannstandskurver: Naturtilstand mot dagens situasjon 

 
Vannføring ut av Kaldbergsvatnet i naturtilstand og dagens situasjon i et fuktig år.  

 

 

 
Vannføring ut av Kaldbergsvatnet i naturtilstand og dagens situasjon i et normalt år. 
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Vedlegg 3 Vannføringskurver og vannstandskurver: Naturt ilstand mot dagens situasjon

Vannføring ut av Kaldbergsvatnet i naturtilstand og dagens situasjon i et tørt år.

Vannføring ut ved utløpet av Kallbergselva i sjø i naturtilstand og dagens situasjon i et fuktig år.
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Vedlegg 3 Vannføringskurver og vannstandskurver: Naturt ilstand mot dagens situasjon

Vannføring ut ved utløpet av Kallbergselva i sjø i naturtilstand og dagens situasjon i et middelsår.

Vannføring ut ved utløpet av Kallbergselva i sjø i naturtilstand og dagens situasjon i et tørt år.



Vedlegg 3 Vannføringskurver og vannstandskurver: Naturtilstand mot dagens situasjon 

 
Vannstand i Kaldbergsvatnet i naturtilstanden og i dagens situasjon for et fuktig år. 

 
Vannstand i Kaldbergsvatnet i naturtilstanden og i dagens situasjon for et normalt år. 
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Vedlegg 3 Vannføringskurver og vannstandskurver: Naturt ilstand mot dagens situasjon

Vannstand i Kaldbergsvatnet i naturtilstanden og i dagens situasjon for et tørt år.



 

Oppdragsgiver: Lerøy Aakvik Rogn og Settefisk 
Oppdragsnr.: 5174469   Dokumentnr.:     Versjon: 1 

 
 

n:\517\44\5174469\5 arbeidsdokumenter\52 konsesjonssøknad\vedlegg\vedlegg 4 hydrologirapport.docx 2017-11-03  |  Side 1 av 8 
 

Dokumentasjon av hydrologiske forhold ved 
vannuttak Kaldbergsvatnet 

Sammendrag/konklusjon 

Vannuttak til smoltproduksjon fra Kaldbergsvatnet har gitt noe reduksjon i vannføringene i vassdraget 
nedstrøms, ved utløpet av vannet er restvannføringen i dag på ca. 0,10 m³/s, som er 56 % av 
vannføringen før det var vannuttak fra vassdraget. Ved utløpet av Kaldbergelva i sjøen er 
restvannføringen på 0,31 m³/s (79 %). 

Vannstanden i Kaldbergvatnet er i dag noe lavere sammenlignet med før vannuttak, særlig om 
sommeren da tilsiget normalt er lavest og vannuttaket samtidig relativt høyt. Simuleringene viser at det 
er tilstrekkelig tilgang på vann i forhold til oppgitt vannuttak, forutsatt inntil 1 m senking av 
magasinvannstanden i Kaldbergsvatnet. 
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1 Hydrologisk grunnlag 

Kaldbergsvatnet ligger i Halsa kommune mellom Halsafjorden og Skålvikfjorden. Ut av 
kaldbergsvatnet renner Kaldbergselva 3-3,5 km før den når fjorden ved Kaldbergsnausta. Området 
ligger helt ut mot kysten, og lavt over havet, og er dominert av kystklima med beskjeden 
snøakkumulasjon om vinteren. I Tabell 1 er det vist nøkkeldata for feltet til Kaldbergsvatnet, samt til 
fire nærliggende vannmerker som ligger i den samme kystsonen med samme hydrologiske regime. 
Serien 113.3 Grytåa er dessverre regulert. Normaliserte varighetskurver og sesongmiddelkurver for de 
tre andre vannmerkene er vist i Figur 1. 114.1 Myra skiller seg ut med lavere lavvannføringer og 
høyere flommer enn de to andre feltene. Vi ser samtidig at de to andre feltene har en viss snøsmelting 
på våren, særlig Osenelv. Ettersom tilsiget skal rutes gjennom Kaldbergsvatnet, velger vi å legge til 
grunn skalerte data fra 114.1 Myra. Dette vannmerket ligger også vesentlig nærmere enn de andre og 
ventes å gi en bedre representasjon av årsvariasjonen.  

Med hensyn på årsmiddeltilsiget så har to av måleseriene tilsig på nivå med avrenningskartet, mens to 
har 10-20 % høyere årsmiddeltilsig enn avrenningskartet tilsier. Det mest nærliggende feltet, 114.1 
Myra har observerte verdier som ligger en god del høyere enn NVE-kartet gir. Det vurderes rimelig at 
Kaldbergsvatnet kan korrigeres med tilsvarende avvik som for Myra. Dette gir et forventet 
årsmiddeltilsig i feltet til Kaldbergsvatnet på 46 l/(s*km²), som svarer til ca. 0,19 m³/s. At det spesifikke 
tilsigsnivået (46 l/(s*km²)) er lavere enn ved målepunktene virker ikke urimelig ut fra at feltet til 
Kaldbergsvatnet ikke går like høyt over havet som de andre feltene. 

Tabell 1 Nøkkeldata. %-tall angir % av observert tilsig i perioden 1989-2016. 

 Areal  
km²  

Eff.sjø 
% 

Høyde 
min-med-max 

Skog 
% 

QN NVE61-90 
l/(s*km²) 

QN obs. 
l/(s*km²) 

Kaldbergsvatnet 4.2 18.3 126-181-361 75 39 46* 

Kaldbergselva utløp 9.1 3.8 11-157-361 80 38 - 

101.1 Engesetvatn 39.9 11 45-159-741 60 55 (97%) 56 

105.1 Osenelv 137.6 4.7 7-235-795 57 47 (89%) 53 

114.1 Myra 16.5 0.01 30-212-891 39 47 (84%) 56 

113.3 Grytåa 22.6 7.3 214-373-964 31 63 (102%) 62 

*Vurdert verdi 

 

Figur 1 Normaliserte varighetskurver og sesongmiddelkurver (1989-2016). 
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1.1 Lavvannføringer 

Ettersom det tas ut relativt lite vann fra Kaldbergsvatnet, og restvannføringene blir 56-80 % (se avsnitt 
overflatehydrologi), mener vi det ikke er nødvendig med minsteslipp. Vassdraget er også tilpasset et 
vannuttak fra Kaldbergsvatnet siden 1986. Et eventuelt minsteslipp vil vanskeliggjøre 
smoltproduksjonen, da slipp av minstevann i praksis vil kreve alt tilløpet i tørre perioder, som er 
sammenfallende med kritiske perioder for settefiskanlegget. 

Lavvannføringer beregnet fra Nevina for Kaldbergsvatnet og Kaldbergselva og observert ved de 
nærliggende vannmerkene er vist i Tabell 2. Selv om nedbørfeltene er små, er effektiv sjøprosent høy, 
og lavvannføringene er på nivå med det som er observert i regionen. Vi vurderer derfor verdiene fra 
Nevina som rimelige. For Kaldbergsvatnet svarer dette til alminnelig lavvannføring, 5-persentil vinter 
og 5-persentil sommer på hhv. 26 l/s, 39 l/s og 20 l/s. 

Tabell 2 Lavvannføringer. For prosjektfeltene er verdiene fra Nevina. 

 Areal  
km²  

Alm.lavvf. 
l/(s*km²) 

5-p vinter 
l/(s*km²) 

5-p sommer 
l/(s*km²) 

Kaldbergsvatnet 4.2 6.2 9.3 4.8 

Kaldbergselva utløp 9.1 6.2 8.6 4.9 

101.1 Engesetvatn 39.9 9.2 15.5 6.6 

105.1 Osenelv 137.6 5.3 6.4 4.5 

114.1 Myra 16.5 6.8 6.8 5.8 

 

1.2 Simuleringsmodell 

Det er satt opp en simuleringsmodell for beregning av tilsig, vannstand, tapping og avløp fra 
Kaldbergsvatnet. Magasinkurven er beregnet ut fra et angitt areal ved kote 126 på 0,674 km² og 
oppmålt areal ved kote 130 på 0,816 km². Arealet er lineært ekstrapolert for senking under kote 126. 
HRV er antatt på kote 126,0, LRV på kote 125,0. 1 m regulering tilsvarer et volum på ca. 0,65 Mm³. 
Utløpet av Kaldbergsvatnet er antatt som et 3 m langt, fritt overløp med C-faktor 1,3 på kote 126,0. 
Halsabygda vassverk tar ifølge Halsa kommune i snitt ut maksimalt 9 l/s vann fra Bjørnavatnet. Dette 
er lagt inn i simuleringene. 

Vannbehovet som er lagt til grunn i simuleringene varierer fra ca. 20 l/s i slutten av mars/ begynnelsen 
av april til ca. 120 l/s fra siste halvdel av mai og til september (Figur 2). Gjennomsnittlig uttak over året 
er på 82 l/s. I perioder det er tørt, har anlegget mulighet for en midlertidig reduksjon i vannuttaket som 
vist i Figur 2. Reduksjonen i vannuttaket er i simuleringene forutsatt iverksatt når vannstanden går 
under kote 125,3, og vanntilgangen vil da være tilstrekkelig i alle år i simuleringsperioden. For 
operasjonell drift anbefales det at nivå for iverksetting av reduksjon i vannuttaket velges i området 
125,3-125,5 moh. 
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Figur 2 Vannbehov. Stiplet kurve viser mulig reduksjon i vannuttak. 

2 Konsekvenser for overflatehydrologi 

Det har vært tatt ut vann til settefiskproduksjon fra Kaldbergsvatnet siden 1986, noe som gjør at 
vassdraget i dag er tilpasset en situasjon med vannuttak gjennom mer enn 30 år. Konsekvensene for 
overflatehydrologi gjelder derfor en sammenligning av dagens situasjon med situasjonen slik den var 
før vannuttaket, kalt naturtilstanden.  

2.1 Naturtilstanden 

Normal sesongvariasjon domineres av høy avrenning høst og vinter og lavvannssesong i juni-august. 
Vintrene i området er generelt milde og med hyppige lavtrykkspassasjer fra sørvest, som bringer inn 
mild luft. Periodevis kan det imidlertid også være kaldt og tørt på vinteren. Siden det er liten 
høydeforskjell i feltet, akkumuleres det lite snø om vinteren, slik at avrenningsprofilen i hovedsak 
følger nedbørprofilen over året. 

I de 28 årene i simuleringsperioden er 1989 utvalgt som et vått år, 1993 som et normalt år og 2014 
som et tørt år. Disse årene er derfor også lagt til grunn for visning av kurver for vannføring og 
vannstand. 

2.2 Dagens situasjon og kurver for vannføring og vannstand 

Kurver for vannføring ut av Kaldbergsvatnet og for vannstand i Kaldbergsvatnet er vist for de utvalgte 
årene i hhv. Figur 3 og Figur 4. Vannføringen ut av Kaldbergsvatnet har gått noe ned sammenlignet 
med naturtilstanden, særlig på sommeren, da tilsiget er lavest og vannuttaket er høyest, kombinert 
med at vannstanden periodevis ligger under HRV. Forskjellen er størst i de tørreste årene. 
Gjennomsnittlig restvannføring er på 0,10 m³/s (56 % av i naturtilstanden). Ned mot sjøen bidrar 
lokalfeltet med et uregulert tilsig på i gjennomsnitt 0,21 m³/s, som gir en restvannføring her på 0,31 
m³/s (79 % av i naturtilstanden). 

Vannstanden i Kaldbergsvatnet er i dag tilnærmet uendret i fuktige perioder og perioder med normalt 
tilsig, men lavere enn naturlig i moderat tørre og tørre perioder. Kombinasjonen av lavt tilsig og relativt 
høyt vannuttak om sommeren gjør dette til perioden da magasinet i størst grad er senket under HRV, 
og selv i fuktige år må det påregnes en viss tapping av magasinet i tørre perioder på sommeren. I 
Tabell 3 er det vist antall dager der vannstanden i Kaldbergsvatnet er senket under HRV i dagens 
situasjon. Vannstanden går ikke ned til LRV i simuleringsperioden. 

Tabell 3 Dager med nedtappet vannstand. 

 Fuktig 
år 

Normalt 
år 

Tørt år 

Dagens situasjon 51 103 276 
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Figur 3 Vannføring ut av Kaldbergsvatnet i naturtilstanden og i dagens situasjon for et fuktig år (øverst), et normalt 
år (midten) og et tørt år. 
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Figur 4 Vannstand i Kaldbergsvatnet i naturtilstanden og i dagens situasjon for et fuktig år (øverst), et normalt år 
(midten) og et tørt år. 

2.3 Vanntemperatur, isforhold, lokalklima 

Vanntemperaturen i Kaldbergselva vil ha gått noe opp på sommeren sammenlignet med 
naturtilstanden, på grunn av større påvirkning fra omgivelsestemperaturen på vanntemperaturen. 
Dette skyldes at vannføringen er noe redusert. Om vinteren vil redusert avløp fra Kaldbergsvatnet gi 
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noe lavere vanntemperatur, og raskere tilfrysing av elva i kalde perioder. På Kaldbergsvatnet ventes 
det at isen naturlig har vært ustabil på grunn av skiftende vintervær. Med regulering av 
Kaldbergsvatnet kan isen ha blitt ytterligere noe mer ustabil i enkeltår på grunn av mer overvann 
knyttet til nedtapping og så heving av vannstanden. Siden magasinet som oftest er i bruk om 
sommeren, ventes imidlertid omfanget av svekket is å være beskjedent. 

Lokalklimaet ventes ikke å være påvirket av betydning. 

2.4 Grunnvann 

Grunnvannstanden er i dag litt lavere rundt Kaldbergsvatnet og langs Kaldbergselva når magasinet er 
tappet ned enn i naturtilstanden, men dette vil være uten konsekvenser av betydning. Eksisterende 
vannuttak til vannforsyning ligger lengre opp i vassdraget. 

2.5 Skred, flom, erosjon 

Det er mindre, avgrensede områder i nedbørfeltet som er angitt innenfor aktsomhetsområde for 
snøskred (Figur 5). Vinterklimaet i området er imidlertid skiftende, og i den grad det er snø i 
nedbørfeltet, vil denne være preget av stadig skiftende temperaturer, og dermed være lite skredutsatt. 
Det er heller ikke spor i vegetasjon som tyder på skred i området. 

Naturlig døgnmiddelflom og 10-årsflom fra Kaldbergsvatnet er i henhold til Nasjonalt formelverk for 
små nedbørfelt på hhv. 1,4 og 2,0 m³/s og ved utløpet i sjøen på hhv. ca. 4,6 og 6,7 m³/s. Uttatt 
vannmengde vil gi en liten reduksjon i flomvannføringene, selv om dette vil ikke være synlig. 
Prosentvis størst reduksjon blir det i Kaldbergsvatnet. Regulering av Kaldbergsvatnet har gitt en større 
effekt på flomvannføringene nedstrøms der særlig kortvarige og intense flommer og startfasen av 
større flommer vil bli holdt tilbake i magasinet. Dette vil skje i situasjoner der vannstanden er 
nedtappet når flommen starter. 

Reguleringen av Kaldbergsvatnet ventes å ha gitt utvasking av finsedimenter og noe erosjon i 
reguleringssonen sammenlignet med i uregulert tilstand. Det er liten grunn til å tro at erosjonen i 
vassdraget nedstrøms Kaldbergsvatnet har vært særlig stor i naturtilstanden, siden Kaldbergsvatnet 
også naturlig gir en vesentlig dempende effekt på flomvannføringene i vassdraget. I den grad det har 
vært endringer i erosjonen, vil den ha blitt litt redusert, på grunn av en liten reduksjon av 
flomvannføringene. 
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Figur 5 Utskrift av aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang fra NVE-atlas. 



Vedlegg 5 Bilder fra tiltaksområdet 

Bilder fra befaring 2017-07-05 
 

 

Bilde 1 Fra utløpsosen til Kaldbergvatnet mot vatnet. 

 
Bilde 2 Fra utløpsosen til Kaldbergvatnet mot vatnet. 



Vedlegg 5 Bilder fra tiltaksområdet 

 
Bilde 3 Mot søndre del av Kaldbergvatnet.  

 

 
Bilde 4 Mot søndre del av Kaldbergvatnet.  

 



Vedlegg 5 Bilder fra tiltaksområdet 

 

Bilde 5 Lav løsmasseterskel i utløpet av Kaldbergvatnet etablert i forbindelse med akvakulturanlegget. Deler av terskelen er 
naturlig.  

 

 
Bilde 6 Lav løsmasseterskel i utløpet av Kaldbergvatnet etablert i forbindelse med akvakulturanlegget. Terskelen i nærmeste 
bildekant er naturlig. 



Vedlegg 5 Bilder fra tiltaksområdet 

  
Bilde 7 Bilder av elva like nedstrøms Kaldbergvatnet.  

 

 
Bilde 8 Myr- og skogområder inntil elva nedstrøms Kaldbergvatnet.  



Vedlegg 5 Bilder fra tiltaksområdet 

 

 
Bilde 9 Myr- og skogområder inntil elva nedstrøms Kaldbergvatnet. 

   

Bilde 10 Ved Kaldbergsmyrane er myra drenert og elva kanalisert gjennom etablerte granplantefelt.   



Vedlegg 5 Bilder fra tiltaksområdet 

 

 
Bilde 11 Kallbergselva er kanalisert gjennom et område med fulldyrket grasmark.  

 
Bilde 12 Et lite område med oreskog nedstrøms Kaldberget.  



Vedlegg 5 Bilder fra tiltaksområdet 

 
Bilde 13 Bekkedalen i nedre del av Kallbergsdalen.  

Bilder fra ulike magasinvannstander fra Norge i Bilder 

 

Bilde 14 Flyfoto utløpsosen 2014-09-16. Kilde: NorgeiBilder. 



Vedlegg 5 Bilder fra tiltaksområdet 

 

Bilde 15 Flyfoto utløpsosen 2012-08-12. Kilde: NorgeiBilder. 

 

Bilde 16 Flyfoto utløpsosen 2009-06-29. Kilde: NorgeiBilder. 

 

Bilde 17 Utløpsosen 2008-05-29. Kilde: NorgeiBilder. 
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Bilde 18 Utløpsosen 2004-06-02. Kilde: NorgeiBilder. 

 

Bilde 19 Utløpsosen 1967-07-15. Kilde: NorgeiBilder. 

 

Bilde 20 Søndre del av Kaldbergsvatnet 2014-09-16. Vannstand på kote Kilde: NorgeiBilder. 
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Bilde 21 Søndre del av Kaldbergsvatnet 2012-08-12. Vannstand på kote Kilde: NorgeiBilder. 

 
Bilde 22 Søndre del av Kaldbergsvatnet 2009-06-29. Vannstand på kote Kilde: NorgeiBilder. 

 
Bilde 23 Søndre del av Kaldbergsvatnet 2008-05-29. Vannstand på kote Kilde: NorgeiBilder. 



Vedlegg 5 Bilder fra tiltaksområdet 

 
Bilde 24 Søndre del av Kaldbergsvatnet 2004-06-02. Vannstand på kote Kilde: NorgeiBilder. 

 
Bilde 25 Søndre del av Kaldbergsvatnet 1967-07-15 før vassdraget ble regulert. Kilde: NorgeiBilder.  



Vedlegg 6 

Grunneiere ved Kaldbergsvatnet 

Gnr/bnr Fornavn Etternavn 

12/1 Nils T. Halse 

12/2 
 

 

Djurry Postma 

Lieuwe van der Valk 

13/1 Nils Aakvik 

13/2 Anders J. Heggem 

14/1 Svein Aakvik 

20/1 Gjertrud Hestnes 

21/1 Hans Atle Baarset 

21/3 Ola Baarset 

21/4 Reidar Nisja 

22/3 Einar Oterholm 

22/15 Eirik Oterholm 

23/3  Skogsselskapet M&R 

24/1 Sverre Vullum  

24/4 Johannes Reiten 

24/11 Kirsten Aasbø Larsen 

24/14 Tore  Aukan 

 

Grunneiere langs Kaldbergselva 

Gnr/bnr Fornavn Etternavn 

14/1 Svein Aakvik 

16/1 Ingebrigt Fjærvik Seter 

16/2 Eldbjørg Reiten 

16/3 Ola Baarset 

16/4 Hans Atle Baarset 

16/5 Eldbjørg Reiten 

19/1 Harald Løvik 

19/2 Håkon Olsen 

20/1 Asbjørn Hestnes 

 



FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbeh andlar, innvalst elefon

fylkesskogmeste r Åsmund Asper, 71 25 84 07

Bse12.06.2017 ()  \ / 4 1 7/ 3174/FM MRASAS/ 421.53
Dykkar dato Dykkar ref.

11.05.2017

Halsa kommune

Radhuset , Liaboen
6683 VÅGLAND

M erknader til søknad bygging av skogsveg -Halsa komm une - Svein Aakvik-
Hn svikl ivegen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser t il dykkar brev av 11.05.2017, der de ber om
merknader i samband med bygging av Ian bruksveg. Våre fagsakshandsamarar har følgj ande

merknader i høve t il sine ansvarsområde.

Miljv ern:
Det hekker st orlom i Kaldbergsvat net . Framføring av veg og legging av rør t il vassforsyning
må t a hensyn t il dett e. Anleggsvirksomhet nær vat net bør derfor unngås i hekkeperioden

mai t il j uli.

Landbruk:
Omsøkt veg er st orpart en ombygging av en klare veg t il bilveg kl 3, heilårs bilveg for
t ømmerbil med hengar. Veglengda er anslatt a bli 2200 met er. Vegen er ein
kombinasj onsveg da det i veglinja og skal leggj ast ned ny vassforsyning t il Lerøy Aakvik rogn
og st amfisk AS frå Kalbergsvat net . Dekningsområdet for vegen er vurdert avere omlag
1000 daa med om lag 650 daa produkt iv skog. 3000 m3 hogst moden skog st år i
dekningsområdet , men det er og ein del skog i yngre klassar. I forbindelse med vegen er det
planlagd 2 masset ak med ut t ak av om lag 9000 m3 fast fj ell. Da vegen er ein
kombinasj onsveg er skogint eressa i vegen sat t t il 55 % og skal ett er det t e behandlast et t er

forskrift om bygging av landbruksveg.

Konklusj on:
Fylkesmannen er posit iv t il t ilt aket , men unngå anleggsdrift i st orlemens hekkeperiode og
t ildekking av eit masset ak ett er ferdig veg må det t a kast omsyn t il. Ved skogsdrift i området
må det elles t akast omsyn i t råd med krava i Forskrift om berekraft ig skogbruk.

M ed helsing

Odd Loset (e.f. )
fagkoordinat or

Åsmund Asper

y ke smannen i More og Romsdal P ob o3 252Q, So4Od o _ 71 25 34 00 { g2!g9· 2 2 2 1@ QJ g: 3 nae . oo - Organis asjon snr: 974 764 067



Halsa kommune
Drifts- og nær ingsavdelinga

Svein Aakvik
Halsavegen 1665
6680 HALSANAUSTAN

Administrativt vedtak
Delegert rådmannen  -  nr. 109/17

Deres ref: Var ref
20 17/227-6

Saksbehandler
Erlend Snøfugl

Dato
23.06.2017

Behandling av søknad om bygging av Hønsviklivegen

Saksopplysninger:
Svein Aakvik søker om å få bygge 2200 meter med skogsbilveg. Veien er en bygges i
kombinasj on med at Lerøy Aakvik stamfisk og rogn bygger ny vannforsyning til anlegget sitt.

Lover/regelverk
Forskrift om bygging av landbruksveg
Skoglov
Veilov
Kulturm innelov
Naturmangfoldlov

Faktiske opplysninger
Nybygging og ombygging av landbruksveger er etter forskrift søknadspliktig. Kommunen skal
ved behandling av delingssøknader påse at bygging strider mot lover, forskrifter, bestemmelser
og arealplaner for det aktuelle området.

Arealet er i kommunedelplan LNF - A område.

Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 - 12.
Kommunen skal i alle saker vurdere tiltaket i forhold til naturmangfoldloven (Nm!) §§ 8 - 12.

I forhold til Nm! § 8 kunnskapsgrunnlaget.
Saken er vurdert i forhold opplysninger i Naturbasen, og i den er det ikke gjort funn i og ved
veglinja, men det er gjort et funn i Kaldbergsvatnet.

I forhold til Nml § 9 føre var prinsippet.
Der det er grunn til å tvile på kunnskapsgrunnlaget bør tiltak avslås. En har vurdert
kunnskapsgrunnlaget i denne saken til å være godt nok i forhold til å fatte vedtak.

Postadresse
6683 Vågland
E-post:
post@halsa.kommune.no

Besøksadresse Telefon
Rådhuset 71  55  96 00

Telefaks
www.halsa.kommune.no 71  55  96 01

Bank
4090 06 00005
Org.nr
962 350 526 MV A



I forhold til Nml $ 10 økosystemtilnærming og samla belastning.
Nml § 10 sier at påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede påvirkning. At
vegen blir ombygd vil ikke ha avgjørende innvirkning. Videre vil tiltaket ikke gi vesentlig større
belastning på miljøet.

I forhold til Nml § 11 kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
Nml $ I 1 legger kostnadene for a avgrense negativ påvirkning tiltaket volder, til den som er
ansvarlig for tiltaket. Kommunen vurderer omsøkte tiltak slik at det ikke vil bli satt krav om
avbøtende tiltak.

I forhold til Nml § 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder :
Det bør stilles krav til at arbeidet blir utført på en miljøforsvarlig måte, noe som også er i søkers
interesse. Og at en unngar a bygge i Storlomens hekkeperiode.

I forhold til kulturminneloven
Ingen registrert e funn i omradet.

I forhold til veglovens § 29
Tiltaket krever ikke tillatelse fra vegvesenet da adkomsten skjer fra kommunal vei.

Vurderinger:
Det er posit ivt for skogbruket at vegen blir bygd, at den bygges i kombinasjon med andre bruker
er svaert fornuftig. Slik at Halsa kommune er sve rt positive til soknaden.

Vedtak:
1. Det gis tillatelse til ombygging av Hønsvikliveien slik som omsøkt.
2. Utbygger skal a unnga a bygge- og spregningsarbeider ved Kaldbergsvatnet i Storlomens

hekkeperiode

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Halsa kommune. Klagefr isten er 3 uker regnetfr a den dagen da brevet komfr am til
påf ørt adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er p ostlagt innen fr istens utløp .

Klagen skal sendes skriftlig til Halsa kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes,
og de grunner du vil anføre f or klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart f or oss om du har klaget i

rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommerfr em.

Dette brevet er elekt ro nisk godlje nt og har derf or ingen signatr .

Med hilsen

Erlend Snøfugl
Skogbrukssjef
Erlend Snøfugl
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Landbruksdirektoratet

1/11'\i"'''°''""o""'"
Dersom du velger å benytte dette skjemaet som papirsøknad, skal det sendes til kommunen hvor skogen ligger.

Vi anbefaler at du registrerer søknaden elektronisk. Start fra Landbruksdirektoratets hjemmeside og velg
'Se din skogfondskonto'  i menyen med elektroniske tjenester.

1. Grunnopplysninger
Navn (skogeier) IKommune eller kommunenr. Gardsnr./Bruksnr.

Svein Aakvik

Adresse, postnr. og poststed Skogfondskontonr.

E-post adresse ITelefon Bankkontonr.

Opplysninger for utbetaling til a nnen betalingsmottager enn skogeier (gje lder felt merket *)  Skal utbetales t il andre enn skogeie r

Navn og adresse ( ) IEventuelt fakturanr. (") Bankkontonr. (' )

2. Informasjon om tiltak

H.o.h. Bonitet
Mark-

Metode Treslag
A rb .

Tiltak
Hoved s lag kraft Mengde A re a l Kostnader

kode (stk/ m3/g ram) (daa ) (kr. u/MVA )
1-9 1-7 1-8 1-n 1-9 1-2

Klargjøring av plantefelt 100 >< >< >< >
Markberedning 101 >< >< ><
Kjemisk behandling ved etablering 102 >< >< "><
Inngjerding av kulturfelt 103 >< >< >< >
Felling av nyttbart lauvtrevirke 104 >< ><
Plantekjøp 110 >< >< >< >< >< ><
Nyplanting 120 1 3 1 2 I 2 11400 58 74 100

Såing 122 ><
Etablering av juletrefelt 125 ><
Etablering av pyntegrøntfelt 126 ><
Suppleringsplanting 130 ><
Kjemisk behandling etterarbeid 132 >< >< ><
Ungskogpleie 133 >< >< >< >
Underskudd tynning 140 >< >< >< >
Stammekvisting 141 >< >< >< >
Tiltak mot skogskade 142 >< >< ><
Forhåndsrydding før tynning 143 >< >< >< "><

Merverdiavgift (se veiledning) 730 >< >< >< >< >< >< >< >

0»

o
N
S
0
N-
0

C:
0
¢
Q>
>

Utbetaling fra skogfond og
søknad om tilskudd t il skogkultur

3. Geografisk plassering og merknader (se ve iledning )

Plassering (bestandsnr. eller kartkopi) ITotalt antall vedlegg

T 1, best140

Merknader til søknaden

LDIR-909 B Landbr uksd irekt oratet - Utbetal ing fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur
side 1 av 2



4. Underskrift
Jeg er ansvarlig for og godtar a:
- gjore meg kjent med forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, forskrift om skogfond o.a. og andre aktuelle lover og regler i

tilknytning t il tiltaket,
- gjore meg kjent med lokale retningslinjer for prioritering av t ilskudd,

- gi  fullstendige og korrekte opplysninger i søknaden, inkl. aktuelle vedlegg,

- gi nødvendige opplysninger til kommunen som grunnlag for behandling av søknaden, utbetaling av tilskudd eller i forbindelse med

kontrolltiltak,
- betale tilbake skogfond og tilskudd, hell eller delvis, dersom det avdekkes forhold som er i strid med forutsetningene for utbetalingen.

Opplysninger i denne søknaden, inkludert vedlegg, er gitt etter beste skj ønn og så fullstendig som mulig. Jeg er kjent med at jeg kan komme i

straffeansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Jeg onske r a s ke om tilskudd for tiltak som eventuelt er berettiget til dette ] u» [J e

Sted og dato Skogeiers underskrift

Informasjon ominnra pportering:

Vi gjør oppmerksom på at tildeling av tilskudd og utbetaling fra skogfond vil bli i nnrapportert til skattemyndighetene.

Veiledning og informasjon om utfylling

Koder:  Benyttes for gl ekstra informasjon om det enkelte tiltak. Det er forskjellig informasjon som etterspørres for det enkelte tiltak, og alle

de hvite feltene ut for tiltakene i listen på foregående side skal fylles ut. Dersom du har utført samme t iltak på arealer hvor denne ekstra-

informasjonen er vesentlig forskjellig, bør du dele opp innmeldingen på to eller flere tiltakslinjer med samme hovedkode.

Du kan benytte de blanke linjene nederst i listen til dette formålet.

Høyde over Bonitet: Metode(Markberedning):

havet (H.o.h): 1. 26 og hoyere 1. Saing/n aturlig

1. 0-149 2. 23 foryngelse

2. 150-249 3. 20 2. Planting

3. 250-349 4. 17 3. Kombinert

4. 350-449 5. 14
5. 450-549 6. 11
6. 550-649 7. 8 eller lavere
7. 650-749
8. 750-849
9. 850 og over

Metode(Skogskade):
1. Innsektb ekje mpelse
2. Rt eb ehandl. stubber
3. An dre tiltak

Metode (Nyplanting)
1. Markberedning før planting
2 . Uten markb eredning

Metode . (Suppleringsplanting)
1. Tilfredsstillende tetthet ihht krav
2. Tetth et ikke ihhl krav

Marks lag:
1. Barskog
2. Lauvskog
3 . Snaumark
4. Fulldyrket j ord
5. lnnmarksbeite
6. Overflatedyrket jord
7. Blandingsskog
8. Myr

Treslag:
1. Gran
2. Furu
3. Sitka
4. Contorta
5. Lutzii
6. Bjork
8. Andre bartre
9. Andre lauvtre

Arbeidskraft :
1. Eget arbeid/egne

ansatte
2. Entreprenør/Andelslag

Veiledning for utfylling av utvalgte felter i skjemaet

Utbetaling fra skogfond:
For alle tiltak er det de totale kostnadene som skal registreres i skjemaet. Dersom du har tilstrekkelig midler på skogfondskontoen din, vil alle

de registrerte kostnadene bli refundert . Dersom du IKKE ønsker at alle kostnadene skal refunderes, må du bruke merknadsfeltet for aangi

hvilket beløp du ønsker dekket med skogfond.

Merverdiavgift:
Merverdiavgift kan dekkes med skogfond, men dette gir ikke skattefordel. Dersom du allikevel ønsker at denne kostnaden skal dekkes med

skogfond, skal MVA-beløpet alltid registreres på egen linje (kode 730) nederst i skjemaet.

Når du ønsker at en faktura (med MVA) skal dekkes med skogfond og utbetales direkte Iiien annen betalingsmottager (f .eks.entreprenør), må

også MVA-beløpet dekkes av skogfond. For a unnga dette, bør man betale fakturaen fra egen bankkonto, og deretter søke om refusjon av

nettobeløpet fra skogfondet.

Angi plassering for t iltak når du har utført flere t iltak:
Når dur egistrerer flere tiltak i samme soknad/refusjonskra v, ma du huske a oppgi plassering for hvert enkelt tiltak. Tegn inn aktuelle

tiltaksområder på et egnet kart, og benytt hovedkodene fra tiltakslista som referanse til de enkelte områdene. Du kan også referere til

bestandsnummer fra siste skogbruksplan på eiendommen.

A ng. søknad om tilskudd:
Fo r at dette skjemaet skal gjelde som søknad om tilskudd, er det viktig at du krysser av for dette ved siden av underskriften din. Den enkelte

kommune bestemmer selv hvilke tiltak som kan være berettiget til a fa tilskudd til skogkultur. Du kan få opplysninger om dette på kommunens

hjemmeside, eller ved a henvende deg til landbruksforvaltningen i kommunen. Dette skjemaet gjelder også som søknad om tilskudd til tettere

planting for klima, og det er hovedkode 120 for nyplanting og 130 for suppleringsplanting som skal benyttes. Husk at kostnadene til plantekj øp

og plantearbeid skal slås sammen og registreres som ett tiltak.
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   NINA Prosjektnotat 
 

 

www.nina.no                                                          - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger 

Org.nr: NO 950 037 687 MVA  
 

Status for fiskebestanden i Kaldbergsvatnet, 
Halsa 
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1 Bakgrunn  
NINA fikk høsten 2017 i oppdrag fra Lerøy Midt AS, avd. Aakvik å vurdere status for fiskebestan-
den i Kaldbergsvatnet i Halsa kommune, som er vannkilde for deres anlegg i Aakvik. Som un-
derlag for vurderingen ble det gjennomført et møte mellom NINA og oppdragsgiver samt en be-
faring i mai 2018 og et prøvefiske i september 2018.  

I følge grunneierne til Kaldbergsvatnet er det lite stangfiske i vatnet, og det skal ikke foregå 
garnfiske, men dette kan likevel ikke utelukkes. Det er tidligere gjennomført prøvefiske i Kald-
bergsvatnet på 1990-tallet (Raddum 1991, Meisingset mfl. 1996, Meisingset & Oterholm 1999), 
men vi har ikke hatt tilgang til de to sistnevnte rapportene.  
 

 

Kaldbergsvatnet 23. mai 2018, sett fra sør. Vatnet har mange øyer og holmer. Foto: Odd Terje 
Sandlund/NINA 
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Innløpsbekken Bjønnavasselva, fotogra-
fert 6. september 2018, til venstre: det 
meste av strekningen tilgjengelig for ør-
ret fra Kaldbergsvatnet (som skimtes i 
bakgrunnen) og under: utløpet i vatnet. 
Foto: Randi Saksgård/NINA  
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2 Metoder og materiale  
Kaldbergsvatnet ligger 126 moh. i Halsa kommune, Møre og Romsdal (figur 1). Vatnet har et 
overflateareal på 67 ha, og nedbørfeltet målt ved utløpet fra vatnet er 4,3 km2 
(www.nevina.nve.no). Årlig avrenning er 1236 mm. Det viktigste tilløpet er Bjønnavasselva som 
kommer fra Bjørnavatnet og munner ut i sørenden av Kaldbergsvatnet. Bjørnavatnet er regulert 
som drikkevannskilde og Bjørnavasselva har ingen bestemmelser om minstevassføring. Selv 
om gjennomsnittlig uttak av drikkevann er begrenset (9 l/sekund), kan dette i tørre perioder bety 
at utløpet fra Bjørnavatnet tørrlegges slik at vassføringa i elva kun blir vann fra restfeltet. I praksis 
vil dette bety nesten tørr elv. Dette vil være negativt for rekrutteringen til ørretbestanden i Kald-
bergsvatnet. Utløpet er Kaldbergselva i Kaldbergsvatnets nordvestre hjørne. Vegetasjonen i 
nedbørfeltet er ca. 94 % skog og 6 % myr, og høyeste punkt er 361 moh. Området har kystklima, 
med sommertemperatur (mai-september) på 10,6 °C og vintertemperatur på 1,6 °C.   

Lerøy Aakvik Rogn og stamfisk tar ut driftsvann fra Kaldbergsvatnet, noe som kan påvirke van-
nivået i innsjøen. Inntrykket av strandsona i innsjøen er imidlertid at dette ikke har virkninger på 
miljøet som kan ha særlig betydning for fisken.  

I følge Raddum (1991) forekom ørret, røye, trepigget stingsild og ål i Kaldbergsvatnet. Ved prø-
vefisket i 1991 ble det fanget flere røye enn ørret, men våre undersøkelser tyder på at det sann-
synligvis ikke lenger forekommer røye i innsjøen. Det kan ikke utelukkes at det forekommer ål, 
men en eventuell forekomst er trolig svært fåtallig og det er uansett vanskelig å påvise ål ved 
garnfiske. 

 

 
 

http://www.nevina.nve.no/
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Figur 1. Kaldbergsvatnet (koordinater: 63°06′14″N 8°14′03″Ø) med garnfiskestasjoner (ovaler) 
og innløpsbekker avfisket med elektrisk fiskeapparat (piler).  
 
Det ble fisket én natt med 20 nordiske oversiktsgarn fordelt med 2-4 garn på hver av seks loka-
liteter i innsjøen (figur 1). Det ble også fisket med elektrisk fiskeapparat nederst i Bjønnavasselva 
og i en bekk ca. 500 m nordvest for denne.  

De nordiske oversiktsgarna er 30 m lange og 1,5 m høye, og består av 12 sammenmonterte 
garnpaneler á 2,5 m med maskevidder mellom 5 og 55 mm. Hvert garn har altså et areal på 45 
m2. For å kunne sammenligne utbyttet av fiske med garn av ulik størrelse i ulike innsjøer regner 
vi fangst per innsats som antall fisk fanget per 100 m2 garnareal og natt. Fangst per innsats 
forkortes CPUE, etter det engelske uttrykket «catch per unit of effort».  

All garnfanget fisk ble lengdemålt (mm) og veid (g) og det ble tatt skjellprøver og øresteiner 
(otolitter) til aldersbestemmelse. Fisken ble åpnet og kjønn og gytestadium ble registrert, mage-
innhold ble tatt ut for en enkel analyse mht. om ørreten hadde spist invertebrater (bunndyr, plank-
ton, o.a.) eller fisk. Mengden mageinnhold ble vurdert ut fra fyllingsgrad fra 0 til 5, der 0 er tom 
mage og 5 er helt full mage. Mengden parasittcyster synlig i bukhulen ble også notert. Fiskens 
kondisjonsfaktor ble beregnet ved hjelp av formelen K = (V / L3)*100, der V er vekt i gram, og L 
er lengde i cm. 

I Bjønnavasselva ble ca. 45 m2 elveareal avfisket med elektrisk fiskeapparat (TERIK), fra mun-
ningen og 30 m oppover. Det avfiskete arealet er den elvestrekningen som trolig er lettest til-
gjengelig for fisk som kommer opp fra Kaldbergsvatnet, før elva blir bratt og storsteinet. Det 
avfiskete området domineres av stein på 10-25 cm i nedre del, men blir mer storsteinet (>30 cm) 
oppover. Ovenfor denne elvestrekningen har elva lavere gradient og grusbunn og renner gjen-
nom et myrlendt område. Det er tvilsomt om fisk kan gå så langt opp i elva (ca. 200 m ovenfor 
elveosen) unntatt ved spesielle vassføringer. Det er mulig at fisk kan slippe seg fra Bjørnavatnet, 
men dette er ikke undersøkt. Oppvekstratio (gyteareal i m2 forhold til innsjøareal i ha) er et mål 
på hvilket potensiale som finnes for rekruttering til ørretbestanden. Vi går ut fra at det tilgjengelige 
gyte- og oppvekstområdet i dag er begrenset til de 45 m2 som vi undersøkte. Oppvekstratio blir 
da 0,7 (45 m2 / 67 ha), som er meget lavt (se side 34-35 i Sandlund mfl. 2013).  

Ørreten fanget i elva ble talt opp og lengdemålt (mm). Det ble tatt skjellprøver av seks ørret for 
aldersbestemmelse, hvoretter all fisk ble sluppet levende tilbake i bekken. Tettheten av ungfisk 
i elva ble beregnet ut fra en antatt fangsteffektivitet på 0,5 (dvs. at vi antar at 50 % av den fisken 
som er til stede blir fanget). Erfaring fra andre lignende elver tilsier at dette er en rimelig fangst-
effektivitet.   

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=no&pagename=Kaldbergsvatnet&params=63.103889_N_8.234167_E_type:waterbody_region:NO-15
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Ved elfisket i bekken nordvest for 
Bjønnavasselva (ved stasjon 6, figur 1) 
ble det ikke fanget eller observert fisk. 
Her er bare ca. 10 m av bekken tilgjeng-
elig for fisk fra Kaldbergsvatnet, og  de 
første 5-6 meterne er stillestående og 
mer å betrakte som en del av innsjøen.  

I utløpet fra Kaldbergsvatnet foregikk 
det graving i forbindelse med legging av 
nye rør for vannforsyning til Lerøys an-
legg i Aakvik, slik at elfiske ikke kunne 
gjennomføres. Utløpselvas karakter til-
sier imidlertid at den ikke er egnet som 
gyteelv for ørreten fra vatnet, da den har 
svært grovt substrat (stor stein), og 
dessuten faller svært bratt etter ca. 100 
m.  

 

 

 

 

 

 

 

Kallbergselva, nær utløpet fra Kald-
bergsvatnet, 6. september 2018. Foto: 
Randi Saksgård/NINA 
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3 Resultater  

3.1 Elektrisk fiske  

Ved elfisket i innløpselva Bjønnavasselva fra strandsona i innsjøen og 30 m oppover elva ble 
det fanget 25 ørretunger og ei trepigget stingsild. Ørreten var mellom 36 og 127 mm lang, mens 
den ene stingsilda var 44 mm. Fisk mellom 75 og 99 mm var mest tallrik. Aldersbestemmelsen 
av et utvalg av denne fisken viste at fisk mellom 36 og 60 mm var årsyngel, mens større fisk (70-
127 mm) var ett år gammel. Med utgangspunkt i en antatt fangsteffektivitet på 0,5 betyr denne 
fangsten en tetthet av ungfisk på 17,8 årsyngel og 93,3 ettåringer per 100 m2. Den relativt lave 
beregnede tettheten av årsyngel kan tyde på at fangsteffektiviteten for denne størrelsen av fisk 
(<60 mm) er lavere enn 0,5. Tettheten av ettåringer er svært høy, men ettersom det tilgjengelige 
arealet i bekken er så lite vil likevel rekrutteringen til ørretbestanden i vatnet være liten. På grunn-
lag av tettheten av ettårige ørretunger kan vi anslå at det vandrer ca. 50 ørretunger ut i vatnet 
hvert år. Dette er mindre enn én ørret per hektar innsjøareal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Lengdefordeling 
hos ørret fanget med el-
fiske i Bjønnvasselva og 
med nordiske oversikts-
garn i Kaldbergsvatnet, 
september 2018. 
 
 
 
 
 

3.2 Garnfiske 

Med 20 nordiske oversiktsgarn fordelt på seks stasjoner i Kaldbergsvatnet ble det fanget i alt 19 
ørret (Tabell 1). Dette gir en gjennomsnittlig fangst på ca. én ørret per garn eller en CPUE på 
2,0 (variasjon mellom 0 og 4,4). Det ble dessuten fanget ei trepigget stingsild. Selv om det jevnlig 
fanges stingsild i de nordiske oversiktsgarna som er brukt her, er dette lite effektiv redskap for 
denne småvokste arten. Bestanden av stingsild er trolig derfor langt større enn garnfangsten 
skulle tilsi. Det er lite trolig at det finnes røye i Kaldbergsvatnet, og en eventuell forekomst av ål 
kan vanskelig dokumenteres ved hjelp av garnfiske. 

Ørreten i garnfangstene var mellom 139 og 442 mm, med vekter mellom 25 g og 868 g (figur 2). 
Lengdegruppa 150-174 mm var mest tallrik i fangsten, mens større fisk var nokså jevnt fordelt 
på alle størrelsesgrupper. 
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Tabell 1. Oversikt over fangst av ørret og trepigget stingsild ved prøvefisket med nordiske over-
siktsgarn i Kaldbergsvatnet 6.-7. september 2018. Stasjonenes plassering er vist i figur 1. CPUE 
(fangst per innsats) er antall fisk per 100 m2 garnareal per natt. 
 

Stasjon Antall 

garn 

Garnareal, 

m2 

Antall fisk CPUE, 

ørret 

   Ørret 3-p stingsild  

1 4 180 3 0 1,7 

2 4 180 5 0 2,8 

3 3 135 5 0 3,7 

4 2 90 4 0 4,4 

5 3 135 0 0 0 

6 4 180 2 1 1,1 

Sum 20 900 19 1 2,1 

 

3.3 Fiskens habitatbruk 
Garnfangstene varierte med dypet garna ble satt på. Størst fangst, med en CPUE på over fire 
fisk, ble tatt i 0-3 m dyp, med avtakende fangst ned til 0,7 fisk på 12-20 m (figur 3). Den ene 
stingsilda ble fanget på 6-12 m dyp. Dersom vi regner fangst i vekt, viser det seg at hvert garn 
fanget mest på 12-20 m dyp (figur 4). Dette skyldes at den største ørreten, som veide 868 g, ble 
fanget på dette dypet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Fangst (CPUE) som 
antall fisk per 100 m2 garna-
real og natt fordelt på dybde-
soner i Kaldbergsvatnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Vekt av ørret per 
oversiktsgarn fanget på ulike 
dyp i Kaldbergsvatnet, sep-
tember 2018. 
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3.4 Alder og gytemodning  

Ørreten i garnfangstene var mellom 2 og 7 år gammel (figur 5), med toåringer som de mest 
tallrike. Fisken som ble fanget i innløpsbekken Bjønnavasselva, var årsyngel og ettåringer. Alle 
disse var umodne, mens den yngste gytemodne fisken i garnfangsten var en toårig hannfisk på 
152 mm. Det var et flertall gytemoden fisk i aldersgruppe 4 og eldre. Bare én hunnfisk var gyte-
moden, dette var den største fisken i fangsten, 442 mm og 868 g. Det er viktig å huske at mate-
rialet er begrenset, det var kun 12 hannfisk og 7 hunnfisk i garnfangsten. 

Alderssammensetningen i fangsten tyder på en årlig dødelighet i underkant av 50 % fra alders-
gruppe 2 til 5. Antall fisk er imidlertid for lite til å beregne sikre verdier for dødelighet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Aldersfordeling og andel 
gytemodne fisk hos 19 ørret fanget 
med prøvegarn i Kaldbergsvatnet, 
september 2018. 
 
 
 

 

3.5 Vekst og kondisjon 

Gjennomsnittslengden for fisk av ulik alder viser at ungfisken som lever i tilløpsbekken nådde 
ca. 52 mm etter første sommer og ca. 90 mm etter andre sommer (figur 6). Toårig fisk i Kald-
bergsvatnet var 153 mm, hvilket tyder på en vekst på vel 60 mm det første året i vatnet etter at 
den går ut fra gytebekken. De to neste vekstsesongene, fram til fisken er fire år, en gjennom-
snittlig tilvekst over 93 mm per år. Dette må betraktes som svært god tilvekst. Vårt materiale av 
fisk i eldre aldersgrupper er svært lite (bare én fisk i aldersgruppe 5 og 7), men den sjuårige 
fisken på 442 mm tyder i alle fall på at vekstpotensialet er godt for fisk som lever så lenge.   

Fisken i Kaldbergsvatnet hadde normal kondisjonfaktor for ørret. Hos fisk under 20 cm var gjen-
nomsnittlig K-faktor 0,85, mens fisk over 20 cm hadde K-faktor lik 1,01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Gjennomsnittlig lengde 
hos ørret i ulike aldersgrupper 
fanget i Bjønnavasselva (elfiske) 
og i Kaldbergsvatnet (garn) i sep-
tember 2018.  
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3.6 Mageinnhold 

To av 19 ørret i garnfangstene hadde tomme mager, men 12 fisk hadde velfylt eller svært full 
mage (fyllingsgrad 3-5). Seks av de 19 ørretene i garnfangsten hadde rester av stingsild i magen 
Det største individet (442 mm) hadde spist 60-70 stingsild mellom 21 og 42 mm, mens en hunn-
fisk på 233 mm hadde spist fem små stingsild (<30 mm). Ellers bestod mageinnholdet av bunn-
dyr og overflateinsekter. To av de største fiskene hadde mange parasittcyster på innvollene, 
sannsynligvis som følge av at de hadde spist mye stingsild. Dette kan føre til opphopning av 
parasitter i ørreten. 

 

Den største ørreten i prøvegarnfangsten, en hunnfisk, 442 mm, 868 g. Den hadde 60-70 stingsild 
i magen. Foto: Randi Saksgård/NINA 



NINA Prosjektnotat 96 

12 

4 Diskusjon og konklusjoner 
Det er registrert to fiskearter i Kaldbergsvatnet: ørret og trepigget stingsild. I garnfangstene do-
minerte ørret, da stingsilda bare unntaksvis fanges i garn. Ved prøvefiske i 1991 ble det fanget 
flere røye enn ørret (Raddum 1991). Vårt prøvefiske tyder dermed på at røya i Kaldbergsvatnet 
høyst sannsynlig har dødd ut. Raddum (1991) påviste rekrutteringssvikt hos røya allerede for 
nesten 30 år siden, og diskuterte mulige årsaker til dette. Han omtalte bl.a. at grøfting av myrer 
i nedbørfeltet kan ha ført til økt tilførsel av organiske partikler som avleires på bunnen og skader 
oksygenforholdene på røyas gyteplasser. Vi kan ikke si med sikkerhet om dette er årsaken i 
Kaldbergsvatnet, men lignende forklaringer er foreslått i andre innsjøer der røyebestanden har 
gått tilbake eller har dødd ut.   

Fangsten av ørret, med en CPUE på 2,1 fisk, var svært lav sammenlignet med andre innsjøer 
der ørret er den eneste eller dominerende arten. I de ørretsjøene som inngår i overvåkingspro-
grammet «Økofersk» er det ingen ørretsjøer der fangsten har vært så lav som dette (Schartau 
mfl. 2018a,b,c,d). 

Årsakene til at det er en så vidt tynn ørretbestand kan være mange. Den viktigste årsaken er 
likevel at det er dårlig med gyte- og oppvekstområder for ørret i tilløps- og utløpsbekker. En 
beregnet oppvekstratio på 0,7 (forholdet mellom tilgjengelig gyteareal og innsjøens størrelse), 
som vi finner i dette tilfellet, forventes å gi en svært tynn ørretbestand. I tilløpsbekker til Kald-
bergsvatnet er det kun de nederste meterne av Bjønnavasselva som er egnet og tilgjengelig 
gyteområde. Dette området påvirkes av vassføringa i elva. Bjørnavatnet er regulert som drikke-
vannskilde, og det tas ut i gjennomsnitt ni liter per sekund til dette formålet. I perioder med en 
uheldig kombinasjon av tørt vær (lite tilsig) og stort uttak til drikkevann kan trolig elva bli nesten 
tørr, noe som åpenbart vil påvirke forholdene for ørreten i elva. De øvrige tilløpsbekkene til Kald-
bergsvatnet er ikke egnet som gytebekker, og utløpselva er også dårlig egnet selv man skulle få 
gjort tiltak som bedret fiskens mulighet til å vandre ned og opp i utløpet. I forhold til klassifise-
ringen for vannforskriften vil en fangst (CPUE) på vel to fisk tilsi moderat til dårlig tilstand.  

Det er likevel viktig å påpeke at tettheten av ungfisk av ørret i Bjønnavasselva var svært høy, 
totalt mer enn 110 fisk per 100 m2. Det blir likevel ikke stor rekruttering til ørretbestanden i vatnet, 
anslagsvis mindre enn én ettårig rekrutt per hektar innsjøareal per år.  

En annen tenkelig årsak til den fåtallige ørretbestanden kunne være at produksjonsforholdene i 
vatnet er dårlige. Dette er neppe tilfelle i Kaldbergsvatnet, som er relativt grunt og dermed for-
holdvis produktivt. Uttaket av driftsvann til Aakvik fiskeanlegg kan påvirke vannstanden i inn-
sjøen, men vegetasjon og generell tilstand i strandsona tyder ikke på at dette i særlig grad virker 
negativt på forholdene. Den svært gode veksten til ørreten etter at den har kommet ut i vatnet 
(fra en alder på to år) tyder snarere på gode eller svært gode næringsforhold. Ørreten i dette 
materialet hadde også betydelig bedre vekst enn det som ble registrert tidlig på 1990-tallet (Rad-
dum 1991).Tilgang på stingsild som byttefisk tilsier også at veksten kan fortsette ut over 25-30 
cm som gjerne er begrensningen dersom det bare er bunndyr, overflateinsekter og plankton som 
er tilgjengelig bytte for ørreten.  

For det tredje kan det være for hard eller feil beskatning av fiskebestanden. Alderssammenset-
ningen til ørreten i prøvegarnfangstene tyder på relativt stor årlig dødelighet. Størrelsessammen-
setningen, med relativt få fisk over 17,5 cm og fraværet av gytemodne hunner (med unntak av 
én fisk) kan også tyde på for hard beskatning, særlig med garn. Garn er selektivt fiskeredskap, 
dvs. at en viss maskevidde fanger mest effektivt på en viss størrelse av fisk. Lengdefordelingen 
i våre prøvegarnfangster kan isolert sett tyde på at det fiskes med garnmaskevidder på omkring 
22-26 mm (28 omfar eller større) som i hovedsak vil fange ørret større enn 20 cm.  

Konklusjoner: 

• Kaldbergsvatnet har en svært tynn ørretbestand. Dette skyldes hovedsakelig dårlige re-
krutteringsmuligheter.  
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• Ørreten forlater gytebekken ved to års alder og omkring 12 cm lengde. Veksten i vatnet 
er god, men det er stor årlig dødelighet, og få fisk blir større enn 20 cm og eldre enn fire 
år.  

• Det var kun én gytemoden hunnfisk i prøvegarnfangstene, noe som, sammen med stør-
relses- og aldersfordeling i materialet, tyder på relativt hard beskatning av bestanden. 

• Røya som tidligere forekom i Kaldbergsvatnet er utdødd, en utvikling som trolig startet 
på 1980-tallet.  
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5 Mulige tiltak 
Ørretbestanden i Kaldbergsvatnet er fåtallig, og inntrykket fra dette begrensede prøvefisket er at 
bestanden gjerne kunne være mer tallrik uten at det vil gå på bekostning av den gode veksten 
vi ser hos fisken.  

Følgende tiltak bør vurderes: 

• Dersom det foregår noe garnfiske bør dette avsluttes. Et regulert stangfiske med et pas-
sende minstemål vil gi fisken mulighet til å utnytte sitt vekstpotensial. Ut fra vekstkurven 
kan et minstemål på 30-35 cm være passende. 

• Forbedre rekrutteringsmulighetene. Opplysninger tyder på at det ble gjort tiltak med dette 
formålet i Bjønnavasselva på 1990-tallet. Det er imidlertid behov for å vurdere hvordan 
dette ser ut i dag, og om det er behov for nye fysiske tiltak slik at fisk fra Kaldbergsvatnet 
kan vandre lenger opp i elva der det, ut fra befaringen i mai 2018, ser ut til å være gyte-
grus av akseptabel kvalitet. Effekten av et slikt tiltak er imidlertid avhengig av at det inn-
føres en minstevassføring i elva. Dersom man risikerer at vassføringa går ned mot null i 
enkelte perioder vil tiltak i elva være bortkastet. Dette poenget ble også understreket av 
Raddum (1991). 

• Utsetting av settefisk (én – tosomrig, 10-15 cm) basert på stedegen fisk bør kunne gi god 
overlevelse i innsjøen. Det er imidlertid så få gytefisk i bestanden i dag at uttak av stam-
fisk eventuelt må gjøres med stor forsiktighet for ikke å påføre bestanden stor skade. Vi 
anbefaler derfor at de to første tiltakene gjennomføres før man i det hele tatt vurderer 
settefisk. 

 

 
Kaldbergsvatnet sett fra vest, 6. september 2018. Foto: Randi Saksgård/NINA 
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Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Kommunens årsregnskap skal i henhold til bestemmelsene i lov og forskrift avgis pr 15 februar og 
frist for avlevering av årsberetning er satt til 31 mars.  Snillfjord sitt regnskap/ årsberetning er 
underskrevet 3 juni.  

Snillfjord kommunes årsregnskap viser kr 101.828.091 til fordeling drift og et regnskapsmessig 
resultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap, 
investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Revisor har avgitt sin beretning 4 juni 2020. 

Kontrollutvalget behandlet saken i møte 26.06.20 
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Vurdering 

Revisjons Midt Norge  SA har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). 
Deres oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og 
plikter ved revisjon av årsregnskapet. De er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og 
forskrift, og har overholdt deres øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter 
deres oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
deres konklusjon. 

Uttalelsene om øvrige lovmessige krav fra revisjon 
Konklusjon med presisering om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, 
mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med 
budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 
 
Vi presiserer at det er brukt mer lån i regnskapet i forhold til det som er vedtatt i investeringsbudsjettet. 
 
Konklusjon om årsberetningen  
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Protokolltilførsel fra kontrollutvalget 
 
Ordfører ba om en nærmere redegjørelse om note 16 i årsregnskapet for Snillfjord kommune. 
Bakgrunnen for ordførers ønske er at tidl. Hemne kommune har utestående krav (fordringer) mot 
Snillfjord for salg av tjenester for fjerde kvartal 2019. Det ble opplyst fra Roar Arne Reinhaug, controller 
Orkland, at uteblitt betaling skyldes delvis at det er knyttet innvendinger mot kravets størrelse, og at en 
henvendelse for å få klarhet årsaken til kravet størrelse, ikke anses adekvat besvart. Det ble opplyst at 
kravet(fordringene) er gjort kjent ovenfor rådmann og økonomisjef i Orkland kommune.  
  
Kontrollutvalget merker seg at beløpet er satt av i regnskapet som en gjeld for Snillfjord, og at kravet er i 
behold selv om årsregnskapet godkjennes. Kontrollutvalget er av den oppfatning at saken må søkes løst 
på et administrativt nivå mellom Heim og Orkland. 
 

Rådmannens innstilling: 

Snillfjord kommune  sitt regnskap og årsberetning for 2019  godkjennes slik det foreligger.   
Hemne kommune sitt krav til Snillfjord kommune  opprettholdes. Jfr prokolltilførsel fra 
kontrollutvalget.   



From: May Hårstad Lian <May.Harstad.Lian@hitra.kommune.no> 
Sent: Monday, June 29, 2020 11:06 AM 
To: Heim Postmottak 
Subject: VS: Årsregnskap og årsberetning for Snillfjord kommune 
Attachments: ÅRSREGNSKAP 2019 SNILLFJORD KOMMUNE.pdf 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 
 

Fra: May Hårstad Lian  
Sendt: mandag 29. juni 2020 10:52 
Til: 'fmstagr@fylkesmannen.no' <fmstagr@fylkesmannen.no> 
Kopi: 'postmottak@orkland.kommune.no' <postmottak@orkland.kommune.no>; 
'postmottak@heim.kommune.no' <postmottak@heim.kommune.no> 
Emne: Årsregnskap og årsberetning for Snillfjord kommune 
 
Hei 
Hitra kommunestyre gjorde følgende vedtak den 25.06.2020, sak 69/20: 
Vedtak: 

1. Hitra kommunestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning 2019 for Snillfjord 
kommune slik de er fremlagt.  

2. Snillfjord kommune sine aktiva og passiva deles etter avtale inngått 18.11.2019 om 
hovedprinsipper om deling av Snillfjord gjeldende fra 01.01.2020.  

Enstemmig. 
 
Dette til orientering.  
 
Med vennlig hilsen 
 
May Hårstad Lian 
Økonomisjef 
 

 
                        Rådhusveien 1, 7240 Hitra 
                        72 44 19 67 
                        72 44 17 00 (Sentralbord) 
                        Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post registreres i vårt sakssystem. 
                        www.hitra.kommune.no  

 

http://www.hitra.kommune.no/


From: Kjell Næssvold <kjell.nassvold@revisjonmidtnorge.no> 
Sent: Thursday, June 4, 2020 9:51 AM 
To: Bekkavik, Eva J (Eva.bekkavik@konsek.no); Torbjørn Brandt; Roar 

Arne Reinhaug 
Cc: Torger Aarvaag; Ingjerd.Astad@hitra.kommune.no; 

ingvill.Kvernmo@Orkland.kommune.no; Heim Postmottak; 
postmottak@hitra.kommune.no; postmottak@orkland.kommune.no 

Subject: Snillfjord kommune - Regnskap 2019 
Attachments: Revisjonsberetning 2019 Snillfjord kommune.pdf; Br2020-0604 

Nummerert brev nr 5.pdf 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 
Hei 
 
Vedlagt følger revisjonsberetning og nummerert brev, etter revisjon av Snillfjord kommunes 
regnskap for 2019. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjell Næssvold 
Oppdragsansvarlig revisor 
 

M +47 913 29 475  | Teams 
 

 
 

Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7715 Steinkjer  
W www.revisjonmidtnorge.no  |  M +47 907 30 300  
 

sip:kjell.nassvold@revisjonmidtnorge.no
http://www.revisjonmidtnorge.no/


From: Roar Arne Reinhaug <roar.reinhaug@orkland.kommune.no> 
Sent: Thursday, June 4, 2020 10:29 AM 
To: Torger Aarvaag; Heim Postmottak 
Cc: Inger Johanne L Steinveg 
Subject: VS: Årsregnskap, -beretning og fullstendighetserklæring for Snillfjord 

kommune 2019 
Attachments: FULLSTENDIGHETSERKLÆRING.pdf; ÅRSREGNSKAP 2019.pdf 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 
Hei, 
 
Forsendelsen ble i største laget, men her kommer fullstendighetserklæringen og årsregnskapet. 
Årsberetning blir sendt i neste mail. 
 
MVH 
Roar Reinhaug 
 

Fra: Roar Arne Reinhaug  
Sendt: torsdag 4. juni 2020 10:18 
Til: 'torger.aarvaag@heim.kommune.no' <torger.aarvaag@heim.kommune.no>; 
'ingjerd.astad@hitra.kommune.no' <ingjerd.astad@hitra.kommune.no>; Ingvill Kvernmo 
<ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no>; 'Postmottak' <Postmottak@hitra.kommune.no>; 
'psotmottak@orkland.kommune.no' <psotmottak@orkland.kommune.no>; 
'postmottak@heim.kommune.no' <postmottak@heim.kommune.no> 
Kopi: 'May Hårstad Lian' <May.Harstad.Lian@hitra.kommune.no>; Berdal Svein Henry <svein-
henry.berdal@orkland.kommune.no>; 'inger.steinveg@heim.kommune.no' 
<inger.steinveg@heim.kommune.no> 
Emne: Årsregnskap, -beretning og fullstendighetserklæring for Snillfjord kommune 2019 
 
Hei, 
 
Vedlagt følger årsregnskapet, årsberetningen og fullstendighetserklæringen for Snillfjord kommune 
2019. 
 
Revisjon har i dag sendt ut revisjonsberetning og nummerert brev knyttet til godkjenningen av 
regnskapet direkte til dere. 
 
MVH 
Roar Reinhaug 
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Årsberetn ing 2019 - Snillfjord kommune

Årsberetning 2019

l . Rådmannens kommentar

l .l Innledning
Årsberetningen gir en beskrivelse av Snillfjord kommunes tj enesteproduksj on i 2019. Den
beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av tj enestene. Årsberetningen er rådmannens
presentasjon av regnskap og årsberetning for kommunestyret. Beretningen er et
informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom
beskrivelse av de kommunale enheter og de oppnådde resultater i 2019.

Under tj enesteområdene har vi valgt å ta utgangspunkt i netto driftsutgifter i % av totale netto
driftsutgifter. Denne indikatoren viser prioriteringen av kommunale ressurser og er et viktig
verktøy for å følge og påvirke utviklingen i egen kommune. Snillfjord kommune budsj etterer
på nettorammer.

Nærmere informasjon om KOSTRA-tall finnes på  www.ssb.no/kostral

1.2 Generelt
Snillfjord opphører som kj ent som egen kommune fra 1. j anuar 2020. Drifta i de siste
driftsårene har vært preget av planlegging og forberedelser til oppstart av de nye kommunene
Heim, Hitra og Orkland, samtidig som det har vært viktig å opprettholde et godt tj enestenivå
til innbyggerne helt fram til de nye kommunene er etablert. For en så vidt liten organisasj on
som Snillfjord har dette vært krevende, men ansatte fra Snillfjord har deltatt i relativt
omfattende utredningsarbeider og da særlig i Orkland. Kapasitetsproblemer har likevel gjort
at vi også har måttet bortprioritere utredningsarbeid som særlig Orkland og Heim har gjort. På

noen områder er sammenslåinga «foregrepet» ved at det er inngått vertskommuneavtaler om
drift med nabokommunene. Eksempler på dette er at Ven oppvekstsenter ble drevet av Hemne
fra høsten 20 18, mens omsorgsboligen på Sunde ble drevet av Hitra fra årskiftet. Tj enester
som helsesøster og byggesak ivaretas i samarbeid med nabokommunene, og det har vært et
nært samarbeid med Hitra om drift på Hemnskj el oppvekstsenter. Når det gjelder faglig
utviklingsarbeid, kompetanseheving og ulike samarbeidstiltak så har det også i stor grad
skj edd i samarbeid med nykommunene.

20 19 har til tider vært vanskelig for kommunen og de ansatte i kommunen. Problemstillinger
knyttet til delingen av kommunen knyttet til både fordeling av ansatte og framtidig inntekter
vs utgifter har til tider blitt vel fremtredende og medført både frustrasjon og usikkerhet knyttet
til framtiden. En følelse av at hovedfokuset lå på problemer og ikke muligheter for Snillfjord
spredte seg i organisasj onen og gjorde til tider hverdagen noe vanskeligere enn den kunne
vært.

Snillfjord har til tross for et svakt resultat i 2019 flere potensialer som de nye kommunene vil

nyte godt av.

2
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Snillfjord har nesten l % av arealet for Havbruksnæringen og har de siste tre årene
mottatt mer enn 30 mill kroner i utbetaling fra havbruksfondet. Det er forventet en
større utbetaling også i 2020
Utbetalingen av eiendomsskatt økte med 2 mill kroner fra 2018  til  2019 og vil øke
ytterligere de kommende årene. Fra 202 1 når vindkraftutbyggingen er ferdig forventes
det en årlig innbetaling på rundt l 0 mill kroner per år.
Skatteinngangen for Snillfjord var i 20 19 i forhold til skatteinngangen for landet på
90,3%. Dette er blant de høyeste sammenlignet med sammenslåingskommunene.

I 2019 fikk Snillfjord kommune et netto driftsresultat på minus 14.999.924 kroner. Av dette er
11.058.656 kroner dekket opp med bruk av fonds i henhold til budsj ett. Det øvrige, kr
3 .94 1.268 kroner, er dekket inn gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond i forhold til

budsj ett. J henhold til regnskapsforskriftene skal merforbruk dekkes inn i regnskapet dersom
det er midler til å dekke inn dette i balansen.

I forhold til det budsj etterte resultatet skyldes nænn ere halvparten av avviket i forhold til
budsj ett en tilbakeføring av en tidligere avsetning på kr 1.714.000,- knyttet til ikke utbetalt

tilskudd av regionale næringsmidler fra Trøndelag fylkeskommune, mens det resterende er
knyttet til overforbruk pä rammeomr ädene. Det vil bli gjort tiltak for ä fä utbetalt tilskuddet
fra Trøndelag Fylkeskommune, men i forbindelse med regnskapsavslutningen ble det

besluttet at det var mest korrekt å ta dette inn i resultatet med tanke på usikkerheten.

Det må påpekes at resultatet for 2019 er påvirket av en del spesielle forhold knyttet til at
kommunen opphører som egen kommune etter denne regnskapsavleggelsen.

J 2018 ble det avsatt 4 mill kroner av mottatte midler fra Havbruksfondet til
allmennyttige formål. 3,4 mill kroner av dette er utbetalt i 2019.
Å  ha et fullstendig aj ourført arkiv innen sammenslåingene har det vært lagt ned mye
arbeid i å ha klart . Utover svært mange timer brukt på dette arbeidet har kommunen
også forskuttert 1,7 mill kroner knyttet til framtidige deponeringskostnader.
I forbindelse med forskj ellige arrangementer i forkant av delingen av kommunen er
det brukt 0,3 mill kroner.
Det ble utdelt ekstra midler fra viltfondet knyttet til sikring/inngjerding av for mot
hj ortedyr på totalt 0,5 mill kroner i 2019
Kommunen har satt bort en rekke oppgaver til andre kommuner i forkant av
kommunesammenslåingen. Dette har totalt sett vært dyrere enn det var da kommunen
selv driftet disse oppgavene.
Det har påløpt ekstra kostnader til dekning av undervisning og skoleskyss for elever
som har valgt å starte på skole i Hemne og Hitra ved utløp av grunnskolen.
Revisjonskostnader knyttet til arbeid som gjøres i 2020 i forbindelse med
regnskapsavslutningen er forskuttert med 0, 1 mill kroner.
Prosjektkostnader tilknyttet veiforbindelse Krokstadora Lensvik er tatt inn med 0,2
mill kroner i regnskapet for 2019.

I tillegg fikk kommunen ekstrakostnader tilknyttet brokollaps i forbindelse med flom
tilsvarende netto 0,6 mill kroner på senhøsten 20 19.
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Årsberetning 20 19 - Snillfjord kommune

Det har de to siste årene før kommunesammenslåingen vært gjennomført mye arbeid med
opprustning av bygningsmasse og infrastruktur både tilknyttet skole, sykehj em, utleieboliger,
vann/avløp og veier. Dette har kostet, men samtidig fremstår mye av det som «overleveres»
de nye kommunene i god stand som følge av dette.

Snillfjord kommune har i 2019 investert betydelige summer. Totalt er det investert
4 1.042.158 kroner i nye anleggsmidler i løpet av 20 19. Fordelt på satsningsområder kan disse
investeringene oppsummeres slik:

• Opprustning veier, lyssetting og trafikksikkerhet
• Opprustning av vann og avløp
• Oppgradering av skolebygg og uteområder
• Oppgradering sykehjem og planlegging nye omsorgsboliger
• Tilrettelegging for nytt serviceområde Krokstadøra
• Nye brannbiler
• Nærmiljøanlegg
• Øvrige investeringer

7,6 mill kroner
3 ,3 mill kroner
7,0 mill kroner

11, 7 mill kroner
2,8 mill kroner
5,0 mill kroner
1,9 mill kroner
1,8 mill kroner

1.3 Organisasjon
Hj emmesykepleien ble i 20 18 skilt ut fra sykehj emmet med egne ansatte og ledelse. Dette har
gitt en bedre pleie i hj emmet og vil sørge for at flere kan bo hj emme lengre.
Det har i perioder vært problematisk å rekruttere personell på kritiske områder. Kommunen er
sårbar når noen slutter i stillinger, og dette har medført at vi i perioder har vært i manko på

fagfolk.
Overføring av ansatte til nykommunene startet i 2018. Intensj onsavtalene sikrer alle ansatte
jobb i nykommunene, og de som arbeider på en stedbunden enhet følger den inn i den
kommunen som overtar drifta. For øvrige ansatte er det enighet om at de selv skal kunne
velge kommune. Mange ansatte ønsker å arbeide i Orkland, og innplasseringene stoppet på
slutten av 2018. Dette i påvente av at nykommunene fikk inngått en avtale om økonomisk
fordeling hvis ønskede innplasseringer gjorde at Orkland fikk en større økonomisk belastning

enn innbyggerfordelingen tilsier. Endelig avklaring på dette kom ikke før på høsten 2019, og
som nevnt over var denne ventetiden både tung og krevende for mange ansatte i Snillfjord.

1.4 Drift
Hele organisasjonen har i 20 19 vært opptatt av de mange utrednings- og
planleggingsoppgavene knyttet til nykommunene. Samtidig har en kommune omfattende
oppgaver med daglig å yte og tilrettelegge tj enester for innbyggere og næringsliv . Rådmannen
mener at dette også i 2019 er blitt ivaretatt på en meget god måte. Ansatte har på sine

fagomräder tatt stort ansvar for aopprettholde dri ft og utvikling selv om det har vaert
meroppgaver knyttet til kommunerefonn en. Det vises her til enhetenes egne beskrivelser i
årsberetninga som på en god måte beskriver omfanget og mangfoldet i tj enestene.
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1.5 Utviklingstrekk
Kommunens inntekter fra staten avhenger av hvor mange innbyggere kommunen har og
hvordan alderssammensetningen er blant innbyggerne.

Snillfjord kommune har ikke alltid hatt et stabilt folketall, men utviklingen de siste år har vært
stabil og vist en liten økning. Dog viser tallene for 20 19 en reduksj on på 20 personer fra
inngangen til slutten av året (fra 999 til 979). Folketallet er en av faktorene som bestemmer
ramme-betingelsene, og variasj on i rammene gjør utfordringene i å opprettholde gode
tj enester større.

Snillfjord vil fra l . j anuar 2020 bli en del av nye Orkland, nye Heim og nye Hitra kommuner.
I denne prosessen har administrasjonens fokus vært å sikre at innbyggerne får et like godt
tilbud som tidligere fram til sammenslåing. Samtidig tilstreber vi i samarbeid med de
kommunene vi skal slå oss sammen med for å få til et minst like godt tilbud i de nye
kommunene.

1.6 Likestilling og diskriminering

Alderssammensetnin
30 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26

25 +--- - - --- - - - - - -
21

) [} -l p -
17

a KVINNER

r MENN

0 0

-20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-

Diagrammet viser antall kvinner og menn ansatt i Snillfjord kommune i de ulike

aldersgrupper. Gj ennomsnittsalderen for alle ansatte er 46,4 år fordelt på 5 1,6 år for menn og
44,4 år for kvinner.

Snillfjord kommune er en utpreget kvinnearbeidsplass. Kvinneandelen er størst innenfor
helsesektoren, men motsatt på funksj onsområdet teknisk, næring og miljø. A v kommunens
134 fast ansatte er 96 kvinner og 38 menn. Ved nyansettelse har det vært prosedyrer for
rekruttering som tilsa kjønnsnøytral vurdering av aktuelle kandidater. Kommunen har
tilstrebet å utj evne kj ønnsfordelingen ved nytilsettinger.

Rådmannens ledergruppe besto av 5 personer, hvorav l kvinne og 4 menn. På
mellomledernivå er det flest kvinner.
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Kommunens lønnspolitikk har tatt utgangspunkt i gjeldende hovedtariffavtaler. Begrepet lik
lønn for likt arbeid har vært bærende for komm unens interne lønnspolitikk . Dette er nedfelt i
egen lønnspolitiskplan, som har vært revidert årl ig i forbindelse med lønnspolitiske
drøftingsmøter.

Fordeling mellom de ulike utdanningsnivåer viser at:

• Ansatte i stillingsgruppe «uten særlig krav om utdanning» utgjør 26 % av kommunen s
ansatte. Av disse er det 87,3 % kvinner og 12,7 % menn .

• Ansatte i fagarbeiderstillinger utgjør 42,5 % av kommunens ansatte. A v disse er det
81,2 % kvinner og 18,8 % menn .

• Ansatte i høgskolegruppen utgjør 32,0 % av kommunens ansatte. A v disse er det
69,5 % kvinner og 30,5 % menn .

Ser en på arbeidstid og forskj eller mellom kj ønn , viser denne til dels store forskj eller. 24 %
menn arbeider deltid, mens tilsvarende tall for kvinner er 56 %. Det er generelt et ønske blant
deltidsansatte å få større stillingsandel. Dette er et arbeid kommunen fortsatt vil prioritere for
å finne bedre løsninger som sikrer både ansatte og arbeidsgivers behov.

Sykefraværsstatistikk, alt fravær i 2019
Hele kommunen samlet:

Jan. Fe b. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept . Okt . Nov. Des. 20 19

Sykedager
totalt/ mnd 13,6 % 18,4 % 17,4 % 16,1 % 13,6 % 13,1 % 12,0 % 11,4 % 11,4% 11,4 % 11,6% 12,0 % 13,7 %

l. kvart al; 16,6 % 2. kvartal; 14, 2 % 3. kvartal; 11,6 % 4. kvartal; 11 ,7%

Sykefraværet i 20 19 var høyt, og vesentlig høyere enn det har vært de tidligere år.
Hovedårsaken ligger i langtidsfravær tilknyttet ikke-arbeidsrelatert forhold.

Det ble arbeidet kontinuerlig for å forebygge ri siko for sykefravær i hele organisasjonen .
Det er utarbeidet en overordnet handlingsplan for et mer inkluderende arbeidsliv, samt en plan
for hvert virksomhetsområde.

Diskrimineringsloven fastslår i  §  4: Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet ,
nasj onal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.
Trakassering på grunnlag som nevnt i  §  4 første ledd er forbudt. Med trakassering menes
handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til fonn ål å virke krenkende,
skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.

Snillfjord kommune har ansatte med annen etnisk bakgrunn og ansett det som viktig å få en
god integrering av denne gruppen.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt
funksj onsevne. Loven stiller også krav om individuell tilretteleggelse på arbeidsplassen.
Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksj onshemmende barrierer og hindre
at nye skapes.

Snillfjord kommune har hatt som fonn ål at alle nye bygg skal være universelt utformet.
Kommunen arbeider med ombygging av Aa skole med universell utforming som fonn ål.
Videre har kommunen IA-avtale der det tilrettelegges for ansatte alt etter grad av
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funksj onshemming.

1.7 Etiske retningslinjer
Kommunens etiske retningslinj er finnes i internkontrollhåndboken og økonomireglementet,
samt at det også er etablert en egen innkjøpsinstruks.

Det oppfordres til åpenhet i organisasjonen og at medarbeidere er oppmerksomme på
habilitetsregler og andre forhold som kan svekke tilliten til kommunens forvaltning og
saksbehandling.

Krokstadøra, 3. juni 2020

r

U C#«i i is e mo
Rådmann
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2. Økonomi

Snillfjord kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i
kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens $ 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal
sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens
virksomhet skal fremgå av drifts- og investeringsregnskap. Dri ftsregnskapet viser
driftsutgifter og -inntekter i kommunen og resultatet for året. Investeringsregnskapet viser
kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån , mv . og finansiering av disse.

I sammenligningen mot andre kommuner er det i tabeIlene nedenfor tatt utgangspunkt i de
kommuner Snillfjord har besluttet å slå seg sammen med.

2.1 Driftsregnskapet

Tabell 1 er et sammendrag fra den økonomiske oversikten for dri ft ·
Regnskap Rev. Budsj Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Snit t MÅL

hele tusen 2019 2019 2018 2017 2016 2015 2015-2019

Sum driftsinntekter 126 489 114 937 139 623 105 052 99 798 97 273 113 647

Sum drift sutgifter -143 885 -127 347 -126 753 -107 265 -100 729 -97 569 -115 240

Brutt o drift sresultat -17 396 -12 410 12 870 -2 213 -931 -296 -1 593

Resultat finansinnt ./ utg -3 602 -3 544 -2 032 -2 874 -2 944 -1 877 -2 666

M otpost avskrivninger 5 998 4 935 5 031 4 793 4 300 4 153 4 855

Netto driftsresultat -15 000 -11 019 15 869 -294 426 1 979 596

Nett o avsetninger 15 000 11 019 -14 652 368 -362 -1 277 -185

Regnskapsmessig mer- /

mindreforbruk 0 0 1 218 74 64 702 411

Nto drift sresult at  i %  av

brutt o drift sinnt ekter -11,86 % -9,59 % 11,37 % -0,28 % 0,43 % 2,03 % 0,52 % > 3%

Nto finansutgifter  i %  av

brutto driftsinntekter -2,85 % -3,08 % -1,46 % -2,74 % -2,95 % -1,93 % -2,35 % > -2%

Tabell l

Driftsinntekter
Snillfjord kommunes driftsinntekter består av :

• Skatt på inntekt og formue
• Eiendomsskatt verker og bruk
• Rammetilskudd fra staten som også inkluderer skatteutj evning.
• Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte innenfor ramm eområdene. Eksempler

på dette er refusj oner, brukerbetalinger, øremerkede tilskudd mv . l tillegg er også
inntekter fra havbruksfond lagt inn her .

VI mgen 1 n smnn e ter 1 or 0 l em ommer 1 ta e
Utviklina driftsinntekter

Re gnska p 2019 Re gnskap  2018 Endring kr Endring %

Skatteinngang 28 821 597 25 630 525 3 191 072 12 ,45 %

Eiendomsavgift 3 60 4 7 22 1 494 831 2 109 891 141, 15 %

Rammetilskudd 52 864 80 1 51 242 175 1 622 626 3, 17 %

Øvrige inntekter 41 198 108 61 255 106 -20 056 998 -32,74 %

Sum driftsinntekte r 126 489 228 139  622 637 -13 133 409 -9,41 %

Ute  k li dr f: ' tck ' 2019 f h ld til 2018 fr k b 112

Tabell 2

Skatteinngangen for Snillfjord har i flere år hatt en større gjennomsnittlig økning enn
landsgjennom ssnittet. I 20 19 var økningen på 12,45%, mens den i 2018 var 5,77%.
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Rammetilskuddet viser i tabellen en økn ing på 3, 17 % i forhold til 2018. I dette tallet ligger
ordinært rammetilskudd, skjønnsm idler samt skatteutj evning. Det vesentligste av økningen
kan knyttes opp mot skj ønn stilskudd på kr 650.000 mottatt i forbindelse med broen som ble
tatt av flom høsten 20 19, økt innbyggertall som lå til grunn for ramm etilskuddet og
reduksj onen at skatteutj evningen i 2019 som følge av økt skatteinngang i forhold til
landsgjennomsnittet.

Eiendom sskatten på verker og bruk som ble inn ført fra 2009 har maksimal skattesats på 7
promille. Økningen i 20 19 i forhold til 2018 skyldes ny trafo og linje bygget gjennom
Snillfjord samt eiendomsskatt på gjennomført arbeid på vindmølleparken på Geitfjellet.
Samtidig er grunnlaget for øvrig skatteutskrivning redusert som følge av nye
eiendomsskatteregler for verker og bruk. Eiendomsskattegrunn laget for de fleste verker og
bruk er redusert med 1/7-del i 20 19 siden eiendomsskatten på denne gruppen skal fases ut.
Eiendomsskatt på havbruk beholdes som i dag, men her vil det være betydelige variasjoner år
for år på grum1 av at anlegget skal være stasj onert i kommunen i minst 6 måneder for å være
med i grunnlaget for beregning av eiendomsskatt.

For øvrige inntekter er det en reduksj on på 20 m ill i forhold til 2019. Dette kan stort sett i sin
helhet knyttes til at utbetalingen av havbruksmidler er redusert betydelig i forhold ti l 2018.

Snillfjord har en høyere andel frie inntekter per innbygger enn aktuelle nabokommuner. Dette
skyldes at kommunen mottar høyere rammetilskudd på grunn av lavt innbyggertall og
demografi .

Driftsutgifter
Snillfjord kommu nes driftsutgifter består av:

• Lønn og sosiale utgifter.
• Kj øp av varer og tj enester som inngår i produksj onen eller erstatter egenproduksjon .
• Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger.

U klitv mngen 1 n sutgI er 1 1 or o t1 em ommer I ta e en un er:
Utvikling drift sutgift er (kroner)

Regnskap 2019 Regnskap 2018 Endring kr Endring %

Lønn- og sosiale utgift er 78 030 602 78 969 483 -938 881 -1,19 %

Kjøp varer/ tjenester som inngår i tj .produksjon 22 908 532 21 351 583 1 556 949 7,29 %

Kjøp varer/ tjenester som erstatt er tj .produksjon 24 698 797 16 800 799 7 897 998 47,01 %

Overfr i nger/ avskrivninger/ annet 18 247 491 9 630 763 8 616 728 89,47  %

Sum drift sutgifter 143 885 422 126 752 628 17 132 794 13,52 %

drift f ' 20 19 f h ld 1 2018 fr k b li d

Tabell 3

Den totale økn ingen i dri ftsutgifter var som det fremgår over på 17, I mill kroner tilsvarende
13,52 % i 2019 i forhold til til 2018. Tilsvarende var reduksjonen i dri ftsinntekter på 13, 1 mill
kroner tilsvarende -9,4 1 %. Totalt tilsvarer dette at komm unen komm er ut med et brutto
driftsresultat 30,2 mill dårl igere eim tilsvarende tall i 2018. Den vesentligste forklaringen på
denne utviklingen ligger i lavere utbetaling fra havbruksfondet. Havbruksfondet er lagt opp
slik at det selges konsesj oner hvert ann et är , og pa grunn av at det er store utbetaling er til
Snillfjord i forhold til inn byggert all vil inntektene ha store forskjeller år om annet. Det har
ogsä vaert spesielle utbetalinger i 2019 som påvirker kostnadsnivået mye sammenlignet med
et nonn alår.
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En nænn ere forklaring av kostnadsøkningen fremkomm er nedenfor samt under
gjennomgangen av rammeområdene.

Lønn og sosiale utgifter viser en reduksj on på 0,9 mill kroner tilsvarende l , 19 % i forhold til
20 18. Den vesentlige årsaken til dette er at Ven oppvekstsenter og Bolig Sunde er overført til
henholdsvis Hemne og Hitra og at lønnen utbetales herfra. I tillegg er det mottatt 3, l mill
kroner mer i sykepengerefusj oner på grunn av høyt sykefravær i 20 19 enn i 2018 slik at den
reelle reduksjonen i lønnskostnadene er på 4,0 mill kroner tilsvarende 5%.

For kjøp varer/tj enester som erstatter tj enesteproduksjon er økningen på 7,9 mill kroner. Dette
skyldes vesentlig at kommunen i 20 19 har kj øpt tj enester fra Hemne og Hitra for drift av Ven
oppvekstsenter og Bolig Sunde.

På posten overføringer/avskrivninger/annet er det en økning på 8,6 mill kroner. Dette skyldes
i stor grad utbetaling av tilskudd til allmennyttige formål og viltgjerder mv. samt økning av
avskrivninger.

U kl itv mngen 1 onnsutg1 er pen o en - rem ommer 1 ta e en un er:
Utvikling lønn- og sosiale utgift e r 2017 - 2019

Regnskap Regnskap Regnskap Endring i kr. Endri ng i %
20 19 20 18 20 17 2018 -20 19 20 18-20 19

Fast l nn 50 848 83 1 51 513 874 4 7 3 20 305 -665 043 -1,29 %
Vikarlonn 8 396 9 15 8 464 624 7 798 446 -67 709 -0 ,8 0 %
Ekst rahjelp 0 22 975 57 198 -22 9 75 -100, 00  %
Overt id 1 997 272 1 839 486 1 978 740 157 786 8, 58 %
Annen lønn og t rekkp l. godtgj. 1 819 75 1 2 046 622 1 204 6 24 -226 871 -11,0 9  %
Lønn vedlikehold 2 090 28 1 2 153 658 2 217 7 03 -63 377 -2 ,9 4  %
Polit ikergodtgj ørelser 1 0 11 948 1 0 39 298 l 042 0 15 -27 350 -2 ,6 3  %
Pe nsj on KLP/ SPK 8 287 643 7  794 707 6 4 27 783 492 9 36 6,3 2 %
Arbeidsgive ravgift 4 279 4 28 4 486  797 4 073 480 -207 3 69 -4,62 %

78 732 069 79 362 038 72 120 294 -629 969 -0,79 %
Premieavv ik -1 329 243 -1 173 648 -152 996 -155 595 13,26  %

77  402 8 26 78 188 390 71 967 298 -785 564 -1,00 %
AFP-premie 374 786 462 285 534 488 -87 499 -18, 93  %
Gruppe- og ulykkesforsikring 0 0 0 0 0,0 0 %

77 777  6 12 78 650 675 72  50 1 786 -873 063 -1 11 %
Utgift er og godtgjørelse r re ise r 252 998 3 12 217 305 113 -59 2 19 -18 ,9 7 %
Andre oppgavepl. godt gjørelser 0 6 590 13 092 -6 590 -100, 00  %
Sum lønn og sosiale kost nader 78 030 610 78 969 482 72 8 19 991 -938 872 -1, 19 %

'ft . d 20 17 20 19  fi k b 11 d

Tabell 4

Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat (se tabell l over) er i 2019 negativt med kr 17.3 76.195 som er en
betydelig reduksj on fra 2018 hvor tilsvarende tall var positivet med kr 12.870.000. I all
hovedsak skyldes endringen inntektene fra Havbruksfondet i 2018.

Finanstransaksjoner
Finansinntektene består av renteinntekter og utbytte samt mottatte avdrag på utlån og utgjør
2,9 mill kroner i 2019 som er opp 0,2 mill kroner fra 20 18. Årsaken er økt utbytte fra
TrønderEnergi. Finansutgiftene består av renteutgifter samt avdrag på kommunens lån og
utgjorde 6,5 mill. kroner i 2019 som er opp 4,8 mill kroner i forhold til 2018. Økningen
skyldes økte låneopptak på grunn av høye investeringer de to siste årene som medfører både
økte avdragsbetalinger og rentekostnader. I tillegg har det vært en viss renteøkning i 20 19
som påvirker tallene.
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Netto driftsresultat
Netto driftsresultat er et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien.
Netto driftsresultat forteller hva en kommune har igjen av sine løpende driftsinntekter når
driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et negativt netto dri ftsresultat betyr at kommun en
tærer på kapital for å dekke utgiftene. Anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg for
kommunal og fylkeskommunal økonomi er at resultatet i prosent av brutto driftsinntekter bør
ligge pä 1,5 - 2 % for at formuesbevaringsprinsippet skal ivaretas.

Netto driftsresultat i 2019  ble  negativt med 14.999.924 kroner, som er en kraftig reduksj on fra
2018 hvor tilsvarende resultat var positivt med 15.869.000 kroner.

2.2 Investeringsregnskapet

Snillfjord kommunes investeringer fremkommer i årsregnskapet side 4 og 5 (regnskapsskjema
2A og 2B - investeringer), side 8 (okonomisk oversikt investeringer), note 12
(anleggsregnskap) og note 13 (prosjektregnskap). I tillegg fremkommer detalj ert oversikt i
årsberetningens avsnitt om investeringer.

Årets investeringer som det fremkommer i regnskapsskj ema 2A viser at investeringer i nye
anleggsmidler i 2019 på 41.042.000 som er 200.000 kroner mer enn i 2018. I forhold til
opprinnelig budsj ett for 20 19 ble det investert 4 mill kroner mer, mens det i forhold til
revidert budsj ett ble investert 2,7 mill kroner mer.
Investeringene i 2019 kan mer spesifikt fremstilles som følger:

INVESTERINGER 20 19

Sum inntekter
Tilskudd turst iprosjektet 115 000
Refusjon kostnader fra Statkraft 2 813 941
M ottatte avdrag på ut lån (startlån) 345 417
Sum inntekter fra eksterne 3 274 358

Sum utgifter
Investeringer i driftsmidler 41 042 158
Ut lån t il start lån 2 350 000
Kjop egenkapitalandel KLP 299 384
Sum utgifter til investeringsposter 43 691 542

Finansieringsbehov 40 417 184

Finansiert ved
M omskompensasjon 6 284 813
Bruk av lån 28 681 930
Bruk av fonds 5 450 441
Sum fi nansiering av investeringer 40 417 184
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2.3 Balansen

Arbeidskapital
Arbeidskapitalen er den delen av omløpsmidlene i balansen som er finansiert med langsiktig
kapital. Sunn finansiering tilsier at arbeidskapitalen bør være dobbelt så høy som den
kortsiktige gjelden (likviditetsgrad 1 ), og at andel likvider bør være minst like høy som den
kortsiktige gjelden (likviditetsgrad 2).

l alle årene fram til og med 2018 har Snillfjord hatt positiv arbeidskapital og nivået har vært
akseptabelt. I 2019 er nivået redusert betydelig på grunn av høyt fondsbruk og ligger noe
under anbefalt nivå.

Arbeidskapital
2019 2018 2017 20 16 20 15 Bør være:

Omlp smider 50 076 60 205 39 644 40 291 44 002

-  herav bank 24 371 37 582 25 2 70 26 6 31 32 9 40

Kortsiktig gjeld 34 808 23 594 16 503 14 715 14 319

Arbe idskapital 15 268 36 610 23 142 25 576 29 6 83

Likvidite tsgr ad 1 1,44 % 2,55 % 2,40 % 2,74 % 3,07 % >  2%

Lukvidite tsr ad 2 0,70 % 1,5 9 % 1,53 % 1,81 % 2,30 % > 1%

Tabell 5

Kontantbeholdning
En del av kontantbeholdningen vil til enhver tid være bundet opp i midler til andre fonn ål og
kan derfor ikke benyttes til ordinær drift. Dette vil være ubrukte lånemidler til investeringer,
startlån eller lignende, bundne fond til investeringer og drift samt ubundne fond til
investeringer. Disse midlene kan ikke benyttes til andre fonn ål, og ved å korrigere for disse
fremkommer hvor stor andel av kontantbeholdningen som kan benyttes til drift.

Tabellen under viser at likviditeten kommunen kan benytte til drift er til tross for høyt
fondsbruk ikke er redusert svært mye i 2019 i forhold til 2018, som var et spesielt år, og
fortsatt ligger betydelig bedre enn foregående år. Dette skyldes at mye av fondsbruken er
knyttet til bundne fond.

Ko ntantbeholdning

2019 20 18 2017 20 16 20 15

Kontantbeholdning 24 371 37 582 25 270 26 631 32 940

Ubrukte lånemidler 1 102 2 044 3 897 5 960 7 800

Bundne fond investering 0 l 553 2 085 2 085 2 085

Ubundne fond investering 1 503 33 03 3 303 3 30 3 5 950

Driftslikvider 21 766 30 683 15 985 15 283 17 104

Bundne drifts fond 1 426 4 746 8 899 8 8 36 8 687

li kvide midler t il ordinær drift 20 340 25 937 7 086 6 447 8 4 17

li kvide midler  i %  av drift slikvider 93,45 % 84,53 % 44,33 % 42,18 % 49,21 %

Tabell 6

Anleggsmidler og lånefinansiering
Kommunen kan i hovedsak kun ta opp lån til å finansiere egne investeringer. Disse blir
aktivert og avskrevet etter en lineær avskrivningsplan (f.eks. over 10 år med  l  0 % avskrivning
per år), og lånegjelden skal som minimum avdras i samme takt. Øker den langsiktige gjelden
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raskere enn anleggsmidlene betyr det at en stadig støn-e andel av investeringene finansieres
med lån, samt at avdragstiden er lengre enn avskrivningstiden.

Snillfjord finansierte også i 20 19 nye anleggsmidler i all vesentlighet med nye låneopptak. l
tillegg ble ubrukte lånemidler og investeringsfond benyttet i finansieringen. Det ble også
mottatt midler fra eksterne (tilskudd fra Staten og refusj on fra Statkraft) til finansiering av
investeringene. Lånefinansieringen var likevel den viktigste finansieringskilden og med det
høye investeringsnivået kommunen hadde ble økningen av lånefinansieringen i prosent av
b d f s' ·kt bi  vdli ' f l ld I idli °rutto n sumte ter etyr e 1g 1 orno tu tu 1gere ar.

An leggs midle r o g lä nefinansier ing I
2019 20 18 2017 2016 20 15 I

Anleggsmidler 20 3 650 166 302 130 005 116 666 108 6 28
Lånef inansiering 127 251 103 579 72 371 62 407 59 444
Egenfinansierte anl.midler 76 399 62 72 2 57 634 54 259 49 18 4l

Lånefinansiering  i  prosent
av anleggsmidler 62,49 % 62,28 % 55,67 % 53,49 % 54, 72 %

Lånefi nansiering i prosent

s«1s lav brutt o driftsinnt ekter 100,60 % 81,89 % 68,89 % 72,52 %

Tabell 7

Netto lånegjeld beregnes utfra kommunens lånegjeld redusert for utlån og ubrukte lånemidler .
Beregningen og utviklingen fremkommer i tabellen nedenfor. Som det fremgår er lånegjelden

k d di fc id, h, hi di ±ø en e, men ette er orventet s1 en mvesten ngene ar vært øye e s1ste tre ärene.
Netto länegjeld i krone r pe r innb ya ger

20 19 2 018 2017 20 16 20 15
Andre lån 127 251 103 579 72 371 62 407 59 444
Ut lån -14 303 -12 298 -11 494 -11 156 -10 853
Ubrukte lånemidler -1 102 -2 044 -3 9 12 -5 960 -7 800
Netto lånegjeld 111 846 89 238 56 965 45 291 40 790

[Antall innbyggere 979] 999] 987] 982]

JNett o lånegjeld per innbygger

978/

Tabell 8
114 24 5] 89 327] syn1s] 46 121] 41 708]

Ubrukte lånemidler per utgangen av 2019 utgjør totalt 1.10 1.638 kroner mot 2.043.568 kroner
ved utgangen av 20 18. Dette er i sin helhet låneopptak knyttet til viderefonn idling av startlån.

Fondsmidler

Tabellen under viser at fondsmidler fikk en stor økning i 2018 som følge av utbetalingene fra
havbruksfondet dette året. I 20 19 har netto fondsmidler blitt redusert med 19.232.000 kroner.
A v dette er 5.450.000 kroner brukt til investeringer ( erstatter lån), 1.218.000 kroner er tilført
fr:  lt 20 18 15.000.000  bi kt til drift latert f 1a resu at 0g er ru l n sre a e e onn a .

Fonds m idler
2019 2018 2017 2016 2015 Bør være:

Disposisj onsfond 11 034 23 594 4 715 5 175 4 305
Bundne drift sfond 1 426 4 746 8 899 8 836 8 687
Ubundne investeringsfond 1 503 3 303 3 303 3 303 5 950
Bundne investeringsfond 0 1 553 2 085 2 085 2 085
Sum fondsmidler 13 963 33 195 19 001 19 399 21 027

Soliditet
Disposisjonsfond  i  prosent
av driftsinntekter 8,72 % 16,90 % 4,49 % 5,19 % 4,43 % > 5%
Tabell 9
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2.4 Utvikling i rammetilskudd og skatt

De frie inntektene i form av rammetilskudd og skatteinngang viser en økning på 4.814.000
kroner sammenlignet med 20 18. Dette er først og fremst knyttet til en svært positiv
skatteinngang som viser en økning 3.19 1.000, eller 12,4% i forhold til 20 18.
Skatteutjevningen, som inngår i rammetilskuddet, er redusert med 240.000 kroner. Dette
innebærer at rammetilskuddet isolert sett er økt med 93.000 kroner. Skatteinngangen for
Snillfjord i forhold til landsgjennomsnittet har i 2019 økt til 90,4% som er vesentlig høyere
enn de øvrige sammenslåingskommunene.

Det er antall innbyggere og alderssammensetning som i størst grad betyr noe når ramme-
tilskuddet beregnes. Aldersgrupperinger er kriterier i inntektssystemet. Kriteriene vektes, og
k fe hi ' "  idol ' fc h ld Hl id: ' ·ommunene mottar over ormnger av engrg av smn an e l or o t1 an smennomsmttet.

Utvikling  i  rammetilskudd og skatt
2019 2018 2017 2016 2015 Økt 18>19

Rammetilskudd 52 865 51 242 51 389 52 4 98 50 870 1 623

Skatteinna n 28 822 25 631 24 233 22 694 20 716 3 19 1

Sum rammet ilskudd or skat t 8 1 686 76 873 75 621 75 193 71 586 4 8 14

Tabell 10
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3. Tjenesteområdebeskrivelse

Netto rammeforbruk:
Fordelingen av rammeforbruket mellom de enkelte funksj onsområder viser at det i snitt er
små variasjoner år for år mellom hvor mye hvert enkelt rammeområde benytter av det totale
forbruket. Gj ennomgang og forklaring av forbruk og avvik mot budsjett fremkommer ved

di ·nkel Adgyennomgang av e e e te rammeomra ene.
Fordeling rammeforbruk mello m funksjo nsområder

He le tuae n Reg nsk ap Rev. Budsj Regns kap Re gnskap Reg nskap Regnskap Sn itt An d e l An d e l
2 0 19 20 19 2018 2017 20 16 20 15 Regnskap otalramm ot alramme

20 14-2 0 18 roa nsk.· 1t s nrtt  14-18
Po lit ikk o g sent ra ladm 15 948 16 560 7 157 11 666 10 398 13 28 6 11 69 1 15,74 % 14,4 8 %

Oppvekst 29 920 29 313 25 831 21 5 17 20 940 20 138 23 669 29,54 % 29,31 %

Helse og omsorg 38 731 3 7 9 63 37 4 15 31 857 3 1 20 7 27 724 33 387 38, 23 % 41,35 %
Tekmusk, Landbruk, milj e 16 698 13 660 13 102 10 256 11 340 8 600 11 99 9 16,4 8  % 14,86 %

Totalt fordelt  pi ra mmeomri der 10 1 297 97 496 8 3 50 4 73 885 69 748 69 8 56 80 74 6 100,00 % 100,00 %

Tabell  Il

3.1 Politikk og sentraladministrasj on

Vir ksomhetsbeskr ivelse
Rammeområde
Ordfører
Rådmann
Personalsj ef
Øk onomisj ef
Antall ansatte
Antall år sverk

Politikk og sentraladministrasjon
John Lernes
Birger Hellan
Mildrid Værnes Mæhle
Roar Reinhaug
15 fast ansatte (inkl politikere)
Totalt 11,26 stillingshjemler

Økonomi

Mindreforbruk i forhold til budsjett med 6 12.000 kroner. l forhold til 2018 er det en økning
forbruket på 8.79 1.000 kroner. Utviklingstrekkene for perioden 20 15-2019 for hele
rammeområdet fremkommer i tabell 11 over. N eden for fremkommer avvikene for de enkelte
delansvarsområdene.

Forbruk innenfor ansvarsområder  -  Politikk og sentraladministrasjon
Regn9k 2019 Rev.bud 2019 Re gnsk 2018 Avvik bu d 2019 Endr regnsk 2018

Ordf ører (po lit isk virksomhet) 7 648 8 351 -1 964 703 -9 613
Råd mann 2 936 3 133 3 213 197 277
Leder Fellestj enesten 5 364 5 07 5 908 -288 545

Sum 15 948 16 56 7 157 612 -8 791

Tabell 12

Å krsa en h mm re or ru et overs I e sene mnen or e Ors.1e 1ge omra er 1 ove sa
STØRRE AVVIK INNEN FOR ANSVARSOM RÅDE · POLITIKK  OG  ADM INISTRASJON

Komment ar : Avvi k
Ordfører (politi sk virksomhet ) Lon nskost nader 182

Andre kost nader (dekket i nn ved b ruk av fonds) -41
Budsje tt e rte t ilskudd ove rfe rt ti l 2020 561

Råd ma n n Lønnskost nader 179
Andre kost nader 18

Leder Fel lestj enest en Lønnskost nader -143
Felleskost nader / andre kost nader - 145

l ' id f b k / krid .l f d fe ki lli id, ' h d k

Tabell 13

15



Årsberetning 20 19 - Snillfjord kom mune

Utvikling økonomi

Netto driftsutgifter til administrasjon er vesentlig redusert økt i forhold til 2018 med 8,8 mill
kroner. Dette skyldes i svært stor utstrekning utbetaling av tilskudd til almennyttige formål
samt inngjerding dekket av viltfond. I tillegg er det knyttet til avslutning av arkiv hvor
Snillfjord kommune blant annet har forskuttert 1, 7 mill kroner for fremtidige kostnader.

Drift

Post/arkiv:
Kommunereformen har medført en god del ekstra arbeid. Det ble ryddet i arkivene på
rådhuset, og arkiver fra alle enheter ble innhentet. Dette var et omfattende arbeid.

Det ble satt i gang tiltak for å begrense spredningen av skj eggkre/sølvkre. Det ble anskaffet en
frysehenger og en tørkecontainer i forhold til dette arbeidet. Papirdokumenter fryses først i en
uke ved ca -15 grader, for så å tørkes i en uke ved ca +20 grader. Deretter pakkes og listeføres
dokumentene før det kjøres til IKA Trøndelag IKS for deponering.
Alle arkivlokaler ble støvsugd l gang per uke.

Byggesaks-, landbruks-, oppmålings- og delingsarkivet samt reguleringsplaner er digitalisert i
BraArkiv (Geomatikk). De nye kommunene vil få tilgang til sin «bit» av dette arkivet fra
j anuar 2020.

Alle pålegg fra arkivtilsynet i 20 18 har blitt lukket.

IKT:
J 20 19 har det vært oppgradering av en del fagsystemer i forbindelse med tredelingen (slik at
kommunene har samme versjon for 2020).
Hovedserver gikk ned i høst. Dette førte til store problemer da hverken epost, gerica,
turnussystem eller kartsystem fungerte. Lånte fysisk server fra Orkdal og fikk bistand fra
Agdenes med å få den opp igjen. Dette tok l Odager og det ble mye overtid.
Det har vært en del møter i forbindelse med kommunere formen. Ellers har det vært bytte av
pc-er og skj ermer hos brukere.

Servicekontoret:
Servicekontoret kombineres med kultur, bibliotek og post/arkiv. Oppgaver innen kultur og
registrering av biblioteksbøker uføres j evnlig fra servicekontoret. Sentralbordfunksjon og
innbyggerassistanse er de største oppgavene for servicekontoret.
De tre ansatte som er lokalisert i servicekontoret har bistått hverandre ved behov.

En del tid har i 2019 gätt med til arbeid med kommunesammenslåing, blant annet flere
arbeids gruppemøter.

A v oppgaver som utføres av servicekontoret kan nevnes:
• Betjening av kontantkassen. De som vil betale regninger kontant til kommunen kan gjøre

det her. Utbetalinger og innbetalinger av ulike typer, eksempelvis innbetaling fra matsalg
på skolen blir gjort i servicekontoret.

• Utleie av lokaler og nøkler.
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• Salg av sjøkart og opplysninger til turister. Utsending av kommunepins på forespørsel.
• Salg av Snillfjordsmykket, salg av enkelte bøker med lokal tilknytning. Det bestilles flere

smykker ved behov. Snillfjordsmykket deles ut til de som er fødte i Snillfjord siste året.
Servicekontor gjør klart smykkene til utdeling.

• Servicemedarbeider avlaster saksbehandlere med oppgaver som er enkle, men
tidskrevende.

• Redigering av kommunens hj emmeside.
• Stoff til Rådhusposten blir sendt til servicekontoret og noe blir redigert før det sendes

videre til grafisk designer. Grafisk design gjennomføres i dag av trykkeriet.
• Biblioteket er åpent to dager i uken, og betj enes innenfor servicekontorets åpningstid ved

forespørsel. Oppgaver med registrering og bestilling av bøker gjort fra servicekontoret.
• Servicemedarbeider er kommunekontakt for UKM, og hj elper til med enkelte oppgaver

inn mot dette.
• Godkj enning av kulturmidlersøknader og behandling av tilskudd til tros- og

livssynssamfunn er oppgaver innen kultur, men utføres i servicekontoret.
• Spillemidler følges opp.

Personal:
Ledersamling ble gjennomført høsten 20 19 i tråd med lederutviklingsprogrammet.

Overordnet HMS plan beskriver hva som skal ve re kommunens satsingsomr ä der när det
gjelder HMS arbeid for inneværende år. Ledere fikk oppfølging i forhold til å overholde
kravet om HMS som terna på avdelingsmøter/husmøter. Det har vært et godt samarbeid med
NA V arbeidslivssenter, og bedriftshelsetj enesten.

Ansatte som har hatt behov for tilrettelegging i fonn av arbeidsutprøving har fått dette. Det
har ført til at ansatte har kommet raskere tilbake fra sykemeldinger og inn i j obb igjen. Det er
søkt NA V om tilskudd til ulike hj elpemidler for ansatte som har hatt behov for dette.
Dette er brukt både som forebygging og som tiltak ved sykemelding.

Arbeidet med kommunesammenslåing har tatt mye fokus og ressurser. Det er noe som har
preget hele organisasj onen gjennom hele året. Det har vært mange møter og
informasjonsinnh enting som bade ledere, tillitsvalgte og verneombud har mättet delta pa.
Dette har kommet i tillegg til vanlig drift .
For å kunne klargjøre arkivet før kommunesammenslåingen, har vi hatt inn ett ekstra årsverk.

Næringsfond
Bokført saldo pr. 31.12.2019 på kommunens næringsfond var på kr 338.211. I 20 19 er det
tilført ekstra midler til næringsfondet ved overføring fra annet fond med kr 314.221,-.
Det er gjennomført utbetalinger fra næringsfondet i 20 19 på totalt kr 477.492,-, hvorav kr
167.537,- er knyttet til kommunens egen næringsutvikling og kr 309.955,- er utbetalinger til
lokale næringsdrivende.

Snillfjord kommune har fram til 2018 mottatt tilsagn om regionale næringsmidler fra
Fylkesmannen, og disse har vært avsatt som inntekt i regnskapet i påvente av utbetaling.
Totalt er det gjort en avsetning på kr 1.714.000,- som ikke er mottatt per utgangen av 2019.
Kommunen har vurdert at det foreligger så vidt høy usikkerhet med hensyn til utbetalingen av
disse midlene at det i regnskapet er besluttet å tilbakeføre denne avsetningen i regnskapet for
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20 19. Tilbakeføringen er dekket ved bruk av rest næringsfond per 31/12-19, kr 139.281,- og
resten inngår i merforbruket for 20 19.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli tatt kontakt med Fylkesmannen med formål å få
utbetalt midlene.
Nedenfor fremkommer tilførse og bruk av midler på fondet i 2019

Næringsfondet
Saldo per 01/ 01/ 2019

Avsatt

Overført fra annet fond

Ti lskudd fra TFK, regionale utv ikli ngsmid ler

Utbetalt t ilskudd i 2018

ORKLADAL NÆRINGSFORENING

NETTVERK FOR FJORD- OG KYSTKOMM UNER NFKK

NÆRINGSHAGEN I ORKDALSREGIONEN AS

LANDSSAM MENSL. AV NORSKE VINDKRAFTK.

LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOM MUNAR

Hubert Weigold - stot t e t i l etable ring røykeri i Vingvågen

St aw isha Jami i - st ot te t i l forprosj ekt kaff ebrenneri

Kongensvoll Plast - st øtt e t i l utvidelse lokale r

Avsetning

314220,75

0

Bruk

27 500

57337

69 980

8000

4 720

100 000

100 000

109 955

Saldo

338 211

314 221

477 492

Saldo næringsfond -139 281

Tilbakeføring av avsetning inntekt i næringsfond

Bruk av næringsfond t il dekning av t i lbakef øring

1 740 000

Underskudd på næringsfond bokført i 2019 1 600719

Tabell 19
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3.2 Oppvekst, kultur og fritid

Virksomhetsbeskrive/se  -  mål og resultater

Funks· onsområde O vekst, kultur o fr itid
Leder Åge Røe
Antall ansatte 46
Antall årsver k 38

Antall barn Barnehage: 51 barn hvorav
18 under 3 år
Skole: 62 elever
SFO: 14 barn
Klubben: 26 barn

ØKONOM ISKE HOVEDTALL

Merforbruk i forhold til budsj ett på 607.000 kroner. I forhold til 2018 er det totale forbruket
innenfor sektoren økt med 4 .089 .000 kroner. Utviklingstrekkene for perioden 2015-2019
fremkommer i tabell 11 som viser utvikling i forbruk per rammeområde over.

Forbruket for de enkelte delansvarene innenfor området ble i 2019:
Forbruk in nenfor ansvarsomräder - Opplaering

Regnsk 2019 Rev.bud 20 19 Regnsk 2018 Av ik bud 2019 Endr regn 2018
Administ rasjon 3 117 3 077 2 711 -40 -407
Krokst adøra oppvekstsent er 13 258 13 932 12 891 674 -367
Hemnskjela oppvekst sent er 5 441 5 081 4 361 -359 -1 079
Ve n oppvekstsent er 6 758 6 092 4 939 -665 -1 818

Kult ur, idrett og ungdomsarbe id 1 347 1 131 928 -216 -419
Sum 29 920 29 313 25 831 -607 -4 089

Tabell 15

År  k fl . d fi b k t isa en I mm re or ru e overs n e sene mnen or e orsKqe 1ge omra er 1 ove sa
x

Komment ar : Avvik
Ad minist rasjon Lønnskost nader -77

PP-t jenest en -75
Skoleskyss 104
Voksent opplæring 79
Andre kost nader/ innt ekt er -71

Oppvekstsent re Kr.r a skole
- ln nskost nader 243
- brukerbet alinger/ andre inntekter 46
- andre kost nader 164
Kr.gra barnehage
- l nnskost nader 298
- andre kost nader/ innt ekter 54
- dr ift sinntekt er -131
Hemnskj ela skole
- l nnskost nader -272
- andre kost nader -33
- dr if t sinnt ekt er SFO 14
Hemnskje la b.hage
- ln nskost nader 13
- drift sinnt ekt er -41
- andre kost nader/ innt ekt er -40
Ven oppvekstsenter
- kjp t jenest er fra Hemne for drif t av oppvekst sent eret -665

Kult ur, idret t , ungd.arbeid Lønnskost nader -14
Øvr ige kost nader/ innt ekt er, inkl. Snexit -202

k idcl f d fc k  · lli d k
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DRIFT

Generelt

Ledelse:
Krokstadøra oppvekstsenter A a skole har rektor i l 00 % stilling.
I Krokstadøra oppvekstsenter - barnehagen har styrer hatt permisjon fram til slutten av
oktober. Vikar har fungert i denne tiden.
Ved Hemnskj ela oppvekstsenter var rektor sykmeldt. Hun fratrådte stillingen i september. Det
ble inngått avtale med Hitra om ledelse, og leder ved Strand oppvekstsenter fungerte som
leder fram til utgangen av april. Fra mai ble leder for oppvekstsenteret ansatt midlertidig inntil
nye Hitra fra l . januar 2020.

Vertskommuneavtale:
Hemne kommune har hatt ansvar for driften ved Ven oppvekstsenter gjennom en
vertskommuneavtale i hele driftsåret. Kostnader for driften refunderes i henhold til avtale.
Hemn e komm une har foretatt en okning i bemanningen ut over det avtalte niväet i 2019. Ven
oppvekstsenter rapporterer til Hemne kommune og inngår derfor ikke i denne årsmeldingen
med unntak av tabeller som også inkluderer tall fra Ven.

Hemnskjela oppvekstsenter
Oppvekstsenteret har lavt personell og er sårbar ved sykdom/annet fravær og kj ørte med
redusert kapasitet i 2018. Det ble derfor satt inn tiltak for å gi en bedre stabilitet fra høsten
2019. Det var 5 skolestartere ved skolen hosten 20 19 som også bidro til behov for ekstra
ressurser.

Skole

Elevtall og klasser 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Krokstadøra oppvekstsenter 1-7 34 - 3 klasser 28 - 3 klasser 27 - 3 klasser 18 - 2 klasser
Krokstadøra oppvekstsenter 8-10 34 - 3 klasser 3 8 - 3 klasser 33 - 3 klasser 26 - 3 klasser

Ven oppvekstsenter 1-7 14 - 2 klasser 13 - 2 klasser 14 - 2 klasser 15 - 2 klasser

Hemnskjela oppvekstsenter 1-4 12 - 1 klasse 12 - 1 klasse 11 - 1 klasse 13 - 1 klasse
Tabellen viser antall elever og deling i antall klasser ved enhet en. 7. trinn paKrokstadora er alene i basisfagene (norsk, ma tte og engelsk),
men er i k lasse sammen med 8. trinn.

evta. sutvi 1ngen -
Elevtallsutvikling 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Aa 1-7 27 18 22 25 31 27 26
Aa 8-10 34 23 18 g 3 g 14
Ven 1-7 14 15 15 15 16 20 22
Hemnskjela 1-4 11 13 10 11 18 15 16

El li kIi 2018-2024

Denne tabellen bygger på fødselsta ll og vedtaket om overføring av elever i Vuttudal tul Krokstadøra.

Årsverk for undervisningspersonale
Nokkeltall 2016-17 20 17-18 20 18-19 2019/ 20
Antall elever 94 91 85 72

Årsverk for undervisningspersonale 15,2 15,4 14,4 13,9

Andel undervisning gitt av personale med godkjent 79,4 76,8 83,6 80,6

utdanning
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Årsver pr. en et -
Ledelse Undervisning Annet personale ) Assistenter

2018 I 2019 2018 I 2019 2018 I 2019 2018 /  2019
Aa l 1,3 11,5 9,6 0 l 1.5 1,2
Ven 0,4 0,6 2, I 2,8 - -
Hemn skjela 0,4 0,4 0,8 1,6 - - 0,5 0,5

k h, 2018-2019

) Det te er personale med annen høyskoleutdanning, her miljøarbeider

Med synkende elevtal! er det også naturlig at dette påvirker årsverk for
undervisningspersonale. Oversikten viser at det er redusert med ett årsverk fra skoleåret
2017/18 til skoleåret 2018/ 19. For inneværende skoleår er det økt opp for Hemnskj ela. Dette
fordi skolen har 5 elever på l . trinn, noe som er et stort begynnerkull på Hemnskj ela.
Andel lærere med godkj ent utdanning har svingt rundt 80% de siste årene. Det er likevel ikke
grunn til stor bekymring. For eksempel har både Aa og Hemnskj ela skoler lærere på 1.-4.
trinn som har utdanning for 5.- 10. trinn. Dette er lærere med pedagogisk utdannelse av høy
kvalitet, men de fyller ikke forskr iftens krav om at de skal ha utdanning for  1.-7. trinn for å
undervise på dette trinnet , og denn ed vil de bli registrert med ikke godkj ent utdanning.

Tidlig innsats
Det er tildelt kr 289 38 1 fra U dir i 2019 til økt lærerinnsats oå 1.-10. trinn.

Tilskuddet dette året er brukt som styrking av

begynneropplæringen ved Hemnskjela

oppvekstsenter siden det er et stort kull

skolestartere høsten 2019. Hemnskjela har en

udelt skolest rukt ur på sine fi re årst rinn og

ingen mulighet for omfordeling av ressurser

internt . Denne muligheten er større på Aa og

Ven. Disse skolene har dessuten få elever på de

øvrige t rinn i inneværende skoleår.

2019/20
Aa Ven Hemnskiela

1. trinn 3 4 5
2. trinn 2 3 0
3. trinn 4 1 3
4. trinn 7 2 5
Sum 1.-4. 16 10 13
5. trinn 0 2
6. trinn 0 1
7. trinn 2 2
Sum 5.-7. 2 5
8. trinn 8
9. trinn g

10. trinn g

Sum 8.-10. 26

Gjennomføring
I 00 % av elevene fra Snillfjord er registrert i videregående samme år som de avsluttet
grunnskolen i alle de fire siste årene. Fylkeskommunen bemerker i sine oversikter at
Snillfjord også topper gjennomføring av videregående opplæring i fylket.
Det er ingen enkel forklar ing på at kommunen utmerker seg på denne måten, et par faktorer
kan være en mulig forklaring: Den ene er at det ikke er noen kultur for skulk i grunnskolen
her. Det andre er at små enheter, slik som Aa skole er, kan ha en kultur der lærer er mer "tett
på" elevene i oppfølgingen av den enkelte, og at det blir utviklet en sterkere fellesskapskultur
i klassene. Det er også et tett tverrfaglig samarbeid med psykisk helse, PPT og skolens
milj øterapeut i det daglige arbeid.
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Læringsmiljø og trivsel
Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn, men i Snillfjord er den obligatorisk på
alle trinn fra 5. trinn . Hemnskj ela deltar derfor ikke i den nasj onale elevundersøkelsen.
Elevunderersøkelsen underbygger noen av betraktningene under gjennomføring ved at
elevene i l 0. klasse rangerer "støtte fra laereren", "vurd erin g for læring", "mestring" og
"elevdemokrati og medvirkning" høyere enn det som er snittet i både fylket og nasj onalt. På 7.
trinn er det noe svakere tendens, men også her utmerker elevene seg ved å rangere "støtte fra
læreren " høyt .
Skolene har egne undersøkelser om trivsel og mobbing i tillegg til elevundersøkelsen.

Resultat
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med

karakterer. Karakterene b rukes som kriterium for opptak til videregående skole.

Resultater vil lett kunne svinge mye fra kull til kull, særlig i små skoler. Tabellen viser at
resultatet ligger over både snittet i kom munegruppe 5, fylket og nasjonalt, og resultatet er
stabilt over i alle tre årene 2116/ 17 - 20 17 /18 og 2018/19. Det tyder på at det j evnt over
arbeides godt på skolene.

Kompetanse
Krokstadøra oppvekstsenter gjennomførte Vurdering for læring gjennom en MOOC våren
2020.
6 lærere ved Krokstadøra oppvekstsenter har gjennomført eller er i underveis i
k k li, T U d, ' di kompetanseutv1 mngsprogramme t t1 t annings !irel toratet.

Fag Antall Studiepoeng Studiested Fullført
lærere

Matematikk 2 : 5-10. trinn 1 30 NTNU 2020
vårsemestret

Norsk 2 : 8- 13. trinn l 30 NTNU 2018

Engelsk 1: 5-10. trinn l 30 NTNU 2017

Engelsk 2: 5- 10. trinn 1 30 NTNU 2018
Andrespräkspedagogikk I l 30 NTNU 2019
Rädgivning I l 30 NTNU 20 17

Rektorskolen l 30 NTNU 2019

Konklusjon
Snillfjord har små enheter. Det kan være utfordrende å skaffe tilfredsstillende kompetanse til
opplæringen. I perioder har skolene vært nødt til å ta inn lærere uten den kompetansen som
forskr iften krever. Med veiledning fra skolens øvrige personale har opplæringen likevel vært
forsvarlig. Resultatene i denne rapporten gir grunn til å være fornøyd med den opplæringen
som elevene i Snillfjord har fått. Det kommer tidvis tilbakemeldinger fra de videregående
skolene i distriktet om at elever som kommer fra Snillfjord er ansvarsbevisste og dyktige.
Slike tilbakemeldinger kommer også fra bedrifter der ungdom fra Snillfjord får arbeid.
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Utfordringer
I de nye kommunene vil alle tre oppvekstsentra bli del av et større nettverk noe som vil bidra
til videre utvikling.
Både elevundersøkelsen i skolen og foreldreundersøkelsen gir positive tilbakemeldinger, men
inneholder ogsä punk ter skolene og barnehagene ma arbeide mer med.
Elevtallet i ungdomsskolen vil nå et kritisk nivå siden elevtilgangen fra den gamle kommunen
blir sterkt redusert.

SFO

Krokstadøra har 5 barn i sfo, Ven har 3 og Hemnskj ela har 6.
Disse benytter tilbudet først og fremst før, men også noen etter skoletid. Det er assistent i
skole som har ansvar for gruppen på Aa og Hemnskj ela.

Barnehage

Barnetall
2018 2019 Minoritets-

Enhet smäbarn storbarn smäbarn storbarn spräklige
Krokstadøra 8 I 1 6 11 5
Hemnskj ela 7 10 3 13 2
Ven 9 9 9 9 0

Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp er ikke tatt med i oversikten ovenfor av
personvernhensyn.

Bemannmng

Antall Årsverk Årsverk etter funksjon
Enhet ansatte ansatte Ledelse Ped. ledere Annen grunnbemanning

Krokstadøra 7 5,3 0,4 2 2,9
Hemnskjela 6 4,9 0,4 2 2,5
Ven 7 6,5 l 1,8 3,7

Kilde: rapportering i BASIL pr 15.12.19

Grunnbemanningen i barnehagen etter barnehageloven $ 18 er minst en ansatt pr. 3 ham
under 3 år (småbarn) og minst en ansatt pr. 6 barn over 3 år (storbam). Forskriftens krav om
pedagogisk bemanning er at barnehagen skal ha en pedagogisk leder per 6. ham under 3 år og
en per 12. barn over 3 år. Disse kravene er innfridd med unntak av ped.ledemormen på Ven
oppvekstsenter .

Tidlig innsats
Ved behov brukes tidlig registrering av språkutviklingen (TRAS). En gjennomgang av
enkeltbarn ved oppstart, eller i forkant / etterkant av foreldresamtaler, og arbeid gjennom
«arbeidsloypa» sikrer en systematisk oppfølging av utviklingen til hama.
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DKS (den kulturelle skolesekken)

Tilbudet gjennom fylkeskommunen gir et bredt og variert tilbud som beriker
kulturopplevelsene til elevene. I tillegg tildeles kr 324 18 til skolenes plan for egne tiltak
innenfor ordningen. Dette gir muligheter til lokale tiltak slik som ungdomsskolens
kortfilmfestival hver høst. Men også besøk på kulturinstitusj oner utenfor kommunen. Slike
besøk rar imidlertid en høy transportkostnad.

Skole Tiltak M ålgruppe

Aa 6 t iltak hvorav 3 b.sk, og 3 u.sk. 1-10

Hemnskjela Kino Fillan 1-4

Ven Nidarosdomen, Rockheim 1-7

Kostnader Tildelt 2019 Rest fra 2018 Resultat

39 889 18 978 8 068 -  12 843

6 400 6 312 4 763 4 675

5 460 7 129 0 1 669

PPT i  Sør-Fosen:

Tj enesten har også i 2019 videreført ordningen med tilstedetid og fast kontaktperson på hver
enhet som har veiledet om tilrettelegging i ordinære tilbud, fulgt opp det sakkyndige arbeidet,
gjennomført kompetanseheving og bidratt i utviklingen av enhetene som organisasj on.

Tallene i denne tabellen er ikke medregnet i 2019
oversikten over st illinger og årsverk i 8
innledningen  til  dett e kapitlet . 7,1- . 9 +

Antall nye henvisninger for sakkyndig arbeid og henvisning for
kartlegging i 2019

Frøya Hitra Snillfjord
Førskole 4 5 2
Skole 27 26 3
Voksne 2 2 3
Det ble utarbeidet 51 sakkyndige vurderinger totalt i perioden
Aktive saker regi strert i 2019

132 138 33
Logopedi, totalt I 8 nye henvisninger
Førskole 3 2 1
Skole 3 3 l
Voksne 2 Uaktuell 3

Økonomi
Enhet Regnskap Budsjett Avvik
(Alle tall i tusen kroner) 2017 2018 2019 2019 2019
Driftsutgifter 5350 5707 5894 5913 19
Driftsinntekter -3163 -3219 -3888 -3889 -1
Netto resultat 2187 2489 2006 2024 18

Avtalen med PPT Sør-Fosen b le sagt opp, men samarbeidet fortsatte gjennom hele året. Saker
ved Krokstadøra oppvekstsenter ble som følge av dette, avsluttet og overført til PPT i Orklan d
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ved slutten av året. Yen oppvekstsenter ble som følge av vertskommuneavtalen fulgt opp av
PPT i Hemne.

Kultur og Fritid

Snillfjord folkebibliotek
Biblioteksjef i 30 % stilling, som også arbeidet i servicekontoret på rådhuset. Dette gjør at
tilstedeværelsen ved behov kan gå ut over 30 %.
Biblioteket har delsamlinger med voksen skjønn- og faglitteratur, prosa og lyrikk, barn og
ungdoms skj ønn- og faglitteratur, billedbøker, lydbøker, filmer og Playstation-spill.
84 % av tilveksten i 20 19 kom fra Kulturfondet.
Biblioteklokalene er til dels ganske slitt. Selve hovedrommet er åpent og lyst, med barne- og
ungdomsavdelinger, spillekrok og sittegruppe.
I 2019 har de største oppgavene vært fornying av biblioteket og samarbeid mellom det som
blir enhetene i nye Orkland bibliotek.
Et løft er gjennomført i biblioteket, hovedsakelig på møblement. Ny sofagruppe, lenestoler,
nye reoler på hjul, nye gardiner, raskere besøks-PC, ulike utstillingsmøbler , lamper,
sittesekker og planter er kommet på plass.

Åpningstid i 2019: 11.00- 16.00 tirsdager og torsdager.
På grunn av at biblioteksj efstillingen er kombinert med stilling i servicekontoret, åpnes
biblioteket utenfor ordinær åpningstid ved forespørsel.
Eldre barn og ungdommer har inn imellom fått lånt nøkkelen til biblioteket for å bruke
spillmaskinene etter åpningstid. Dette har fungert godt, og de har lagt nøkkelen i bokkassa
utenfor døra.

Utlånsstatistikk
N kk l' Il fc bibl i. k 20 19ø e ta or 1 1otel.et pr. nov.

2019 2018
Totalt antall besøk 1330 1620
Totalt antall utlån uten (med) fornyelser 812 (957) 1132 (1284)
Barnebokutlån 56 1 931
Fiernlän fra andre bibliotek 102 81
Fierl än sendt til andre b ibliotek l 22
Totalt antall aktive lånere 127 115
Antall arrangement 12 6
Antall deltagere paarrangement 222 226

Arrangement i 2019
• Forfatterbesøk med Oddvar Brå og Thor Gotaas, 60 tilhørere
• 3 spillturneringer , l 0-15 barn og unge deltok
• UKM-workshop,  1  deltaker
• Forfatterbesøk : "Du tror det ikke før du får se det", for barn i barnehagealder.
• Utebibliotek torsdag kveld og lørdag i juni, 50 personer besøkte utstillingen
• Sommerles, 10 barn
• Snexit, åpent under kulturfestivalen Snexit, 60 besøkende.
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• Lesesirkel og bokbad, "Jern & metall" med Levi Henriksen og bokbader Eivind
Hofstad Evj emo, 6 deltakere

• Strikkekafe i forkant av bokbadet med høytlesning, l Odeltakere.
• Lesestund barnehage, 11 barn og voksne.

Utfordringsbilde og behov framover
Snillfjord bibliotek er et lite bibliotek som dekker et relativt lite nedslagsfelt. Hovedvekten av
besøkende er skole- og barnehage, og deltakere på arrangement. Det å opprettholde et høyt
nivå på lavterskelarrangement kan bli viktig for å opprettholde kvalitet og kvantitet på besøk,
og for å legitimere bibliotekets eksistens i ny kommune.
Fokus på fonn idling og oppsøkende virksomhet kan bli en nøkkel i den nye enh eten i det nye
Orkland bibliotek.

Ungdomsklub ben

Klubbkvelder onsdager kl. 18.00-2 1.00 i kj elleren på «Aa barneskole». Det er åpent for alle
pa 4.-10. trinn . Totalt 26 forskj ellige ungdomm er inn om klubblokalene. Gledelig at det
begynte 7 elever fra 4 trinn .
Det ble innkjøpt ny «speilkule» på diskorommet og noen spill, en brukt Playstation 3, brukte
møbler overtok vi fra vår lokale frisør. Fortsatt kiosksalg med samm e tilbud som tidligere.
17 søknader om pengestøtte ble sendt ut. Vi fikk fra Orkla sparebank kr 5.000 og fra Orkla
bygdeservice kr 1.500 . V i setter stor pris på de gaver vi får.
Julebord ble arrangert med 15 deltakere.
Har fortsatt stor tro på at klubben er en viktig arena for barn/ungdom . Spesielt for de som ikke
driver med organisert idrett eller er med på noe annet av tilbud. Ser gleden når de møtes på
klubben, og ser at dette tilbudet fremmer trivsel hos den enkelte, samt at det virker
forebyggende.

UKM (Ungdommens kulturmønstring)

Det var 21 unike deltakere ved lokalmønstringen i Snillfjord fordelt på 13 sceneinnslag, 6
kunstutstillinger og 7 arrangører . 10 deltakere gikk videre til regionfestivalen i Bj ugn fordelt
på 5 sceneinnslag, 4 kunstverk og l film .

Kulturskole

Våren 2019:
9 elever fordelt på følgende disipliner :

Sang - 6 elever
- piano - I elev

gitar - 3 elever
Høsten 2019:
7  elever fordelt på følgende disipliner :

Sang - 3 elever
- piano -2 elever

gitar - 2 elever
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Tilbudet på saksofon og visuelle kunstfag fikk ingen søkere.
Undervisningen foregikk på Aa skole. Elever fra Hemnskj ela fikk også tilbud om å søke om
plass i Hitra kulturskole. Hemne kulturskole driftet kulturskoletilbudet ved Ven skole.

Arrangement
• Leidulf Hafsmo-kveld l l. mai, medan-angør

o Kunstelever ved Ven stilte ut bilder inspirert av sangtekstene til Leidulf
Hafsmo.

o Silje Wemess sammen med Jostein Selnes framførte Leidulf Hafsmos «Farvel
til midnattsolen» tonesatt av Annette V. Werness

o Gitarelevene framførte «Ei nødvendig vise» av Leidulf.
• Sommeravslutning 13.06 med konsert i smia, og grilling i Aunli-fjæra.
• SnExit

o Kulturskoleelever deltok sammen med Orkdal Storband
o En av kulturskoleelevene framførte sang sammen med tidligere kulturskoleelev

Aa skole kjøpte inn utstyr som stilles til disposisj on for kulturskoleopplæring:
2 stk. dj embe
2 stk. claves, Pearl trommesett
Alt-xylofon
El-piano (Yamaha Clavinova CLP-635B)

Trafikksikkerhet

Oppfølging overfor Statens vegvesen på forhold avtalt i trafikksikkerhetsbefaringen i 2017. -
Lyssetting forbi Hemnskj ela oppvekstsenter og opp til krysset ved Grindvollan er
gjennomført.
Busskur er oppsatt på utfordrende stoppesteder på fylkesveier der det er påstigning av
skolebarn.
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3.3 Helse- og omsorg

[Wirksomh etsbeskrivelse ml og resultater}

Rammeområde Helse- og mestring
Kommunalsjef Mildrid V. Mæhle
Antall ansatte 50 fast ansatte og 2 lærlinger
Antall årsverk Helsestasjon 0,25

Fysioterapi 1,0
Ergoterapi 0,6
Lege (kommuneoverlege 0,2)
Hjemmebaserte tjenester 7,37
Psykisk helse 1,85
Snillfjord omsorgssenter 20,7
Kjøkken 3,22
Administrasjon 2
Totalt 45,77 stillingshjemler

0 0

M ALOPPNAELSE 2019

Helse og mest ring
Mål: Vurder Kommentar / Tiltak gjennomført

ing
Samfunn Gi tj enest er iht. gjeldende lovverk med t ilhørende e *De som har søkt og fått innvilget tj enester har fått

forskr ifter disse i samsvar med lovverk.
D et er gitt hj elpetiltak i hj emmet, og det er gitt
veiledning av foreldre.
S tottekontakt og avlastnin g.

Sikre innbyggere god livskvalitet med basis i helsemessig @e *Tjenester gis etter hver enkelt sitt behov.
t rygghet *Samtaler

*Tverrfaglige møter, og samarbeidsteam som
diskuterer og følger opp saker.
*Samarbeid med andrelin jetjenesten.

Utv ikle tjenester t il innbyggerne som tar høyde for bruk e *Vi har fornyet og oppjustert kvaliteten på
av ny teknologi hj elpemiddellageret.

*Fortsatt behov for investering i hj elpemidler for å
øke innbyggernes livskvalitet.
V elferdsteknologi kan vi ta i bruk mer enn i dag.

Tjeneste Tilby tjenester i samsvar med samfunnsutvikling og o *Innvilgede tj enester gis etter behov, og utfra de
brukernes behov muligheter som finnes i samfunnet.
I n n byggerne opplever at kommunen gir et godt helse- @e +v far gode tilbakemeldinger på de tj enester vi gir.
og omsorgst ilbud *Det er fokus på god helse for alle aldersgrunner
God kvalitetssikring av tjenest en @ *Avvik håndtering

*lplos registrering (Individbasert pleie- og
omsorgsstatistikk)
*Bruk av fagprogram
*Brukerundersøkelse i barnevernet

Tjenest en skal ha fokus på folkehelse e *Det er satt i gang flere aktivitetsprosjekter som har
god oppslutning.
T reningsromm et er godt besøkt.
D et har blitt holdt kurs ang. sunt kosthold for ulike
mälgrupper.
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Opprettholde/ fremme egenmest ring, selvstendighet og e *Sterk og stødig, trening for hj enuneboende eldre
akt ivitetst ilbud

*Bassengtrening
A ktivitet for de som bor på sykehjemmet
*Dagsenter for de med begynnende dement og
demente. Har vært liten oppslutning.
T urgruppe

Medar- Medarbeidere skal utvise engasjement, init iativ og bidra e De ansatte utviser stort engasj ement for at brukere av
beidere t il posit ivt omdømme

tjenestene skal motta gode, og best mulige tjenester.
HMS-systemet skal fungere e *Det er fokus på registrering og behandling av avvik

HMS er tema på personalmøter/avdelingsmøter
T ilrettelegger arbeidsplasser etter behov

Medarbeidere skal ivareta og fremme egen helse @e *Det er fokus på at vi hj elper hverandre ved behov.
*Løfteteknikker.
T renin g i arbeidstiden.

Medarbeidere skal bli ivaretatt i henhold t il IA-avtalen e *Det er satt i gang tilrettelegging ved behov.
An satte har fått prøvd annet arbeidssted.
*Tilrettelegging av arbeidsstasj on/plass, det er søkt
nav om støtte til innkjøp av div. utstyr.
D et arbeides for å ha et godt arbeidsmilj ø.
*Seniortiltak
Arbeidsutproving for de som har vansker med å få
seg ordinært arbeid

Økonomi Drift og disponering et ter budsjett em Det har vært høyt sykefravær i enkelte enheter.
Ressurskrevende brukere har krevd økt bemanning.
Det b le et overforbruk på vikarbudsjettet og
lønns budsiettet.

Skape handlingsrom i enheten @ Det arbeides med å utnytte ressursene best mulig, og
på tvers av enheter ved behov.

ØKONOMISKE HOVEDTALL

Merforbruk i forhold til budsj ett på 1.299.000 kroner. l forhold til 2018 er kostnadene økt
med 1.847.000 kroner
Utviklingstrekkene for perioden 20 15-20 19 fremkommer i tabell 11 som viser utvikling i
forbruk per rammeområde over.

Forbruket for de enkelte delansvarene innenfor området ble i 2019:
Forbruk innenfor ansvarsomräder - Helse og Omsorg

Regns k 2019 Rev.bud 2019 Regnsk 2018 Avvikbud 2019 Endr regns k 2018
Administ rasjon 1 358 l 524 552 166 -806
Snillfj ord omsorgssenter 19 964 19 806 18 739 -158 -1 225
Åpen omsorg 10 069 8 537 9 470 -1 533 -599
Barnevern / NAV 3 021 3 920 2 749 899 -272
Helsetj enester 4 849 4 176 5 905 -673 1 055
Sum 39 261 37 963 37 415 -1 299 -1 847
Tabell 17
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Å krsa en  ti mmn re or ru et overs 1 e sene mnnen or e ors 1e 1ge omra er 1 ove sa
STØRRE AVVIK INN EN FOR ANSVARSOM R DE  -  HELSE OG OM SORG

Kommentar: Avvik

Adm inist rasjon Lønnskost nader Lavere kost nade r enn budsjett ert 5
Medlin. Som t jene st Budsjet tert på administ rasj on, kost ført under Helsetj enest er 9 28

Tilskudd fra st aten Kompe t ansemidler / t ilskudd fra st aten 2 20

Øv rige kost nader Høyere kost nade r enn budsjett ert -90

Snillfj ord omsorgssent er Lønnskost nader Overskridelse i forhold t i l budsjett -243

Brukerbet alinger Høyere inntekter enn budsjett ert 1 89

Øvrige kost nader Høyere kost nader enn budsjet t ert -2 15

Åpe n omsorg Lønnskostnader Overskridelse i forhold t i l budsjett bolig Sunde -333

Tilskudd Gjelder demensomsorg 271

Øvrige kostnader Høyere kost nader enn budsjett ert -110

Barnevern / NAV Kje p fra kommuner Lavere kost nad enn budsjet t ert på området 1121

Helsetj enester Medli n. Som tjenest Se under adm inist rasj on -9 28

Lonnskost nader Lavere kost nader enn budsjett ert -132

Kjøp fra kommuner Kjop av helses stertj enest e -3 17

Dat akost nader Tilpasning dataoverføring helsesøstert j enest e -18 1

Leget j enest e Be redskapsgodtgjeore lse 20 16-20 18 -4 10

Øvrige kostnader Mindreforbruk i forhold t i l budsjet t 45

1 ' id ·f ·bi k I kr'd .l f di fc ki  l li id ' h d k

Tabell 18

UTVIKLING GENERELT

Hj emmetj enesten ble i 20 18 ski lt ut fra institusj on/pleien. l året som har gått har det vist seg å
være en suksess for de ansatte og brukern e av tj enesten . Brukerne får færre ansatte å forholde
seg til, noe de setter pris på. Ansatte får en mer forutsigbar og avklart arbeidshverdag.

Det arbeides godt med folkehelse, flere tiltak har vært drevet i flere år med gode resultater.
Blant annet treningsprogram for hj emm eboende eldre og «Sterk og stødig» har vært en
suksessfaktor.
Turstiprosj ektet er gjennomført og turstiene bruk es flittig.
Det er godt samarbeid mellom psykisk helse og helsestasjon ang. skolehelsetj enesten

Ledere i Helse og mestring har hatt månedlige forumsmøter . Lederne har prioritert disse
møtene, og vi har derigjennom utvekslet fagkompetanse og erfaringer på tvers av enhetene.
Det har vært aktiviteter og prosj ekter som ledere fra flere enh eter har samarbeidet om .
Samholdet i helse er godt og det utøves godt lederskap .

Ansatte som har behov for arbeidsutprøving har fått dette.
Sykefraværet har vært høyt igjennom hele året. Det gikk noe ned de siste månedene av året.

Det er et godt samarb eid mellom ledere og tillitsvalgte. Det er faste møter mellom ledelsen
ved Snillfjord om sorgsenheter og hj emmetjenesten, plasstillitsvalgte og verneombud.
Nav arbeidslivsenter har deltatt med kurs for å styrke arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetj enesten
brukes ved behov.

Det har lenge vært planer om å rive/oppgradere trygdeleilighetene ved Snillfjord
omsorgssenter . Det ble i 20 18 vedtatt at de skulle rives og nye om sorgsboliger bygges.
Når bygget står ferdig høsten 2020, vil det være 8 nye omsorgsboliger med eget fellesareal.
Det blir bygget et stort og flott treningsrommet til fysioterapitj enesten. Det vil være mulig å
gå tørrskodd mellom byggene.
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DRIFT

Snillfjord omsorgssenter
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019

20 l 9 var det første året der hj emmesykepleien er utskilt ifra omsorgssenteret som en egen
enhet. Dette har fungert bra.
Oppstart av prosj ektet nye omsorgsboliger ved omsorgssenteret. De gamle trygdeleilighetene
ble revet. Det skal bygges 8 nye leiligheter med fellesareal. Samt et stort treningsrom.

I 20 19 hadde vi to tilsyn. Et tilsyn av Fylkesmannen på Tvang og Makt, og Farmasitj enesten
med tema opplæring og tildeling av oppgaver i legemiddelhåndteringen.
Det ble gjennomført kursing av ansatte i tvang og makt
Nytt lab-rom på sykehj emmet ble ferdigstilt.
Tredeling av kommunen har vært ressurskrevende. I tillegg til vanlig drift har det vært mye
arbeid inn mot Orkland, Heim og Hitra kommune.
Implementering av Gerica (fagsystemet i helse) for Orkland kommune.
Mye usikkerhet blant ansatte med tanke på kommunesammenslåingen i og med at Snillfjord
skulle tredeles. Ansatte i Snillfjord ble satt på vent i forhold til innplassering i ny kommune,
og noen ønsket seg til andre kommuner enn Orkland. Det ble en utfordring for ansattegruppa
og arbeidsmiljøet.

I sommer ble det brukt vikarbyrå for å fä dekt opp sykepleiedekningen.
Sykefravær i 2019 var høyt gjennom hele året.
Det har vært gjennomført dialogmøter, og oppfølging av sykemeldte.
Det har vært gjennomført faste møter med plasstillitsvalgt, verneombud og leder hver 14 dag
fra sommeren 2019. Det har vært økt fokus på arbeidsmilj øet.
Faste månedlige møter med renholdspersonalet.

Flommen i septe mber, der brua forsvant pa Krokstadora, var en utfordring da vi ble isolert for
en periode. Ansatte og beboere taklet dette fint. Ansatte gjorde en stor innsats for at vanlig
drift skulle opprettholdes.

Hjemmebaserte tjenester
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019

Hj emmesykepleien til brukere i Snillfjord startet opp som egen enhet l . j anuar 2018.
Nattj eneste er i samarbeid med SOS.
Hjemmesykepleien har 7,37 årsverk. I 2019 har vi hatt høyt sykefravær.
Vi har sett en endring både hos personalet og blant bygdas brukere at dette har blitt en tj eneste
de har blitt trygg på og som tydelig har vært savnet.

Vi har klart å holde målet med at folk skal bo hj emme lengst mulig i forhold til at det er blitt
kortere opphold hos brukere utskrevet fra sykehus til SOS. De er raskere tilbake i sitt eget
hj em. Vi har også hatt korttidsplasser i døgnbemannet omsorgsbolig hvor brukerne da rar
møte det personalet som også kommer hj em til dem etter endt opphold. Dette har ført til at vi
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har klart å kartlegge behovene til brukerne bedre og tildeler derfor mer individrettede

tjenester. Vi ligger stabilt på ca. 40 brukere.

Habiliteringens overordnede mål: Å gi enkeltindividet en høyere livskvalitet.
Utvikle habiliteringsarbeidet for å skape et bedre tilbud til barn, unge og eldre med
utviklingshemming. Forebygging vektlegges høyt .

Innenfor området sysselsetting av unge arbeidstakere ser vi at det til tider har vært vanskelig å
finne egnet arbeid. Når vi omsider finner egnet arbeid og j obber med tilrettelegging, så ser vi
at de står i j obb en over tid. En suksessfaktor er at vi har klart å finne arbeid som for
enkeltindividet gir mening.

Barnevern
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019

Barneverntj enesten i Hemne og Snillfjord har fra vären 2019 totalt sju hele fagstillinger. I
tillegg merkantil stilling på 50 %. I fagstillingene er det per desember 2019 to
barnevernspedagoger, to sosionomer, to førskolelærere og en spesialpedagog. Antall
stillinger hj emlet i Snillfjord kommune er 1,35. Dette har vært stabilt over flere år. Alle
fagstillingene er per desember 2019 besatt.

Barneverntj enesten har et stort fokus på forebyggende arbeid i familier som trenger hjelp og
støtte i en kortere eller lengre periode. Vi benytter oss blant annet av evidensbaserte tiltak
som COS og Fam ilieråd. Ved COS er formålet å fremme foreldrefunksjoner som skal bidra
til å skape en trygg og god tilknytning mellom foreldre og barn.

Når det gjelder Familieråd er dette en metodikk hvor den utvidede familien og nettverket
samles for sammen å finne løsninger på utfordringer som har oppstått. Tiltakene skal til slutt
godkj ennes av barneverntj enesten. Dette er et spennende tiltak som tilbys både i
undersøkelser, som hj elpetiltak og for barn bosatt i fosterhj em .

Barneverntj enesten mottok i 20 19 7 nye meldinger . 2 av disse meldingene ble henlagt med
begrunnelse i at det allerede var pågående undersøkelser i sakene.

Tj enesten har for øvrig kontakt med 6 barn og deres familier gjennom ulike former for
hj elpetiltak pr. 3 1.12.19.

I forhold til barn under omsorg er det i desember 2019 en ungdom på ettervern.
Barneverntj enesten har et utvidet ansvar, etter Lov om Barneverntj enester, knyttet til ettervern
for ungdom over 18 år.

Vi hadde i 20 19 ingen fristbrudd knyttet til meldinger og undersøkelser.

Barneverntj enesten har hatt faste kontordager på Krokstadøra på torsdager , med mindre

uforutsette hendelser tilsier en omdisponering av ressur ser. Uavhengig av faste møtedager

følges konkrete saker opp i kommunen ved møter og hj emmebesøk . Enhetsleder deltar på

månedlige møter i Foru m Helse samt i samarbeidsteam sammen med PPT og psykisk helse.
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Enhetsleder barnevern er i tillegg medlem i kommunens kriseteam .

NAV
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester 2019

NAV Hemne og Snillfjord har totalt 13,5 faste stillingshj emler fordelt på 6,5 stat og 7,0
kommune. V i har bred sammensatt kompetanse som er godt tilpasset de tj enester som vi skal
yte overfor våre brukere.

Vi arb eider etter mä let om ä fa flest mulig i arbeid, gi bedre brukermoter samt okt kunn skap i
enheten. I dette persp ektivet benytter vi både stat lige og kommunale virkemidler . Vi har erfart
at økonomisk rådgivning/ gjeldsrådgivning er en tj eneste som etterspørres. Vi har to
medarbeidere som har gjennomført høgskolekurs innenfor økonomisk rådgivning ved
Høgskolen på Lillehammer.

NA V Hemne og Snillfjord har faste kontordager på Krokstadøra på torsdager. I tillegg har vi
j evnlige møter med brukere (som inkluderer næringslivet) og kommunen etter behov. Vi har
en rulleringsplan i forhold til ansatt e og dekk er med den alle fagomräder.

Økonomi
Det er utbetalt i ca. kr. 260.000,- i økonomisk sosialhj elp/bidrag for 2019.

Snillfjord kommune ligger lavt  i  utbetalinger til økonomisk sosialhj elp, også  i  forhold til
andre kommuner.

Fysioterapi og ergoterapi
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester 2019

Område Antall henvisninger
fysioterapi 73
ergoterapi 6
hjelpemidler 42
boligutbedring 0
hverdagsrehabilitering 0
syns- og horselshjelpemid ler 13

Den største andelen av henvisninger kommer fra SOS/tilsynslege/hj emmetj eneste (56),
dernest pårørende/bruker selv (50), spesialisthelsetj enesten (14), fastleger (2),
helsesøster/jordmortjenesten (3 på 4 mnd-kontroll) og barnehage ( l ). Fra og med 1. j anuar
20 18 krevdes det ikke lenger henvisning fra fastlege for å motta fysioterapi, så det er naturlig
at antallet henvisninger fra denne gruppa har sunket betraktelig.

Snillfjord kommune fikk inn 70 000 kr på egenandeler for fysioterapi i 2019.

Ergoterapeut Eli Kri stiansen har hatt permisj on hele 20 19. Fra april til august hadde vi ikke
vikar. Det ble ansatt ny ergoterapeutvikar i august 2019 som j obbet ut året. I perioden uten
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ergoterapeut måtte fysioterapeuten håndtere alle hj elpemiddelsakene, og en helsefagarbeider
med hj elpemiddelkompetanse avhj alp med en dag i uka i en kort periode på sommeren.

Forebyggende fysioterapi, Snillfjord fr iskliv:
•
•

•

•

•

•

Turgruppetilbudet ble avviklet på grunn av for få deltakere .
Bassenggruppa startet i september da bassenget ble gjenåpnet i begynnelsen av denne
måneden. Bassengtrening er fortsatt et tilbud med stabilt godt besøk med fornøyde
deltakere, i snitt 7 deltakere.
Fysioterapeut har individuell firemånederskontroll av alle barn og denne gjennomføres
på helsestasj on i samarbeid med helsesøster/jordmor. I 20 18 ble helsestasjonstjenesten
delt i kommunen etter de nye kommunegrensene fra 2020. Derfor har vi stort sett
jobbet med barna i Krokstadøra og omegn siden Hemne og Hitra har fått
henvisningene på de andre barna.
«Sterk og stødig» drives fremdeles på Krokstadøra og på Hemnskjela. Dette er et
viktig forebyggende tiltak for å sikre eldre god helse, og det er mange positive
tilbakemeldinger fra deltakerne. I snitt er det 5 deltakere på Hemnskj ela og 9 deltakere
på Krokstadøra.
Det ble arrangert «Sunn og lettvint middagskveld» på Krokstadøra i samarbeid med
kjøkkensj ef på SOS, Thomas Engels, den 28. j anuar. Det kom 11 deltakere.
Det ble også arrangert matlagingskveld for barn og unge i samarbeid med Unge
kokker den 16. oktober. Det kom 16 deltakere.

• Bruken av treningsrommet er under god kontroll og slitasj e/ødeleggelser av utstyr har
vært minimal. Det var i løpet av året 77 registrerte brukere av tilbudet. Brannvesenet
kommer i tillegg. Rommet ble besøk 735 ganger (registrerte besøk), som i snitt gir
over to besøk per dag hele året. Det vurderes at treningsrommet er et viktig og godt
tiltak for folkehelsa i Snillfjord kommune.

Folkehelse
Det har ikke vært noen møter i folkehelseteamet i 2019 på grunn av arbeidet med den
forestående kommunesammenslåingen.

Økonomi:
Det har ikke blitt søkt om ekstra midler i 2019.

Legetjenesten
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019

Stabil legedekning, det har ikke vært behov for vikar. Antall besøk ved legekontoret på
Krokstadøra har gått markant ned og det er ikke grunnlag for å ha åpent en hel dag i uken. I

løpet av 2019 ble legekontorets åpningstid derfor endret til 8-12.

Det er veldig stabilt på listen til fastlegen og det er lite utskifting. Det er fortsatt slik at noen
beboere i Snillfjord må se seg om etter fastlege i nabokommuner, men det er så få at det vil

ikke være grunnlag og opprette en ny hj emmel. Det er ellers inngått avtale med Orkdal i

henhold til helsestasj on.
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Kommuneoverlegen har j obbet my e inn mot Orkl and med beredskapsplaner,

kommunesammenslåing samt felles mottaksavdeling. Fast legen er i gang med sin

spesialisering. Fra desember 2019 ble kommuneoverlegen ferdig spesialist i
samfunnsmedisin.

Legevakt og interkommunalt samarbeid:
Snillfjord kommune deltar i det interkommunale legevaktsamarbeidet SiO. Orkdal er
vertskommune for både legevakt og KAD . Det er et samarbeid som mesteparten av tiden
fungerer godt men det har vært episoder at enk elte kommuner tror at de kan fraskr ive seg
legevaktansvaret.

Fra 010 119 ble KAD sengene og legevakta som har vært dri ftet av kommunene gjenom en
virksomhetsoverdragelse overført St Olav som nå ivaretar driften . Helsepersonell er overført
til St Olav mens legene fortsatt er kommunalt ansatte. Antall plasser er redusert fra sju til fem.
Det er fortsatt kommunenes fem plasser slik at de dekker kommunen sitt behov for ø-hj elp for
befolkningen. Legevakta dekkes fortsatt av fastleger i samarbeidskomm unene med unntak av
natt der det er fast ansatte leger. Kommuneoverl egen i Snillfjord har det medisinskfaglige
ansvaret for sengeposten. Fra 1. j anuar 20 19 vil stillingen bli lagt om til systemansvarlig lege,
men kommuneoverlegen i Snillfjord er tiltenkt å fortsette i den rollen. Dette gjøres uten at
tilbudet i Snillfjord b lir redusert.

Psykisk helse
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019

Det er viktig å påpeke at dette er lavterskel tilbud til kommunens beboere.
Det har vært kort ventetid for oppfølging fra tj enesten. Mennesker med psykiske utfordringer
har god effekt av sam taler på et tidlig tidspunkt i behandlingssammenheng.
Det totale antall samtaler ved kontor, hj emmebesøk, omsorgssenter, omsorgsbolig og på skole
omfatter ca. 20 - 25 brukere av tj enesten psykisk helse.

Leder i psykisk helse har hatt kontordag tirsdag ved Snillfjord omsorgssenter og deltatt på
avdelingsmøte sammen med avdelingsleder ved om sorgssenteret. Her gis det veiledning til
ansatte, det drøftes og vi prøver å tilrettelegge for pasienter og beboere for derved å tilby et
best mulig tilbud av omsorg og lovpålagte helsetj enester. Det er ukentlig møte på tirsdager
med avdelingsleder ved Snillfjord omsorgssenter og leder av habiliteringstj enesten . Leder av
psykisk helse er sammen med fysioterapeut, eventuelt ergoterapeut og leder bassengtrening.
Tilbudet benyttes av beboere ved om sorgssenteret, omsorgsboligene og hj emm eboende i
kommunen.

• Onsdag har vært satt av til personlig oppfølging og samtaler på rådhuset
• Torsdag har det vært arrangert dagsenter ved Snillfjord omsorgssenter.
• Fredager er psykisk helse til stede ved ungdomsskole for oppfølging og samtaler

Psykososialt kriseteam : Oppdaterte vaktlister i forb indelse med ferie og høytidsdager ble
oversendt - AM K - sentralen og Akuttmottaket ved St Olav Orkanger .

Støttekontakt/ avlastning : Det er seks brukere av støttekontakttjenesten, to brukere har tilbud
om månedlig avlastning. Det er samtaler med både mottakere av tj enesten, pårørende og
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støttekontakten ved behov. Det var etterspørsel etter støttekontakt medio november 2019.
Snillfjord kommune manglet da tilgang på støttekontakter, Orkdal kommune ble kontaktet da
bruker av tj enesten ville få bostedsadresse Orkland fra l . j anuar 2020. Orkdal har ledige
støttekontakter med ingen ønsket å dra til Krokstadøra, ifølge leder av tj enesten.

Brukere av tj enesten psykisk helse som er diagnostisert med schizofreni og psykoselidelse har
hatt mulighet til telefon kontakt med psykisk helse 24 timer i døgnet. Tilbudet går ut på at
brukeren ringer for veiledning, tilrettelegging og støttesamtaler i perioder der det kreves.

Sommer i Snillfjord, flere fullbookete arrangement.

Markering av verdensdagen for psykisk helse ble markert med stand utenfor butikken på
Krokstadøra, godt besøkt.

Leder for psykisk helse er leder for Samarbeidsteam, et tverrfaglig samarbeid mellom PP
tj enesten, helsesykepleier, barnevern og psykisk helse. Målgruppen er kommunens 0 - 18
åringer. Det har vært saker til drøfting og veiledning ved de ulike oppvekstsentrene.

Hos brukere av Transporttj enesten i Trøndelag (TT-kort) og vedtak på parkeringsbevis for
bevegelseshemmede er det innhentet samtykke på overflytting av opplysninger videre til
brukernes nye kommuner.

I forbindelse med kommunereformen ble det på forhånd enighet mellom aktuelle kommuner
om at etterspørsel fra brukere som kom til å kreve oppfølging i et videre forløp etter
kommunesammenslåing eventuelt skulle vurderes i samarbeid med ny kommune. Dette ble
ikke en aktuell problemstilling.

På grunn av langtids sykefravær har det vært brukt ekstra ressurser i psykisk helse i 2019.

Høsten 2019 har det vært fokus på å få avsluttet og overflyttet brukere av tj enesten til sine nye
respektive kommuner. Det ble innhentet skriftlig samtykke av alle aktuelle brukere.

Helsestasjon
Utviklingstrekk innenfor driftsenhetens tjenester i 2019

Fra 01.01.2018 ble det inngått avtale om drift av helsestasj on med Hemne kommune, Hitra
kommune og Orkdal kommune. Innbyggerne har fått tj enester ved den helsestasjonen de vil
tilhøre etter kommunesammenslåingen.
Det har vært faste helsesøstre som har vært Snillfjord kommune sine innbyggere sin
kontaktperson. Disse har også vært kontaktperson i forhold til tverrfaglig team, forebyggende
faggruppe.
Alle skolene har hatt skolehelsetjeneste.
Jordmortjenesten er opprettholdt som tidligere. Jordmor følger opp gravide, og nyfødte i hele
kommunen.
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3.4 Teknisk, landbruk og miljø

Virksomhetsbeskrivelse - mål og resultater

Rammeområde Teknisk, landbruk o: milio
Kommunalsjef Roar S. Grindvold
Antall ansatte
Antall årsverk

37 fast ansatte (herav brann 15)
Totalt 16,26 (herav brann 0,17)

0 0

M ALOPPNAELSE 2019

Teknisk, landbruk og miljø
Mål: Vurdering Kommentar / Tiltak gjennomført

Samfunn Ha et overordnet planverk som er vedtat t og gir en e Samfunnsdel fra 20 15
forut sigbar forvalt ning av arealene

Ny arealdel vedtatt i 20 17
Folkehelse skal vekt legges e Medtatt i sj ekkliste på saksframlegg.

Opp til saksbehandler å vurdere om
mål er aktuelt i den enkelte sak.

Tilret t elegging for bolig- og næringsutvikling e Behandler de søknader som kommer.
Bolig på Sundan og Krokstadøra
ferdigstilt.

M iljø og klima skal vekt legges e Naturmangfoldloven brukes i all
saksbeh. Som gjelder
arealforvaltning.
Vurderer også milj ø i enkeltsaker der
dette ikke er avklart i overordnet
plan.

Tjeneste TLM skal levere t ilfredsst illende kvalit et og tj enester e Hadde 4 klagesaker i 20 I 8, som gikk
ihht . gjeldende regelverk og egne beskrevne

til FMST til avgjørelse. Kommunensstandarder innenfor området
vedtak stadfestet.

TLM skal gjennom kommunens verdiplatt form ta i rc> Kommunens visj on er enda ikke
bruk teknologi for å effekt ivisere

oppdatert på kommunenstjenest eproduksjonen
hjemmeside!

Medarbeidere AIie medarbeidere skal ha kjennskap t il kommunens @ Visj on Ikke alle kj ente til
v isj on og verdip lat t form

kommunens visj on.
Åpen, Raus, Kreativ og
samhandlende. Tema i forumsmøte
vår 20 18

Ansat te i TLMskal ha HM S-fokus i sin e Tema i møter og ved nye
arbeidsutovelse

medarbeidere på FDV og
renholdsavdeling.

TLM skal ha et sykefravær på < 3% @

Qkonomi Budsj ett og økonomiske rammer for avdelingen skal oeoverholdes
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ØKONOM ISKE HOVEDTALL

Merforbruk i forhold til budsj ett på 3.038.000 kroner. l forhold til 20 18 er kostnadene økt
med 3.597.846.000 kroner. Hovedårsaken til avviket både i forhold til budsjett og i forhold til
20 l 8 er tilbakeføringen av avsetningen av regionale næringsmidler på kr 1.714.000,-.
Utviklingstrekkene for perioden 2015-2019 fremkommer i tabell 11 som viser utvikling i
forbruk per rammeområde over.

Forbruket for de enkelte delansvarene innenfor området ble i 2019:
Forbruk innenfor ansvarsomräder - Teknisk, Landbruk og  M iljø

Regnsk 2019 Rev.bud 2019 Regns k 2018 Aw ik bud 2019 Endr regn 2018

Naering, nat urforv ., adm 3 808 1 994 1 298 -1 814 -2 5 10

Oppmåling og kartverk, areal og byggesaker 103 366 1 252 263 1 149

Brannsjef, brannvern og beredskap 1 680 1 629 1 501 -51 -179

Bygg og eiendomsforvalt ning 7 000 7 168 6 540 168 -460

Vannforsyning 171 -322 157 -494 -14

Avl p og renovasj on -32 -211 -191 -179 -159

Samf erdsel 3 968 3 036 2 543 -932 -1 425

Sum 16 698 13 660 13 102 -3 038 -3 597

Tabell 19

Årsaken til mindreforbruket / overskridelsene innenfor de forskj ellige områder i hovedsak :
STQRRE AVI K INNENFOR ANSVARSOM RADE - TEKNISK, LANDBRUK OG M ILJØ

Komment ar : Avvik

Næring, nat urforvalt ning, adm Lønnskost nader l avere kost nader enn budsjett 11 1

Øvrige kost nader Høyere kost nader enn budsjet t -211

Næringsfond Tilbakef@ring avset ning -17 14

Oppmål ing, kart verk, areal,byggesaker Lgnnskost nader l avere kost nader enn budsj et t 161

Salgsinnt ekt er Hayere inntekt er enn budsjet t 463

Byggesak Innleie byggesak / op pmäling -740

Interne t j enest er Overfør ing t i l investering/ andre 2S0

Øvrige kost nader l avere kost nader enn budsjett 129

Brannsj ef L nnskost nader Høyere kost nader enn budsj et t - 133

Øvrige kost nader l avere kost nader enn budsjett 82

Bygg og eiendomsforvalt ning Generelt AIie disse 4 ansvarsområdene dr ift es av FDV-avdel ingen. Len ns-

Vannforsyning kost nadene for avdelingen budsj et teres og kost nadsføres mot

Avlop og renovasjon kun et område og fordeles derett er basert på est imat er mot de

Samferdsel områder lønnen er brukt . Det vi l derfor være avv ik mellom budsjett

og v irkelig lønn for de enkelt e områdene, men samlet vi l bi ldet være

korrekt . l avviksvurder ingene un der er derfor felleskost nader set t
under et t , mens direkte relat erte kost nader/ innt ekter kommenteres

separat . Tot alt fikk de 4 ansvarsområdene et merforbruk på

1.437.000 kroner i 2019

Lønnskost nader Merforbruk i forhold t il budsjett -191

FDV Husleie - høyere innt ekt er enn budsjett ert 285

Økt e st rømkost nader i forhold t i l budsjett -230

Øvr ige kost nader - mindreforbruk -58

Vei Vint ervedlikehold vei -275

Økt e st rømkost nader i forhold t il budsj ett -109

Øvrige vedl.kost nader vei - merforbr uk -297

Avlp Merforbruk i forhold t il budsjett utover lønn -18 2

Vann Merforbruk i forhold t i l budsjett ex lønn belast et fonds -380

Tabell 20
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UTVIKL ING GENERE LT

Normalt antall saksmapper generelt på avdelingen . Fortsatt en del saker med kompleks
saksbehandling. Oppfølging av !ovverk, forskrifter og rapporteringskrav krever stadig mer
ressurser, og derav adm inistrat ive oppgaver. Større krav til ansattes kompetanse i forhold til
saksbehandling. Ikke samsvar mellom forventninger og ressurstilgang.

Medarbeider i prosj ektstilling på avdelingen fra februar 2018 for etablering av ledningskart
ble viderefort ut november 2019. Orkdal kommu ne bisto med byggesaksbehandling i  hht .
avtale fra 20 18. Fra september 20 19 ble også oppm åling og geodata-arbeid overført til Orkdal
som følge av penn isj on .

Avtale med Hemn e komm une om skogforvaltning ble videre fort gjennom äret .

Kommunereformen, med forestående deling og sammenslåing medførte stor møteaktivitet,
rydding av data og tilpasninger til nye kommuner.

DRIFT

Status vedtatte driftst iltak i 2018

Satsingsområde Budsjett/ Status
forbruk

400 Natur, Landbruk, vilt
Hiorteviltregion 2 123.5
Organisering av Storvald 100
Søndre Fosen vannområde 20 000 Kart leggingsarbeid er igangsatt. Hemne har prosiekt leder.
410 Plan, byggesak og
oppmaling
Digitalisering av arkiv Drift Byggesaksarkiv ferdigstilt i 20 19, videre ble plan-, delings-

og landbruksarkiv digitalisert i BraArkiv.
Adresseringsprosjektet Drift Ved årsskiftet 2019/20 er det ca. 40 bygg/eiendommer som

ikke er tildelt adresse. Videre ble det i løpet av året vedta tt
nye adresseparsellnavn pga omlegging av Fv714. Dette blir
adressert i 2020.

Geovekstpros j ekt Drift/inv Nye flybilder ble tatt våren 20 19. Kartleveranse er forventet
i 2020.

421 Brannvesen
Feiing fritidsboliger Drift Ikke igangsatt i påvente av valg av system for kommuna le

tjenester i de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland.
431 Kommunale bygg
Gulvvaskemaskin Kr .øra Drift Innkjopt, delvis finansiert via tilskudd fra NA V.
Renholdsutstyr Ven Drift l  hht. avtale med Hemne kommune om overtakelse av

driftsansvar fra 0 1.01.19.
Nye utleieboliger Drift Ordinært vedlikehold er utført. Reklamasj onsskader i

boliger på Krokstadøra og Sundan.
Sanering av olj etanker Drift Gj enstående olj etanker i tilknytning til kommunale boliger

ble fiemet.
Salg av kommunale boliger Drift Ingen boliger solgt. Leietakere i ny bolig på Hyllberget ble

forespurt , men de onsket ikke ä kiope.
Idrettsbanen Kr .øra Drift Ikke igangsatt i pävente av avklaring mht. naermiljoanle g.
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441 Vann o g 451 Avløp
Overtakelse private Drift Vedtak om overtake lse av Vingvågen vannverk ble utført.
vannverk Ovetakelse av Vennastranda vannverk ble ikke prioritert

med bakgrunn kapasitet og at enhetsleder i 20 18 uttrykte at
det ville være aktuelt å ta over fra 2020.

Ledn ingskartverk Drift Engasjementstilling videreført til 30.1 l .19. Basen ble delt
og sendt til finna for oppsett i de nye kommunene.

Kompetansehevning van Drift Ikke giennomfort spesiell oppl e rin g i 2020.03.12

46 1 Kommuanle veger Drift Vanlig drift av sommer og vintervedlikehold nå alle veier.

400 Næring, naturforvaltning, adm.

Jord- og skogbruksforvaltning:

Jordbruket er fortsatt en av de bærende næringer i Snillfjord. Hovedproduksj onen er melk,
men det er også produksjon av grovför, sau, gris, fjærfe, frukt og bær. Sysselsettinga i
landbruket er nedadgående,

Trenden med nedgang i antall melkeprodusenter og flere som har sau, ser ut til å fortsette.

Interessen for å utvikle eksisterende melkeproduksjonsbruk er stor. Det er søknader inne for å
bygge nye melkeproduksj onsfjøs og utvide eksisterende.

Vi har en økologisk frukt- og bærprodusent, Det er svært få økologiske bærprodusenter i
Norge og produksjonen blir vurdert som svært krevende. Snillfjord har en ressurs på området.

Samarbeidet med Hemne, Hitra og Frøya om økonomiske virkemidler innen jord- og
skogbruk er videreført i 20 19. Fylkesmannen foretok i 2019 tilsyn med kommunens
forvaltning av ordningen, hvor det ble avdekket noen avvik. Dette ble gjennomgått og praksis
ble endret. Samarbeidet mellom Snillfjord, Hemne, Hitra og Aure om felles skogbruksleder
fortsatte i 2019.

Kommunen inngikk i 2016 avtale med Hemne kommune om at de er vertskommune i forhold
til skogforvaltning. Rapportering av skogforvaltning er derfor ikke del av Snillfjord
kommunes virksomhet. Rapportering mht. skogforvaltning skal skje ihht avtalen.

410 Plan, byggesak og deling:

Planbehandling

Det ble godkjent 2 reguleringsplaner i kommunestyret i løpet av året, i tillegg ble endring av
en plan godkj ent.

Kommunalt planregister er ajourført løpende. Det er fortsatt l 0 reguleringsplaner som kun er
på analogt format (kun omriss i planbasen)

Bygge- og delingsaker

Mottatte søknader:
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• 162 søknader om tillatelse til tiltak, herav 20 fradelingssøknader
• lOsøknader om utslippstillatelse
• 74 søknader om dispensasjon
• 61 søknader om ferdigattest.
• Gj ennomført 29 oppmålingsforretninger med opprettelse av eiendommene

Flere av dispensasj onssøknadene omfatter dispensasj on fra flere forhold.

Byggesakskontoret har utstedt noen varsel om pålegg, i hovedsak i forbindelse med ulovlig
igangsatte/utførte tiltak, hvor en del har vært relativt omfattende.

Kommunen er gjennom PBL kap. 25 pålagt å føre tilsyn i byggesaker. På grunn av manglede
kapasitet er denne tilsynsplikten i begrenset grad fulgt opp.

Rapporter fra katt verket viser at det er mange bygg godkj ent helt tilbake på 1990-tallet hvor
det ikke er søkt ferdigattest. Dette har ikke blitt fulgt opp i 20 l 9.

GIS/oppmåling:

Frister i forhold til matrikkellovens bestemmelser mht. oppretting av nye eiendommer er
overholdt.

Det ble fattet vedtak mht. adressenavn av noen områder, likeledes i forhold til omlegging av
Fv714 på Krokstadøra. Adressering av eiendommen dette berører vil skj e i 2020.

Det gjenstår noen fritidsboliger/hytter som en må ta nærmere vurdering på mht. tilhørighet før
adressering kan skj e.

421 Brann og redning

Kommunen har i 2019 samarbeidet med Orkdal kommune om driften av brann- og
redningsvesenet. I praksis betyr dette felles brannsj ef og felles ledelse av både forebygging og
beredskap. I tillegg utførte feierne i Orkdal feiingen i Snillfjord.
Totalt 19 utrykninger i 2019 (begge brannstasjonene), noe som må sies å være et relativt lavt
antall. En utrykning til brann i bygning og fem utrykninger til trafikkulykker. Verd å merke
seg er fire utrykninger til akutthj elp helse (First Response), dette har blitt et verdifullt bidrag
til lokal beredskap i kommunen.

Det er gjennomført bare noen  få  tilsyn av totalt 23 registrerte særskilte brannobj ekter (ulik
hyppighet avhengig av type bygning), og det er utført feiing og tilsyn i 154 boliger i 20 19. Alle
boliger i kommunen ble besøkt i 2014/20 15 for å kartlegge behov for feiehyppighet, og f.o.m .
2016 utføres feiing etter fastsatt hyppighet.

Utfordringer:
• Materiell. Utstyrsparken har vært av generelt eldre dato, for så vidt funksj onell, men

ressurskrevende å vedlikeholde og holde operativ. J2019 ble det kjøpt inn to nye lette
brannbiler, såkalte fremskutte enheter, til begge brannstasjonene og ny pent brukt
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brannbil til Krokstadøra brannstasj on. Denn ed er status bedre enn ved forrige
årsskifte.

• Arbeidsmiljø/HMS ved begge brannstasjonene. Begge brannstasjonene er i til dels
dårlig forfatning, og tilnærmet umulig å gjennomføre tiltak med deling i skitten og ren
sone. Arbeidstilsynet kommer helt sikkert på tilsyn, og da vil det utvilsomt bli pålegg
om omfattende utbedringer for å etablere tilfredsstillende arbeidslokaler.
Arbeidstilsynet har særlig fokus på dette for tiden og gjennomfører tilsyn fortløpende.
Orkdal, Skaun og Meldal kommuner har fått slike pålegg, og det skal nå bygges nye
brannstasj oner i alle tre kommunene.

• Ny forskrift om brannforebygging medfører plikt til feiing og tilsyn med fritidsboliger,
og dette vil bli ressurskrevende. l Orkland har en besluttet å starte med feiing og tilsyn
av fritidsboliger i 2020.

• Kommunerefonn en innebærer en del ekstra utfordringer, bl.a. måtte feiing av boliger
og fritidsboliger forberedes for tredeling til Hitra, Heim og Orkland. Sunde
brannstasj on vil bli en del av Hitra brannvesen og Krokstadøra brannstasjon vil bli en
del av Brann og redning Orkland. Hitra og Orkland må videreføre samarbeid om
beredskap, særlig for tunnelene på FY 714.

431 Bygg og eiendomsforvaltning

I tillegg til vanlig drift og vedlikehold på de kommunale bygg og anlegg ble det i 20 19
gjennomført flere drifts- og investeringsprosj ekter. Det kan her nevnes:

Snil lfjord_sk ehjem:
• Nytt Medisinrom ble etablert.
• Nytt hovedkj økken
• Nytt bad i beboer-rom
• Nytt kjøkken på milj øavdeling
• Rapport m/ ENØK-tiltak utarbeidet fra Rambøll AS
• Hele bygget ble malt utvendig.
• Branntekniske krav utført. (Nye dører til lager rom)
• Riving av gamle omsorgsboliger og oppstart bygging av 8 nye omsorgsboliger

Renoyering_ay_so mme hall
• Nytt ventilasjonsanlegg til bassenget og garderober.
• Nytt renseanl egg m/UV
• Nye Elskap.
• Nye varmtvannsberedere.
• Ny robotstøvsuger i bassenget.
• Nye badstuovner.
• Ny strømmål er
• Maling av teknisk rom

A@ungdoms skole:
• Renovering av lærerrom, kontorer og garderobe.
• Nye større toaletter for lærerne
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• Nye toaletter til elever.
• Etablering av ny og støn-e renholdssentral.
• Nytt gulvbelegg i hovedgang.
• Nye avløpsrør i krypkj eller.
• Byttet til automatsikringer i hovedskap.
• Rapport m/ ENØK-tiltak utarbeidet fra Rambøll AS (inkl. barneskolen)
• Utvendig maling mot vest.

Aa barneskole:
• Innvendige solavskj erming
• Utvendig maling av ny vegg
• Brannrapport ferdigstilt. (Rambøll)

Krokstal ora barnehage
• Nytt kjøkken
• Nye godkj ente varmeovner
• Nye møbler
• Innvendig maling
• N ye ytterdører
• Ny utvendig kledning v/takoppstikk.
• Nytt isolert vognlager for l O stk. barnevogner påbegynt okt.- ! 9, ferdig feb.-20

Jen_oppyekstsenter:;
• Innkj øp av skap og utstyr til flerbrukskjøkken

(Hemne kommune har hatt vedlikeholdsansvaret i 20 l 9)

Hen nk jela_oppe kstsenter:;
• Utvendig maling av hele bygget utført.

R@dhu e t y_yeringsbygget:
• Innv endig solavskjerming i 2. etg. rådhuset

Krokstadora _Brannstaj onen:
• To stk. nye foldeporter montert grunnet tilpasning til nye større biler.

Kommu nale boligert rygdeboliger:
• Aunli veien l 26. Nytt bad og renovering av kj økken.
• Øybakken22. Renovering av bad og vaskerom.
• Utsikten 45B. Vannskade, renovering av bad.

Renholdsavdeling

Renholdsavdelingen har en del små stillingsprosenter som både gir fordeler og ulemper.
Fordelen er at det er flere å spørre om å ta ekstra vakter ved sykdom og ferie, men medfører
mer administrativt arbeid. Det har vært en positiv utvikling innenfor renhold når det gjelder
sykefravær. Tiltak som er satt inn har medført at flere står i jobben med de belastninger som
dette er.
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Har til tider slitt for å dekke opp bemanningen ved sykefravær. Sykehj emmet har blitt
prioritert framfor skole og rådhus i perioder der det har vært mangel på renholdere. De
oppgaver som i neste omgang må tas igjen senere medfører mer slitasj e på de renholderne
som er i jobb, det blir en vond sirker.
Utvidet stillingshjemmel med 30 % som en prøveordning for renhold på SOS fra 01.10.18 for
å unngå at det enkelte dager kun er en renholder på bygget. Dette har ført til en stor nedgang i
sykefraværet, spesielt korttidssykefraværet. Dette har vært et tiltak som har virket bra.
Har beholdt denne stillingsprosenten i hele 2019 og viderefører dette som en fast ordning
i 2020.

For å lette arbeidsdagen for renholderne er det blitt innkjøpt en ny gulvvaskemaskin på
Krokstadøra oppvekstsenter, den gamle er flyttet til Rådhuset. Fint å bruke på ganger, gymsal,
dusj , garderober ol. På slutten av 2019 tok vi i bruk et kj empefint nytt vaskerom på
oppvekstsentret, der det er innkjøpt ny moppevaskemaskin, moppkjøleskap og noe annet
utstyr. Dette er vi veldig fornøyd med!

Rekruttering: Det har vært lagt ut utlysning på hj emmesida til Snillfjord der vi søker etter
vikarer på renhold, har fått inn noen nye vikarer i 2019.

Har i løpet av 2019 avholdt 3 personalmøter, der vikarer og faste ansatte har deltatt. Viktig at
også vikarene får være med på møtene.

Fra 01.01.2019 ble drift og vedlikehold av Ven oppvekstsenter overfor til Hemne kommune,
herunder de 2 renholdsoperatørene som Snillfjord kommune hadde ansatt.

441 Vannforsyning

Det var ingen alvorlige hendelser mht. drift av de kommunale vannverkene i 2019.
I f h ld I f · h · fol, dor o t1 orsyningen, har en registrert olg en te:

Krokst ad@ra Sundan

Ant all m3 produsert 54 076 m3 52 652 m3

Avbrudd i forsyningen, ikke 40 0

planlagt , kundet imer/ år

Avbrudd i forsyningen, ikke 0 0

planlagt , kundet imer pr. år

Ant all lekkasjerep. l l

Vannkvalit et nett , ant all 13 13

prøverunder
Vannkvalit et , ant all analyser 285 325

Vannkvalit et , antall avvik 0 11 *

Avvik i drikkevannskvalitet skj er vanligvis ved omrøring av overflatevannet Køysa, hvor en
får en helt annen råvannskvalitet inn på filter. Ett tilfelle av koliform bakterie på nett er fulgt
opp med ekstraprøve, hvor vannkvalitet er «friskmeldt» uten kokepåbud.
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En kan merke seg at vannforbruk for Krokstadøra i perioden fra 2017 til 2019 er redusert med
ca. 22 %, som følge av lekkasj ereparasj oner.

Kro kstadora vannverk :
• N y VA-kummer v/Aunliveien- Kommunehus.
• Bytte V A-kummer i kryss til Sykehj emmet, Aunli veien .
• Ferdigstillelse av V A-ledningskart

Sunde vannverk:
• Ny PLS-måler Sunde RA.
• Ny analysemåler Sunde RA .

• Monteri ng av luftevent il Sunde boligfelt.
• Montering av reduksj onsventil på Stranden .
• Bytte ventil i kum ved kryss 7 14 - Hemn skj elveien
• Reparasj on lekkasj e i Rovika - Sunde.
• Ferdig stillelse av VA-lednin gskart

Etter et omfattende utredningsarbeid vedtok kommunestyret å overta det private vann verket
Vingvågen vannverk . Arbeid med overtakelse av Vennastranda vannverk ble utsatt pga.
administrativ ressurssituasjon.

451 Avløp og renovasjon

Ingen spesielle hendelser ut over normal drift og vedlikehold.

461 Samferdsel
• Generelt

o Feiing av parkeringsplasser og kommunale veier ble utført.
o Kantklipping ble utført på alle kommunale veier.
o Stikksetting av kommunale veier.

• Moldtun:
o Grøfterensk, mye grusing og skraping ble utført.
o Ny stikkrenne utenom tunnel.
o Ny stikkrenne v/Fenes + asfaltering
o Fj erning av fundament for ferist v/F enes + asfaltering

• M alnesveien og Rottem:
o Grusing og skraping ble utført

• Bergsveien:
o Skrap ing ble utført.

• Hemnskjel :
o Rekkverkssetting v/ Stranden kai .
o Heving av vei i samråd med Sodvin Energi og Fiber AS, v/ Hagan.

• Sunde :
o Reasfaltering i Sunde boligfelt.

• Flesvik:
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o Grusing av hele veien, samt skraping.
• Krokstadøra:

o Asfaltering på deler av Krokstadveien.
o Ny Aune bru
o Forsterkning, asfaltering og lyssetting i Aunliveien mot 80 og 82
o Ny forstøtningsmur ved Rådhuset i Aunliveien.

• Skårilveien:
o Rekkverksetting.

• Øybakken:
o Rydding og fjerning av gammelt skrot fra flere avd. Opparbeidelse av ny og

større lagerområde.

INVESTERINGSTILTAK 2019

Tiltak Budsjett 2019 Status pr. 31.12.19

410 Plan, byggesak og oppmåling

Prosj ektering 4 tomter Sundan 250 000 Igangsatt men avbrutt pga. behov for geoteknisk avklaring.

Reg.plan Sundan 750 000 Ikke igangsatt pga. kapasitet i organisasj onen.

Detalj prosj ektering Serviceområde Fv7 14 0

Geovekstprosj ekt,periodisk ajourhold 370 000 Ikke igangsatt pga. kapasitet i org.

Mobilmast Asoya (tilleggsbev) 470 000 Samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Telenor. Settes i
drift sommer 2020.

421 Brann og feievesen

Kjøretøy, brannbil Krokstadøra 2 000 000 Brannbil innkjøpt brukt fra Tyskland og ombygd til Norsk
regelsverk Ankom Kr.ora i oktober. Montert to nye leddporter på
Krokstadøra brannstasjon, for ä tilpasse til nve biler

Kj øretøy branntankbil l 500 000 Ikke satt i bestilling.

Kj øretøy, framskutte enheter (2018) 1200 000 Det ble i 2018 satt i bestilling 2 stk framskutte utrykningsbiler,
som ble levert i 2019. En på Sundan og en på Krokstadøra
brannstas ion.

43 1 Bygg og anlegg

Rådhus, forprosj ekt 0 Ikke igangsatt

Kr .oppv.senter , scenepåbygg 3 000 000 Scenepåbygget påbegynt i okt. Vibo Entreprenør AS
Ferdigstillelse apri l/ mai 2020

Kr.ora oppv. Senter, inn vendig l 750 000 Innvendige oppgradering av toaletter og lærer- rom er utørt av

oppgradering KR- Bygg.
Total renovering av gymsal, gymapparater , utføres av Vibo
Entreprenor Ferdigstillelse april/mai mn d 2020

KR.øra oppv.senter, I 500 000 Rapport fra Rambøll AS, med ENØK- tiltak er utarbeidet.

varmegjenvinning/ventilasj on/ENØK Rapporten omhandler Aa barn og ungdomsskole og Snillfjord
omsorgssenter .

Kr .øra. oppv.senter, barnehagen, innvendig I 500 000 Nytt kjøkken, nye møbler/ bord. Nye ytterdører. Innvendig

og utvending oppgradeimg maling .
Nytt isolert vognlager for l 0 stk barnevogner. Startet opp i okt.
ferdig feb 2020
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N ærmilj øanlegg Hemn skj e la, ballbinge og I 000 000 Ballbinge montert i oktober. Pussing av omr ådet rundt gjenstår
gap ahuk og utføres av entreprenør vår 2020. Det ble søkt og gitt

sp illemid ler kr. 300 000.
Grunnavtale for oppsetting av gapahuk ble inngått med e ier av
gnr . 4 bnr .3 og opparbeidet. Gapahuken er satt i bestilt og betalt .
Leveranse i mars 2020.

Ne rmilj oanlegg Kr.ora, bal lbinge 600 000 Ballbinge levert og montert i september 20 l 9 .

Minnesmerke Martin Stokken 300 000 Statuen av Martin Stokken ble avduket 28.09. 20 19.

Ven opp vekstsenter, p rosj ektering og l 500 000 M idler avsatt for at Hemne kommune sku lle foreta prosj ektering
utbygging og p lanlegging.

SOS-prosj ektering 8 omsorgsboliger 3 000 000 Bygging av nye omsorgsbo liger, måtte gam le serviceb oliger
(tils . 36 000 000 rives. Dette medførte tilleggsarbeider som :

- Omlegging av V A- ledninger.
- Etablering av parkering.
- N y utvendig trafo etableres.
- Ny hovedtavle etablert i kj eller under Milj ø avd.
- Gammel trafo og hovedtavle for Sos, var insta llert i

kj eller til gamle serviceboliger og måtte fjernes.
Disse arbeider ble utført av Kr aftmontasj en AS og Stenseth
Maskin AS, i aug . til okt.

Rivning og bygging av Nye 8 omsorgsboliger, sta rtet opp i
sept. U tføres av Dafro AS. Ferdig okt/nov. 2020

SO S- opprusting av kjøkken 600 000 Renovert hoved- kj økken. N ytt kj økken på M ilj ø avd.

SO S-svømmehall, ventilasj on og styreenhet l 250 000 Nytt renseanlegg. Nye ventilasj onsanlegg for bassenge t og
garderober. Nve bastu-ovner . Ferdig i 20 19

SOS- ny inngang, takoverbygg og dør, 2 500 000 Utføres sammen med prosj ekt et «N ye omsorgsboliger» av
øvre del entreprenor Dafro AS

441 Vann og 451 Avløp-

Sundan, V A-ledn .nett Molna-Bj orkl y 650 000 Etter anbudskonkurranse ble prosj ektet igangsatt i november
20 19. Kostnadsramm en ble økt. Ferdigstilles l.  kv. 2020.

Sundan, u tskifting ledn ingsnett boligfelt 4 500 000 Prosj ekter ing igangsatt, men avbrutt i forhold til at mid l,
omkj økj ør ingsløsn ing må utredes videre . Prosj ekt overført til
H itra for oppfolging.

Sundan, u tvidelse av boligfelt 4 .tomter 250 000 Prosj ektering igangsatt, men avbrutt i forhold til at tilkomstveg
må utredes. Prosiekt overført til H itra .

Sunda , Forprosj ekt V A 500 000 Noe arbeid gjort i egen regi, dokumenter oversendt Hitra komm
for vurder ing i forhold til hovvedp lanarb eid.

Utskifting av vannkummer Ålia-SOS 250 000 Utført i forbindelse med ny hovedledning Sykehj emsveien

N y hovedvannledn ing Sykehjemsveien 350 000 Utfort

Sundan; Avløpsanlegg 850 000 Ikke igangsatt, må ses i sammenheng med annet utslipp i
området.

Kr .øra: Forprosj ekt V A til 700 000 Ikke igangsatt - prosj ekt overført til Orkland
veiserviceormråde
Kr .øra Beredskapsbygg 600 000 Beredskapsbygg er ferd igstilt. Gj enstår innvendige innr edning.

Kr .øra AP S, pumper og styr inger l 200 000 Deler av midlene ble brukt for utski fting av slamavski ller i
ti lknytning til PS. Forberedelse for prosj ektering av PS igangsatt
for gjennomf oring i 2020.

461 Samferdsel

Forsterkn ingstiltak veier I 000 000 Asfaltering av Krokstadveien utført i okt.
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Årsbe retning 20 19 - Snillfjord kommune

Forsterkningstiltak bruer og kaier 640 000 N ye Aune bru, Ble prosj ektert og anbudsrunde av SafeControl

Ekstra bevi lget m idler for Aune bru 2 700 000 Engineering AS. Entreprenør Søbstad AS, bygget ny brua til
BK I0 standard. Ferdig okt/nov. 20 19

Midlertid ig vei over Snildalselva, b le etab lert av Bert elsen
&Garpestad AS
Flom i elva tok den midlertidig vei. Store kostnader med
reetabler ing av midlertid ig bru. Store Stålbj elker b le leid inn for
reetablering av midlertidig vei.

Trafikksikkerhetstiltak lyssetting/ busskur/ 840 000 Lyssetting Hemnskjela, Vingvågen ble utført .

Rekkverkssetting Lyssetting på Selnes og Berdal satt i bestilling

Innkj øp av l 0 stk busskur, utplassert på Fv7 l 4 og eksisterende
Fv 6432 Vennastrandveien. Hitra kommune sørget for utsetting
av busskur på den del som går til H itra fra 2020 .

Montering av rekkverk å kommunale veier :
- Skårild veien
- Stranden på Hemn ski ela

Utbedring av adkomst til utleiebolig 400 000 Arbeid startet opp i okt. Veien er gruset opp, gatelys er montert.

Aunlivn . Nr 80 og 82 -  Gjenst@ende arbeid era sfaltering.
- Arbeider utføres av Stenseth Maskin AS

Ny forstøtningsmur i Aunliveien v/ 800  000 Arbeider startet opp i okt.

Rådhuset - Ny naturstein- mur er etablert
- Nytt gjerde montert .
- Gjenst@ende arbeid er asfalterin g som blir utført i 2020
- Ar beider u tføres av Stenseth Maskin AS
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Opplysninger som er gitt
• Vi har gitt revisor:

0

0

0

0

0

0

Tilgang til alle opplysninger vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av
årsregnskapet, herunder regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
Ubegrenset tilgang til personer i kommunen som det etter revisors vurdering er nødvendig å
innhente revisjonsbevis fra.
AIie transaksjoner er registrert og reflektert i årsregnskapet.
Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at årsregnskapet
kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som
vi er kjent med og som involverer:

ledelsen,
ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
andre

• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter
som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller andre.

• Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av årsregnskapet.

• Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til kommunens nærstående parter og alle forhold til
nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.

• Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har note til
årsregnskapet gitt opplysninger om kommunens garantiansvar i note

• Eventuelle andre forhold.

Eventuelle kommentarer til kulepunktene over (ev. henvisning til kommentarer i særskilt vedlegg):

Orkanger 03. juni 2020

- '

/%%av
Rådmann økonomisjef

Dokumentet er elektronisk godkj ent og har derfor ingen signatur.



Orkland kom mune
k onomi

Vår dato

03.06.2020
Vår referanse

20/ 06196-1

REVISJON M IDT-NORGE SA
Brugat a 2

7715 STEINKJER

Kjell Næssvo ld

Fullstendighetserklæring

UTTALELSE FRA LEDELSEN VEDRØRENDE SNILLFJORD KOMMUNES REGNSKAPSAVLEGGELSE
FOR 2019

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Snillfjord kommune for året som ble
avsluttet 31. desember 2019, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt årsregnskapet i det alt vesentlige
gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov , forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:
Regnskap og budsj ett

• Vi har oppfylt vårt ansvar for å sørge for at kommunens årsregnskap og økonomiforvaltning er
gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil. V i har videre oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av årsregnskapet i
samsvar med kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og
fylkeskommuner), og mener at årsregnskapet gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk.

• Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige .

• Vi har tatt t ilstrekkelig hensyn t il og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med
disse.

• AIie hendelser etter datoen for årsregnskapet og som ifølge god kommunal regnskapsskikk medfører
korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt.

• Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for
årsregnskapet sett som helhet.

• AIie budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert budsjett.

• De disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.

• Eventuelle andre forhold .

Bokføring
• Vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Postadresse
Orkl and kommune
Postboks 83
7301 Orkanger

Bes ksadresse
Allfarveien 5

Telefon
72 46 73 00
Org.nr.
921 233 418

E-post
postmottak@ork land.kommun e.no
Internett
w ww .orkland .kommune.no



F d Revisjon
Midt -Norge

Bidrar t i l fo rbedr ing

Til kommunestyrene i
•  Heim kommune
•  Hitra kommune
•  Orkland kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Brugat a 2
77 15 St einkj er

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post @revisjonmidt norge.no

T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusj on
Vi har revidert Snillfjord kommunes årsregnskap som viser kr 101.828.091 til fordeling drift og et
regnskapsmessig resultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019,
driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Snillfjord kommune per 31.
desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisj on av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasj on
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon
kommunens årsberetning.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å Iese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusj on om årsberetningen» under uttalelse om øvrige
lovmessige krav.

Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll hun finner



nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisj onen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For v idere beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusj on med presisering om budsj ett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Vi presiserer at det er brukt mer lån i regnskapet i forhold til det som er vedtatt i investeringsbudsjettet.

Konklusj on om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusj on om registrering og dokumentasj on
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Orkanger 4. juni 2020

, et we d
Kjell Næssvold
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kontrollutvalgene
Formannskapene
Kommunedirektører/Rådmann
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Snillfjord kommune  -  ärsregnskap 2019

Regnskapsprinsipper:

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er
tilgjengelige i året samt anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i
det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kj ente utgifter,
utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet
skal fremgå i dri fts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GK.RS) .

Årsregnskap 2019 Snillfjord kommune Side 2



Snillfjo rd kommune - ärsregnskap 2019

Regnskapsskj ema 1A - drift

REGNSKAP REV. BUOSJ OPPR.BUOSJ AVVIK BUDSJ REGNSKAP
2019 2019 2019 2019 2018

Skat t på innt ekt og formue 28 821 597 26 048 000 25 048 000 2 773 597 25 630 525
Ordinært rammet ilskudd 52 864 801 55 412 000 54 762 000 -2 547 199 51 242 175
Skatt på eiendom 3 604 722 3 604 000 2 020 000 722 1 494 831
Andre direkt e eller indirekt e skatt er 4 390 281 4 357 000 0 33 281 22 691 622
Andre generelle statst ilskudd 698 532 600 000 250 000 98 532 346 327
Sum fr ie disponible inntekter 90 379 933 90 021 000 82 080 000 358 933 101 405 479

Renteinnt ekter og ut byt t e 2 900 434 3 066 000 2 720 000 -165 566 2 691 777
Gevinst f inansielle inst rumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0
Renteutg.,provisjoner og andre f in.utg. 2 123 612 2 350 000 2 350 000 -226 388 1 431 742
Tap finansielle inst rumenter (oml psmidler) 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 4 328 588 4 260 000 4 260 000 68 588 3 291 688
Net to finansinnt ./ ut g. -3 551 766 -3 544 000 -3 890 000 -7 766 -2 031 653

Til dekning av t idligere regns k.m. merforbruk 0 0 0 0 0
Til ubundne avset ninger 2 923 344 6 864 612 0 -3 941 268 20 026 885
Til bundne avset ninger l 009 076 4 799 477 527 357 -3 790 401 1 311 078
Bruk av t idligere regnsk.m. mindreforbruk 1 217 612 1 217 612 0 0 73 885
Bruk av ubundne avset ninger 13 386 137 13 386 137 0 0 1 148 063
Bruk av bundne avset ninger 4 328 595 8 078 987 5 722 663 -3 750 392 5 464 196
Nett o avset ninger 14 999 924 11 018 647 5 195 306 3 981 277 -14 651 820

Overfert t il investeringsregnskapet 0 0 0 0 0

Ti l fordeling drift 101 828 091 97 495 647 83 385 306 4 332 444 84 722 007
Sum fordelt t il dr if t (fra skj ema l B) -101 828 091 -97 495 647 -83 385 306 -4 332 444 -83 504 395

Regnskapsmessig mer/ mind reforbruk 0 0 0 0 1 217 612

Regnskapsskj ema 1B t il f ordeling - drif tsre gnskap

REGNSKAP REV. BUOSJ OPPR.BUOSJ AVVIK BUDS) REGNSKAP
2019 2019 2019 2019 2018

TIL FORDELING fra skj ema l A -101 828 091 -97 495 647 -83 385 306 -4 332 444 -84 722 007

HK 1,1 Polit ikk og sent raladminist rasjon
Net t o driftsramme 15 948 246 16 560 316 10 855 507 -612 070 7 157 201

HK 1.2 Oppvekst
Nett o drift sramme 29 920 291 29 312 904 27 660 904 607 387 25 830 793

HK 1.3 Helse og omsorg

Net to driftsramme 39 261 486 37 962 760 33 652 760 1 298 726 37 414 899

HK 1.4-1.6 Teknisk, Na ring og M ilje
Nett o drif tsramme 16 698 067 13 659 667 11 216 135 3 038 400 13 101 502

Sum nett o drift srammer 101 828 091 97 495 647 83 385 306 4 332 444 83 504 395

Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk 0 0 0 0 -1 217 612

Årsregnskap 2019 Snillfjord kommune Side 3



Snillfjord kommune - ärsregnskap 2019

Regnskapsskjema ZA - investering

REGNSKAP REV. BUDSJETT OPPR.BUDSJETT REGNSKAP

2019 2019 2019 2018

Investeringer i anleggsmidler 41 042 158 38 294 287 37 060000 40 824 727

Utlån og forskut teringer 2350 000 c 0 1 264 703

Kj p av aksjer og e iendeler 299 384 299 384 250 000 332 644

Avsetninger 941 279 0 0 3 116 289

Årets fi nansieringsbehov 44 632 822 38 593 671 37 310 000 45 538 363

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -28 681 930 -24 003 228 -28 430 000 -36 368 772

Tilskudd t i l investeringer -2 813 941 -2 813 941 0 0

Kompensasjon for merverdiavgif t -6 284 813 -5 799 OOC -5 000000 -2 310 390

Mottatte avdrag på ut lån og ref usjoner -460 417 c 0 -460 164

Andre inntekter 0 ( 0 -2 750 904

Sum ekstern f inansiering -38 241102 -32 616 169 -33 430 000 -41 890 230

Overført f ra drif tsregnskapet c c 0 0

Bruk av t id l igere års udisponert c ( 0 0

Bruk av avsetninger -6 391 720 -5 977 502 -3 880 000 -3 648 133

Sum f inansiering -44 632 822 -38 593 671 -37 310 000 -45 538 363

U dekket / udisponert 0 0 0 0
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Snillfjord kommune - årsregnskap 2019

Regnskapsskjema  2B  - invest eringsregnskap

REGNSKAP REV. BUDSJETT OPPR.BUDSJffi REGNSKAP

2019 2019 2019 2018

ni investeringer i anleggsmid ler 41 042 158 38 294 287 37 060 000 40 824 727

Fordelt slik

Fun ksjonsomräde 1.2- Oppvekst og Kult ur

- Investeri ng datat utstyr o ppvekst 195 369 90 144
- Minnesmerke Mart in St okken 194 881 187 180 300 000
Funksjonsomräde 1.3 - Helse og omsorg

- Telefons ent ral SOS 250 524
Funksjonsomräde 1.4-1.6 - Tekn, landbr og mi lj

- Turst iprosj ekt 31764 78 761
- Adresseringsprosj ekt 34 794 35 064 207 723
- Geovekstpro sjekt , period isk aj ourhold  FKB-B 371 381 370 000 370 000
- Naermilja nlegg, Hemnskje la 1 068548 940560 1 000000
- Naermi lj an legg, Krokstad@ra 847 443 824 296 600000
- Oppgradering Aa skole 5 488 743 3 976 066 7 750 000 3 905 708
- Vindusskif t Krokst ad@ra barneskole 746 655

- Uteom räder Aa oppvekst senter 88 996
- Uteom räder Ven oppvekstsent er 60 314
- Ut eom råder Hemnskjela oppvekstsenter 32 939
- Oppgradering lekearealer barnehage/ skole 112 011
- Prosj ektering/ oppgradering Ven oppvekstsenter 1 513 026 2 400000 1 500 000 215 264
- Brannteknisk oppgradering SOS 35 951 35 951

- Brannteknisk oppgraderi ng formålsbygg 247 550 247 SS0 624 737
- Brannbiler, fremskut te e nheter 1022 934 1 022 934 138 753
- Brannstasjon er - n dst r mforsyning 101 608 93 793

- Brannbil Krokstadera 1 975 376 2 336 504 2 000000
- Branntankbi l Sundan 1 939 578 1 479 427 1 500 000
- Oppgradering ut leie/ t rygdele iligheter Sunde 215 997 231 38S 298 002
- Uteområder SOS 2 044 168
- Medisinrom SOS 119 10C 139 100 177 664
- Opprust ning kjøkken SOS 811 023 814 823 600000
- Vent ilasjon svømmehall, SOS 2 127 281 2 148 683 1 250 000
- Ny inngang, takoverbygg SOS 45 000 1 055 000 2 500 000

- Forprosj ekt helset jenester / omsorgsboli 8 053 032 7 460 489 3 000000 499 273
- Prosjekt 4-mannsbol ig Hyllberget -47 500 -43 340 66 234
- Prosjekt 4-mannsbol ig Krokstad@ra 211 395 6 559 762
- Prosjekt 4-mannsbolig Sunde 185 720 4 160 8 735 081
- Ti lret telegging tomt er Sunde 1 000000
- Mobi ldekningsprosjekt Asoya 447 598 4 000
- Prosj ekt ering serviceområde FV714 2 840652 2 881 527 364 181

- Skif t vannkummer Krokstad ra 609853 613 97€ 250 000 645 421
- Beredskapsby g/ aggregat Byrbekken PST 361 659 293 313 600000 110 096
- Rehabi litering VA-ledningsnet t Ågjerdet 304 837 392 610 2 968282
- Vann og avlepsledning Ronningen 117 380 125 028 3 616 958
- Kr.g ra vv. Ny hovedvannledning " Sykehj emsveien" 443 209 435 085 350 000
- Kr.ra APS, pumper og styringer 323 898 338 021 1 200 000
- Forpro sj ekt , prosjektering VA Vegservice FV714 22 228 61 081 700 000
- Utskif ti ng vannkummer Sundan/ Hemnskje la 682 777

- Sunde RA 85 058 61 839 592 146
- Aggregat/päbygg Slättavi ka  RA 356 866
- Sundan VV, Ut skif t ing VA-net t M lna-Bjerkly 817 714 165 093 650 000

- Sund an VV, Utskif t ing VA-net t Sunde boligfelt 145 287 130 410 4 500 000
- Sun dan VV, utv ide lse av ledningenett, 4 boligtomter 71 054 69 703 250 000
- Sund an, forprosje kt VA 500 000
- Opprustning veier 1 894 770 922 416 l 000000 3 873 475
- Asfalte ring Sundan l 000000

- Trafi kksi kkerhetst i ltak, rekkverk og lyssett ing 840000
- Gatebelysning Rn ningen 652 624 647 624 933 955
- Gatebelysning y bakken og Kr.era 158 963 153 963 1 743 213
- Gate lys Hemnskje la oppv.sent er, kryss Vollan 419 757 425 231

- Forsterkningst i ltak bruer og kaier 650 000
- Forsterkningst i ltak bruer og kaier - Aune bru 3 695 339 3 563 534
- Utbedring av adkomst t i l ut le iebolig Aunlive ien 80-82 237 848 330 032 400000
- Mur ved Rädhus, Aa 602 439 830 032 800 000
Sum nett o Investeringer i Anlegg 41042 158 38 294 287 37 060000 40 729 938

- Kost nader knyt tet t il salg av bol ig, Sunde 0 0 94 789

Sum Investeringer i Anlegg 41 042 158 38 294 287 37 060000 40 824 727
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Snillfj ord kommune - ärsregnskap 2019

Balanseregnskap

Kapit tel Regnskap Regnskap Endring

EIENDELER 2019 2018

Anleggsmid ler Kap. 2.2 341 777 519 299 175 757 42 601 761

Fast e eiendommer og anlegg (2.27-2.29) 180 274 636 144 785 112 35 489 524

Utstyr, maskiner og t ransport midler (2.24-2.26) 2 810 287 3 255 689 -445 402

Ut lån (2.22-2.23) 14 302 718 12 298 134 2 004 583

Konserninterne langsikt ige fordringer (2.22) 0 0 0

Aksjer og andeler (2.21) 6 262 091 5 962 707 299 384

Pensjonsmidler (2.20) 138 127 787 132 874 114 5 253 673

Omlp smidler 50 075 775 60 204 609 -10 128 835

Kort sikt ige fordringer (2.13-2.17) 19 108 465 17 233 174 1 875 290

Premieaw ik (2.19) 6 596 721 5 389 232 1 207 490

Aksjer og andeler (2.18) 0 0 0

Sert ifikat er (2.12) 0 0 0

Obligasjoner (2.11) 0 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10) 24 370 588 37 582 203 -13 211 615

SUM EIENDELER 391 853 293 359 380 367 32 472 927

EGENKA PITA L OG GJELD

Egenkapital 73 301 727 82 332 376 -9 030 648

Disposisj onsfond (2.56-2.58) 11 033 534 23 593 829 -12 560 295

Bundne dr ift sfond (2.51-2.52) 1 426 101 4 745 620 -3 319 519

Ubundne invest er ingsfond (2.53-2.54) l 502 876 3 302 876 -1 800 000

Bundne invest eringsfond (2.55) 0 l 552 939 -1 552 939

Regnskapsmessig mindreforbruk (2.5950) 0 1 217 612 -1 217 612

Regnskapsmessig merforbruk (2.5900) 0 0 0

Udisponert i inv.regnskap (2.5960) 0 0 0

Udekket i inv.regnskap (2.5970) 0 0 0

Likvidit et sreserve (2.5980) 0 0 0

Kapitalkont o (2.5990) 59 185 194 47 765 478 11 419 71 6

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift ) (2.58) 154 023 154 023 0

Langsikt ig gjeld 283 743 971 253 453 856 30 290 115

Pensjonsforplikt elser (2.40) 156 493 339 149 874 636 6 618 703

Ihendehaverobligasjonslån (2.41-2.42) 0 0 0

Sert ifikat lån (2.43-2.44) 0 0 0

Andre lån (2.45-2.49) 127 250 632 103 579 220 23 671 412

Konsernintern langsikt ig gjeld 0 0 0

Kort sikt ig gjeld 34 807 595 23 594 135 11 213 460

Kassekredit t lån (2.31) 0 0 0

Annen kort sikt ig gjeld (2.32-2.38) 34 543 036 23 207 823 11 335 213

Konsernint ern kortsikt ig gjeld 0 0 0

Premieavvik (2.39) 264 559 386 312 -121 753

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 391 853 294 359 380 367 32 472 927

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 0 0 0

Ubrukte lånemidler (2.9100) 1 101 638 2 043 568 -941 930

Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0 0

Andre memoriakont i (2.9200-2.9998) 2 596 863 2 596 863 0

Mot konto for memoriakont iene (2.9999) -3 698 501 -4 640 431 941 930

orkl and, 93-jun2 020l : ( U
Ingvil Kvernmo, Raämann
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Snillfjord kommune - årsregnskap 2019

Økonomisk oversikt - d r if t

REGNSKAP REV. BUDSJ OPPR.BUDSJ AVVIK BUDSJ REGNSKAP

2019 2019 2019 2019 2018

Drif tsinntekter

Brukerbetalinger 3 969 670 4 130 000 4 827 000 -160 330 4 738 375
Andre salgs- og leieinnt ekter 7 393 868 6 586 000 7 016 000 807 868 7 70 1 133
Overføringer med krav t il motytelse 26 270 167 14 160 000 13 482 000 12 110 167 23 997 379
Rammet ilskudd 52 864 801 55 412 000 54 762 000 -2 547 199 51 242 175
Andre stat lige overføringer 698 532 600 000 250 000 98 532 346 327
Andre overfor inger -1 524 410 40 000 40 000 -1 564 410 l 780 271
Skat t på inntekt og formue 28 82 1 597 26 048 000 25 048 000 2 773 597 25 630 525
Eiendomsskatt 3 604 722 3 604 000 2 020 000 722 1 494 831
Andre direkte og indirekte skatt er 4 390 281 4 357 000 0 33 281 22 69 1 622
Sum drif t sinntekter 126 489 228 114 937 000 107 445 000 11 552 228 139 622 637

Driftsutgif ter

Lønnsutgifter 66 417 985 58 213 844 63 282 772 8 204 141 67 399 34 2
Sosiale utgifter 11 612 616 12 402 313 13 538 485 -789 697 11 570 14 1
Kj øp av varer og tj som inngår i tj .produksjon 22 908 532 21 745 016 18 798 0 16 1 163 516 21 351 58 3
Kj øp av t jenest er som erstatt er tj .produksjon 24 698 797 21 641 633 10 162 533 3 057 164 16 800 799
Overfri ng er 13 828 853 9 868 841 4 428 500 3 960 0 12 6 394 800
Avskrivninger 5 998 037 4 935 200 4 935 200 l 062 837 5 031 076
Fordelt e utgifter -1 579 399 -1 460 000 -1 460 000 -119 399 -1 795 113
Sum driftsutgift er 143 885 422 127 346 847 113 685 506 16 538 575 126 752 628

Brutto dr if t sresultat -17 396 195 -12 409 847 -6 240 506 -4 986 347 12 870 009

Fi nansinnt ekter

Renteinntekt er og ut byt te 2 900 434 3 066 000 2 720 000 -165 566 2 69 1 777
Gevinst pa finansielle instru ment er (oml psmidler) 0 0 0 0 0
Mottat te avdrag på utlån 0 0 0 0 0
Sum ekst erne finansinnt ekter 2 900 434 3 066 000 2 720 000 -165 566 2 691 777

Finansutgif ter

Renteutgifter og läneomkost ninger 2 123 612 2 350 000 2 350 000 -226 388 1 431 74 2
Tap på finansielle inst rument er (omløpsmidler) 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 4 328 588 4 260 000 4 260 000 68 588 3 291 688
Ut lån 50 000 0 0 50 000 0
Sum eksterne f inansutgifter 6 502 200 6 6 10 000 6 6 10 000 -107 800 4 723 430

Resultat eksterne finanstransaksjoner -3 601 766 -3 544 000 -3 890 000 -57 766 -2 031 653
Motpost avskrivninger 5 998 037 4 935 200 4 935 200 l 062 837 5 031 076

Netto driftsresult at -14 999 924 -11 018 647 -5 195 306 -3 981 277 15 869 432

Interne fi nanst ransaksjoner

Bruk av t idligere års regnsk.m. mindreforbruk 1 217 612 1 217 612 0 0 73 885
Bruk av disposisjonsfond 13 386 137 13 386 137 0 0 1 148 06 3
Bruk av bundne fond 4 328 595 8 078 987 5 722 663 -3 750 392 5 464 196
Bruk av likvid it etsreserve 0 0 0 0 0
Sum bruk av avset ninger 18 932 344 22 682 736 5 722 663 -3 750 39 2 6 686 143

Overført t il investeringsregnskapet 0 0 0 0 0
Dekning av t idligere ärs regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0
Avsatt t il disposisjonsfond 2 923 344 6 864 612 0 -3 941 268 20 026 885
Avsatt t i l bundne fond 1 009 076 4 799 477 527 3 57 -3 790 401 1 311 078
Avsatt t i l likvid it etsreserven 0
Sum avset ninger 3 932 420 11 664 089 527 357 -7 731 669 21 337 963

Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk 0 0 0 0 1 217 612
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Snillfjord kommune - ärsregnskap 2019

Økonomisk oversikt - invest ering

REGNSKAP REV. BUDSJETT OPPR.BUDSIETT AVVIKBUDSJ REGNSKAP
2019 2019 2019 2019 2018

Salg av drift smidler og fast eiendom 0 0 0 0 0
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 2 750 000

Overføringer med krav ti l motytelse 115 000 0 0 -115 000 0
Kompensasjon for merverdiavgift 6 284 813 5 799 000 5 000 000 -485 813 2 310 390

Statl ige overf ringer 0 0 0 0 0
Andre overføringer 2 813 941 2 813 941 0 0 0
Renteinntekter og utbyt te 0 0 0 0 904
Sum inntekter 9 213 755 8 612 941 5 000000 -600 814 5 061 294

L nnsutgif ter 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0

Kjop av varer og tj som inngär i tj .pro duksjot 33 237 076 36 894 287 35 660 000 3 657 211 36 748 024

Kjop av tj enester som erstatter t j .produksjo 0 0 0 0 0
Overferinger 6 284 813 0 0 -6 284 813 2 310 390
Renteutgif t er og omkostninger 0 0 0 0 0
Fordelte utgif ter 1 520 269 1 400 000 1 400 000 -120 269 1 766 313
Sum utgif ter 41 042 158 38 294 287 37 060 000 -2 747 871 40 824 727

Avdrag pa län 0 0 0 0 0

Utlän 2 350 000 0 0 -2 350 000 1 264 703
Kjp av aksj er og andeler 299 384 299 384 250 000 0 332 644

Dekning av t idligere års udekket 0 0 0 0 0

Avsatt t i l ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0
Avsatt t i l bundne investeringsfond 941 279 0 0 -941 279 3 116 289

Avsatt t i l likviditetsreserve 0 0 0 0 0

Sum fi nansieringst ransaksjoner 3 590 663 299 384 250 000 -3 291 279 4 713 636

Finansieringsbehov 35 419 067 29 980 730 32 310 000 -5 438 337 40 477 069

Dekket sl ik:

Bruk av lån 28 681 930 24 003 228 28 430 000 -4 678 702 36 368 772

Salg av aksj er og ande ler 0 0 0 0 0
Mot tatt e avdrag på ut lån 345 417 0 0 -345 417 460164

Overført fra drift sbudsjett et 0 0 0 0 0

Bruk av t id ligere års udisponert 0 0 0 0 0
Bruk av disposisj onsfond 2 097 502 2 097 502 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 0 0 2 080 000 0 3 648 133

Bruk av ubundne investeringsfond 1 800 000 1 800 000 1 800000 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 2 494 218 2 080 000 0 -414 218 0

Bruk av l ikviditetsreserve 0 0 0 0 0

Sum finansiering 35 419 067 29 980 730 32 310 000 -5 438 337 40 477 069

Udekket/ udisponert 0 0 0 0 0
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Snillfjord kommune  -  ärsregnskap 2019

Noter til årsregnskapet 2019

Note 1: Endring i arbeidskapital (FKR § 5 nr. 1)

Balanseregnskapet  : 31.12.2019 31.12.2018 Endring
2.1 Omløpsm idler kr 50 075 77 5 kr 60 204 609
2.3 Korts iktig gjeld kr 34 807 595 kr 23 594 135
Arbe idskapital kr 15 268 180 kr 36 610 474 kr (21 342 295)

Drifts- og investeringsregnskapet  : Beløp Sum
Anskaffelse av midler  :

Inntekter drifts regns kap kr 126 489 228
Inntekter investerings regnskap kr 9 2 13 755
lnnbet.ved eksterne finans transaksjoner kr 31 927 781

Sum anskaffe lse av midler k r 167 630 763 ' kr 167 630 763

Anvendelse av midler  :
Utg ifter drifts regnskap ' « 137 887 385
Utg ifter inves teringsregnskap kr 4 1 042 158
Utbetalinger ved eksterne finans trans aksjoner kr 9 151 584

Sum anvendelse av midler ' Kr 188 081 127 ' Kr 188 081 127

Anskaffelse  -  anve ndelse av midler '« (20 450 365)

Endring ubrukte lånemid ler (økning +/reduksjon-) '« (94 1 930)
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap ' Kr (21 392 295)

Endring arbe idskapital i balansen 'r (2 1 342 295)
Differanse (forklares nedenfor) ' Kr (50 000)

Forklaring til differanse i arb.kapital  :
Korreksjon interne tjenes ter ført mot annen d riftskonto kr -
Ført d irekte mot bundne driftsfond kr 50 000

' kr 50 000  ' kr 50 000
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Snillfjord kommune  -  ärsregnskap 2019

Note 2: Pensjonskostnader

Generell om e,ensjonsordning_ene i k om m unen
Kom munen har kollekti'Æ pensjo nsfors ikringer fo r sine ans atte  i  Kom munal Lands pensjo ns kass e (KLP ) og Statens pens jonskass e (SPK)

Ansatte som er i kommunens tjenes te ved t te 62 år har også rett til a\A:alefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62·64 år er ikke fullt
fors ikring sm es s ig dekk.et. og det er he ller ikke på annen måte sam let opp fo nd til dekning av framtidige AFP-pens joner.

Reg skapstorin g avpension
Etter § 13 i å rs regns kapsfors kriften s kal dri ftsregns kape t belas tes m ed pensjons kos tnader som er beregnet ut fra langs iktige foruts etninger om a\lk.as tning ,
lonns vekst og  G-reg ulenng  Pensjonskostnadene beregnes  pa  en annen mate enn pensjons premien som betales til pensjonspremien, og det vwlderfor
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliklelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld

Naermere om_regn skap stattene Alle ta ll  ;  hele 1000

Inntek ts- og gj eldsp oster vist m ed m inusfor tegn

Pensjonsordning KLP SPK Andre Sum Arb.avg.

PENSJONSKOSTNAD
Netto pensj.kostn. (inkl. adm.) iht. aktuar 8 630 1 056 9 686 620

- Arets pensjonspremie (jf. aktuarberegn.) 6 690 967 7 657 490

=Arets premieavvik 1 939 89 2  029 130

Arets betalte pensjonspremie iht.regnskap 7 345 92 5 8 270

r ets premieaw k (se spes . nedenfor) -2 446 -12 -2 459

Resultatført tidl. års premieav-Ak 1 311 -102 1 209

Pensjonskostnad  i  regnskapet 6 210 810 7 020

Pensjonsordning KLP SPK Andre Sum Arb.avg.

AKKUMULERT PREMIEAVVIK
Akkumulert  0 1.01. 5 065 -363 4 702

+.Prem ieaw k for året 2 446 12 2 459

-/+ Resultatført andel avtldl . års premieaWk -1 311 102 -1 209

=Akkumulert premieavvik  31.12 ("1) 6 200 -249 5 951 381

Herav oppført under omløpsmidler : 6 200

Herav oppført under kort siktig gjeld: -249

KLP SPK Andre Sum
Nett o

MIDLER OG FORPLIKTELSER Pensj .-midler Pensj .-torpl. Pensj .-mldler Pensj .-forpl. Pensj .-mldler Pensj.-forpl. Pensj- midier Pensj - forpl. forplikt .

Fakt isk (akt.beregn. full amort )  31 .12 126 217 140 512 11 911 14 877 138 128 155 389 17 261

Iht.  regnskap pr.  31.12 126 217' 140 512 11 911 14 877 138 128 ' 155 389 17 261

=Gjenstaende amort iser ing/
estimatavvik pr.  31.12 0 0 0 0 0 0

Arb .g.avg. av nto. pensj .forpl.  31.12 " -9 15 -190 -1 105

Estimataw k pr  0 1.01  for fjorare t 1 774 .. -2 864 - 1 956' -2 234 -182 ' -5 098 -5 280

+ Akk.eslimataWk pr.  0 1.01  fra tidl, år
.

- Amoris ert  1/1  av estimataw k -1 774 2 864 1 956 ' 2 234 182 ' 5 098 5 280

=Gjenstående estimatavvik pr.  31.12 0 -0 0 -0 0

1) Arbeids giveravgitt av netto pensjons forpliktelse er ogsa en langsiktig forpliktels e

Netto pensjons forpliktelse er den torholds messige andel av n verdien av fremtidige pensjons utbetaling er opptjent av de ans atte pabalans edagen, som

FORUTSETNINGER KLP SPK
2019 2020 2019 2020

Forventet avskastn. pensjonsmidler ($ 13-5  F) 4 ,50 % 4 ,20 %

Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 4.,00 % 4 .00 %

Forventet årlig lønnsvekst (§  13-5  B) 2.97 % 2 ,97 %

Forve ntet årlig G-reguleing(§ 13-5  D) 2 ,97 % 2.97 %

Forve ntet pe nsjonsregulering 2,20 %
Forve ntet døde lighet og  uførhet Som fors ikr.tekn. foruts etn.
Forutsetninger for turn-over :  1)

under 20 år 25 % 4 ,5 %

20-23 4r 15-25 % 4.5 %

24-25 ä r 15 % 4 ,5 %

26-29 ä r 10-15 % 4 ,5 %

30 å r 7,5· 10 % 4,5 %

3 1-39  Ar 6-7.5 % 2,0 %

40 å r 5-6 % 2.0 %

4 1-49 Ar 4-5 % 2.0 %

51-55  är 3 % 2.0 %

over  55  år 0 % 1,0 %

ArP.-uttak  pr  aldresgruppe: 62 å r 20  % 50,0 %
63 år 30 % 50.0 %

64 ä r 40 % 50,0 %

65 å r 50 % 50 .0 %
66 å r 60  % 50 ,0 %

1) Satser gjelder kun AFP- els er. Sett bort fra
turnover ellers
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Snillfj ord kommune - årsregnskap 2019

Note 3: Garantiansvar

PERSON, FIRMA, ORGANISAS JON GARAN TIANS VAR %- GARANTIANSVAR

PR. 31.12. AN DEL UTLØPER

Vennastranda Vassverk kr 616 026,70 Forskje llig utlopsdato-flere län

Vingvågen Vassverk kr 549 860,54 2031

Harnos Forvaltning IKS I ReMidt IKS kr 1 612 500.00 1,9 % Forskjellig utløpsdato-flere lån

TOTAL T kr 2 778 38 7,24

Note 4: Fordr inger og gj eld til kommunale virksomheter

For  regnskapsäret 2019  har ikke kommunen fordringer og gjeld overfor
kommunale virksomheter etter Kommunelovens §§ 11 og 27.

Note 5: A ksj er og andeler

Kontonummer/Tekst Balanseført verdi Markedsverdi Antall

aksjer/andeler
221550001 EK-INNSKUDD KLP kr 3 608 067.00
220550400 PENSJONSMIDLER KLP kr 126 216 563,00
220550401 PENSJONSMIDLER SPK kr 11 911 224,00
221152001 KONSEK TRØNDELAG kr 25 000,00 1%  eierandel
221152002  REVIS  JON MIDT-NORGE SA kr 32 820,00 1%  eierandel
221152003 NTE RKOMMUNALT ARKN TRONDELAG kr 41 120,00 1,11% eierandel
221152004 HAMOS F ORVALTNN G K S kr 637 440,00 2% eierandel
221152005 KOMMUNEKRAFT AS kr 1 000,00 1 aksie, eierand el 0,31%
221200001 HEMNE KRAFTLAG A/L, ANDELER kr 225 900,00 14,4% eierandel per 31.12.2013
221200002 NORSKE SKOGINDUSTRIER 2 022 aksjer  -  nedskrevet, under

kr - konkurs forhandlinaer
MID T-NORGE 110-SENTRALEN kr - 0,31% eierandel

221200006 MPA CT EUROP GROUP AKTIEBOLAG kr - 78 aksjer - nedskrevet til 0 i  2017
221200007 ANDELSKAP. AGDENES REGNSKAP S kr 500,00 1  andel
221200009 TORGHATTEN ASA kr 9 744,00 kr 12 397,50 87 aksjer
221200013 TRONDERENERGI AS kr 1 370 000,00 135000 aksjer/ 1,32% eierandel
221200014 BOMVEGSELSKAPET E-39 kr - Avv iklet i 2017
221200015 ALLVEKST AS kr 300 000,00 300 aks jer /8,11 % eierandel
221200016 NÆRINGS HAGEN I ORKLAREGIONEN AS kr 10 500.00 kr 17 364,00 100 aksjer/0,8956  %  eierandel
222200100 FONDSOBLIGASJONER TRØNDER-ENERGI kr 9 000 000 ,00

TOTAL kr 153 389 878,00
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Snillfj o rd kommune - ärsregnskap 2019

Note 6: A vsetnin ger og bruk av avsetninger fonds

SPESIFIKASJON OVER SAMLEDE AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Bundne driftsfond  -  kap. 251 2019 2018 2017
Beholdning pr.01.01 4  745 620 8 898 737 8 836 107
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet - - 93 528
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 4 328 595 5 464 196 2 012 9 12
Avsetning til bundne driftsfond 1 009 076 1 311 078 2 169 070
Overflyttet til disposisjonsfond - kap. 256 - . .
Ført direkte mot fond . . .
Beholdning pr. 31.12 1 426 101 4 745 620 8 898 737

Ubundne investeringsfond  -  kap. 253 2019 2018 20 17
Beholdning pr.01.01 3 302 876 3 302 876 3 302 876
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 1 800 000 . .

Avsetning til ubundne investeringsfond - . .
Beholdning pr. 31.12 1 502 876 3 302 876 3 302 876

Bundne investering sfon d  -  kap. 255 2019 2018 2017
Beholdning pr.01.01 1 552 939 2 084 783 2 084 783
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 2 494 218 3 648 133 .
Avsetning til bundne investeringsfond 941 279 3 116 289 .
Overflyttet fra bundne driftsfond - -
Beholdning pr. 31.12 - 1 552 939 2 084 783

Disposisjonsfond  -  kap. 256 2019 2018 2017
Beholdning pr.01.01 23 593 829 4 715 007 5 175 151
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 2 097 502 0 0
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 13 386 137 1 148 063 523 858
Avsetning til disposisjonsfond 6 864 612 20 026 885 63 713
Strykning til dekning av merforbruk driftsregnskap -3 941 268 0 0
Overflyttet fra bundne driftsfond - kap. 251 0 0 0
Beholdning pr. 31.12 11 033 534 23 593 829 4 715 007

Samlet avsetning og bruk av fond i året 2019 2018 2017
Beholdning pr.01.01 33 195 263 19 001 402 19 398 916
Sum avsetninger til fond 8 814 967 24 454 252 2 232 783
Sum bruk av fond 24 106 452 10 260 391 2 630 298
Strykning til dekning av merforbru k driftsregns kap -3 941 268 0 0
Ført direkte mot fond 0 0

o o r ; lBeholdning pr. 31.12 13 962 510 33 195 263
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Snillfj ord kommune - ärsregnskap 2019

Note 7: Oppstilling av kapitalkontoen

De bet Kred it

01.0 1.2019 kr 01.01.20 19 kr 47 765 478,04

(Unde r s k u dd i balans e ) (Kapital)

De bet po s t e r i åre t : Kre d it po s te r i året :

Salg av f ast eiendom og Aktivering av f ast eiendom

anlegg kr anlegg, utsy r mask og trans p.m kr 41 042 158,29

Av- og neds kriv ing av kr Opp s kriving av f ast eie ndom

f ast e iendom og anlegg kr 5 998 036,84 og anlegg kr

Salg av utstyr. mas kiner og

transpo rtmidler kr kr

A v- og nedskrivng av utstyr ,

mas kiner og trans p. midl. kr
Akt ivert egenka pitalinn skudd KLP kr 299 384,00

Salg av aks jer og andeler k r Kjøp av aksjer og andeler kr

Neds kriving av aksjer og Opps kriving av aks jer og

andeler kr andeler kr .

A v drag på utlån kr 345 4 16,98 Utlån kr 2 400 000,00

Avs krivning på utlån k r

Bruk av midler fra eks terne A vdrag pa eks ter ne län kr 4 328 588,00

län k r 28 941 930,02

Urealisert kurs tap Urealisert kursgev inst

utenlands kr . utenlandslån k r

Endr ing pens jonsmidler KLP k r 4 888 420,00

Endr ing pensjonsf orpliktelser KLP kr 8 160 159,00 Endr ing Pensjons rridler SPK kr -76 705,00

Endr ing pensjonsforpliktelser SPK kr -1 983 414,00

31.12.2 019 BALANSE kr 59 185 194,49 31.12.2019 BALANSE

(Kap it al) (Unde rs k udd  i  k ap it al) kr

SUM DEBET kr 100 647 323,33 SUM KREDIT kr 100 647 323,33

Note 8: Regnsk ap og be retning for interkomm unalt samarbeid

Snillfjord kommune deltar i interkommunalt samarbeid, men er ikke kontorkommune.

Interkommunalt samarbeid om sosial- og barnevern (Hemne kommune):

Interkommunalt samarbeid om PP-tjenesten (Hitra og Frøya kommune):

Regnskap 2019:
Budsjett 2019:

Regnskap 2019:
Budsjett 2019:

Be løp
3 504 389
3 620 000

1 053 548
1 091 000
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Note 9: Oversik t over langsik tig gj eld og krav til m inim umsa vdrag

Ordinære innlån
Fas t Flyte nde rent e Fly tende rente

Låneyt er re nte 01.01. 31.12. Gjeld pr .  31.12.18 Nye lån 2019 Avdrag  i 2019 Gjeld pr .  31.12.19
Kommunalbanken 1,85 2,40 kr 19 591 760,00 kr 142 760,00 kr 19 449 000,00
Kommunalbanken 2,36 kr 4 200 000,00 kr 200 000,00 kr 4 000 000,00
Kommunalba nken

.
(1,53) 2,40 kr 7 650 000,00 kr 450 000,00 kr 7 200 000,00

Kommunalbanken 1,96 kr 5 400 000,00 kr 300 000,00 kr 5 100 000,00
Kommunalbanken 1,69 1,96 kr 12 480 000,00 kr 520 000,00 kr 11 960 000,00
Kommunalbanken 2,40 kr kr 24 000 000,00 kr kr 24 000 000,00
Kommunekredit 1,95 2,45 kr 10 969 110,00 kr 634 628,00 kr 10 334 482,00
Kommunekr editt 1,95 2,45 kr 34 500 000,00 kr 1 350 000,00 kr 33 150 000,00
Hus banken 1,42 1,89 kr 323 700,00 kr 105 300,00 kr 218 400,00
KLP 1,75 kr 5 668 650,00 kr 419 900,00 kr 5 248 750,00

kr 100 783 220,00 kr 24 000 000,00 kr 4 122 588,00 kr 120 660 632,00

Etablering s län
Fast Flyte  n de re n te Flyte  n de re  n te

Låneyte r re nte 01.01. 31.12. Gje ld pr. 31.12.18 Avdrag  i  2019 Gjeld pr. 31.12.19
Hus banken 1,42 1,89 kr 2 796 000,00 kr 206 000,00 kr 2 590 000,00
Husbanken 1,42 1,89 kr kr 4 000 000,00 kr kr 4 000 000.00

kr 2 796 000,00 kr 4 000 000,00 kr 206 000,00 I k r 6 590 000,00

Sum langs ikt ig gjeld kr 103 579 220,00 kr 28 000 000,00 kr 4 328 588,00 kr 127 250 632,00

Be t alte avdrag 20 19 i for hold t i l Kom munelovens k rav ti l m inst eavdrag

Metode fo r be reg ning av m insteavd rag. Kontrol/grense= Sum årets avskrivninger x Lånegjeld
Bokførte anleggsmidler pr . 111i regnskapsår et

Fra Regnskap 2019 Krav avdrag
Arets avskrivninger: kr 5 998 036,84
Sum bokfort verdi anleggs midler 01.01 - ikke avskriv bare eiendeler kr 144 785 112,33
Länegeld 01 01 kr 103 579 220,00
Mns te tilatt e avdrag 12019 kr 4 290 993,51

Betalte avdrag

Ordinære avdrag i drif tsregnskapet kr 4 328 588,00

kr 4 328 588,00

Mer betalti avdrag ennKommunelovens minstekrav i 2019 kr 3 7  594,4 9
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Note 10 Selvkosttjenester

Selvkostområde VANN Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt/andre innt. -1 633 000 -1 595 779

Kostnader (indirekte og direkte, netto

kapitalkostnader) 2 628 000 2 772 558

Overskudd (-)/underskudd 995 000 1 176 780

Selvkostandel 62 % 58 %

Disponering til (+)/fra bundet se lvkostfond (-) -995 000 -995 000

Dis ponerin g til (+) /fra drift (-) -181 780

Selvkostområde AVLØP Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt/andre innt. -592 000 -524 360

Kostnader (ind irekte og direkte , netto

kapitalkostnader) 822 000 904 663

Overskudd (- )/underskudd 230 000 380 303

Selvkostandel 72 % 58 %

Disponering til/fra bundet selvkostfond

Dis ponering til (+) /f ra drift (-) -380 303

Selvkostområde RENOVASJ ON Budsjett Regnskap

Opplysninger fra Ham os

Brukerbetalinger/salgsinntekt/andre innt. 0 -2 109 200

Kommunalt påslag -89 746

Kostnader (indirekte og direkte, netto

kapitalkostnader) 0 2 294 560

Over skudd (- )/under skudd 0 95 614

Selvkos tande I 92 %

Saldo selvkostfond 3112 0 524 420

(alle beregninger eks mva)

Selvkos tom rade KART/DEL INGSFORR. Budsjett Regns kap

Brukerbetalinger/salgsinntekt/andre innt. -350 000 -382 821

Kostnader (indirekte og direkte, netto

kapitalkostnader) 1 231 409 1 256 064

Overskudd (- )/underskudd 881 409 873 242

Selvkostandel 28 % 30 %

Dis ponerin g til(+) /fra drif t (-) -873 242

Se lvkostområde BYGGESAK Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt/andre innt. -675 000 -1 006 085

Kostnader (indirekte og direkte, netto

kapitalkostnader) 894 061 1 577 512

Overskudd (-)/underskudd 219 061 571 428

Selvkostandel 75 % 64 %

Disponering til ( +) /fra drif t (-) -571 428

Selvkostom råde FEIING Budsjett Regnskap

Brukerbetalinger/salgsinntekt/andre innt. -105 000 -83 990

Kostnader (indirekte og direkte, netto

kapitalkostnader) 90 000 77 413

Overs kudd (- )/unders kudd -15 000 -6 577

Selvkostandel 117 % 108 %

Disponering til (+) /fra drift (- ) 6 577
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Note 11: Organisering av kommunens virksomhet

45$3!!%!!I
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O-..enstående organisasjonskart 1.1ser den administ rat i-..e oppbyggingen i kommunen. H.er enkelt kommunalsjef
har ansvart for sine enkelte funksjonsområder.
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Note 12: A nleggsmidler

l
:Kommuncn folger inndelingen a,· anleggsmidler og avskri\'ningsplan i hhtil regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har felgende I
anleggsmi ddelgrupper me d ti lhorende avs kri vn ingsplan :

A n leggs mid d elg r uppe
Avskr ivn.

Eiendelerplan

G ruppe 0 0 år Eiende ler som ikke avskrives

G ruppe I 5 år: EDB -uts ty r, kont ormaskiner og lignend e.

Gruppe 2 10 4r.
An leggsma skiner, ma skiner, inv ent ar o g utstyr, verkto y og
transpo nm id le r og ligne.nde.

Gru ppe 3 Brannbiler. parkeringsp lasser. trafikklys, tekniske anlegg (V AR).
20 4r.

renseanlegg, pumpestasjo ner. forbrenningsanlegg og lignende.

Gruppe 4 40 är. Bo liger. s koler, bamehage r. idre ttshalle r, veie r og ledningsnett og
lignende .

Gruppe 5 50 år:
Forretn ingsbygg. lagerbygg. admin istra sj onsbygg. sykehjem og andre
institusjoner. kul turbygg, brann stasj oner og lignende

Tekst Gruppe O Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 SUM
Anskaffelseskost 6 598 438 8 995 158 4 164 508 9 238 835 134 305 064 49 018 2581 212 320 261
Akkumulerte
avs krivi nger 0 7 396 193 2 355 580 4 021 722 30 859 342 19 646 632 64 279 469

Tlg ang i regnskapsåret 194 881 566 749 2 904 005 6 866 972 29 149 319 1 360 233 41 042 158

Avgang i regnskapsåret
0 0 0 0 0 0 0

Avs krivninger i

regnskapsåret 0 608 124 251 458 490 546 3 502 187 1 145 722 5 998 037

Nedskrini ng er 0 0 0 0 0 0 0
Reverserte
nedskrivninger 0 0 0 0 0 0

Bokført verdi 1 557 590 4 461 475 11 593 539 129 092 854
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Note 13: Prosjektregnskap

Turst iprosjektet Re gnskap 2019 Bevilgningt i l Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgif ter 31 764,34 0,00 -31 764.34

Finans iert ved

Lan
Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenkapita l overt ørt fra drif ts regnskapet

Egenkapita l fond

-83 439,22 0,00

0,00 0,00

115 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

203,56 0,00

83 439.2 2

0,00

- 115 000,00

0,00

0,00

Oppgrade ring Aa oppvekstse nter Regns kap 2019 Be vil gn ing til Avvik
prosjekt i  2019

Investeringsutgifter 5 488 743,15 3 976 068,00 -1 512 675, 15

Finansiert ved

Lan 4 467 031,83 3 256 068,00 -1 210 963,83

Statstilskudd 0,00 0,00 0,00

A ndre tilskudd 0,00 0,00 0,00

Egenkapita l overt ørt fra drifts regnskapet 0,00 0,00 0.00

Egenkapita l fond 0,00 0,00 0,00

1 021 711,32 720 000,00 -301 711,32

For prosjekt utbe dring Ve n
opp ve ks ts ente r

Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgifter 1 513 025,60 2 400 000,00 886 974,4 0

Finans iert ved

Lan
Statstilskudd

Andre tilskudd

Egenkapital overført fra drif ts regnskapet

Egenkapital fond

Moms kompensasjon

613 025,60 1 490 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,0 0

900 000,00 900 000,00

0,00 10 000,00

876 974,40

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000.00

Brannteknis k oppgradering
formålsbygg

Regnskap 2019 Bevilgning t il Avvik
prosje kt  i  2019

Investeringsutgif ter 283 500,93 283 50 1,00 0,07

Finans iert ved

Lan
Statstilskudd

A ndre tils kudd

Egenkapital overt ørt fra drifts regnskapet

Egenkapital fond

Moms kompensasjon

226 800,74 228 501,00

0,00 0,00

0,00 0,0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

56 700, 19 55 000,00

1 700.26

0,00

0,00

0,00

0,00

- 700,
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Note 13: Prosjektregnskap fortse tter

Investe ring datautstyr oppvekst Regnskap 2019 Bevilgning t il Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgif ter 195 368,75 90 144,00 -105 224,75

Finansiert ved

Lan
Statstilskudd

Andre tilskudd

Egenkapital overført f ra drifts regnskapet

Egenkapital fond

178 340,00 75 144,00 -103 196 ,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,0 0

17 028,75 15 000,00

Nye fi re m anns boliger  -  Hyllberget Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgifter -47 500,00/ -43 340,00 4 160,00

Finans iert ved

Lan
Stats tilskudd

A ndre tilskudd

Egenkapital overført fra drifts regnskapet

Egenkapita l fond

Moms kompens asjon

0,00 -43 340,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
-47 500,00 0,00

0,00 0,00

-43 340,0 0

0,00

0,00

0,00

47 500,00

0,00

Serviceom råde FV-714 Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Inv esteringsutgifter 2 840 652,40 2 881 526,88 40 874,4 8

Finans iert ved

Lån

Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenkapital overf ort f ra drif ts regns kape t

Egenkapital fond

Momskompens asjon

1 361 133,32 1 434 025,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
1 197 501,88 1 197 501,88

282 017,20 250 000,00

72 891,68

0,00

0,00

0,00

0,0 0

-32 017,20

Brannbiler /brannstasjoner Regnskap 2019 Bevilgning t il Avvik
prosjekt i 2019

Investeringsutgifter 5 039 496,57 4 932 658,00 -106 838,57

Finansiert ved

Lan 216 989,73 392 042,00 175 052.27

Stats tilskudd 0,00 0,00 0,00

A ndre tilskudd 0,00 0,00 0,00

Egenkapital overt ørt fra drifts regnskapet 0,00 0,00 0.00

Egenkapita l fond 3 820 457,94 3 580 6 16,00 -239 841,94

1 002 048,90 960 000,00 -42 048,90
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Note 13: Prosjektregnskap fortsetter

Nye firemanns boliger - Krokstadora /Regnskap 2019 [Bevilgnin g til Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgif ter 211 395,00 0,00 -211 395,00

Finansiert ved

Lån

Stats tils ku dd

A ndre tilskudd

Egenka pital overf ort fra driftsregnskape t

Egenkapital fond

211 395,00 0,00 -211 395,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Nye firemannsboliger - Sunde Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgifter 185 720,00 4 160,00 -181 560,00

Finansiert ved

Lån

Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenka pital overført fra drif ts regnskapet

Egenka pital fond

Momskompensasjon

185 720,0 0 4 160,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-181 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nye omsorgsboliger Krokstadøra Regns kap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgif ter 8 053 031,79 7 460 489,00 -592 542,79

Finansiert ved

Lan
Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenkapital overført fra drifts regnskapet

Egenkapital fond

6 659 278,37 6 020 489,00 -638 789,37

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 393 753,42 1 440 000 ,00

Oppgrade rin g utle ie-ltrygdele ilighet

Sunde

Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

h ves terings utgf ter 215 997.4 3/ 231 385.00 15 387,57

Finans iert ved

Lån

Statstilskudd

A ndre tils ku dd

Egenkapital overført fra driftsregnskapet

Egenkapital fond

184 043,91 199 385,0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

31 953,52 32 000,00

15 34 1,09

0,00

0,00

0,00

0,00

46,48
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Note 13: Prosjek tregnskap fortsetter

Vann og av løp Kr o ks t adøra Regnskap 2019 Bevilgning t il Avvik
prosjekt  i  2019

Inves teringsutgif ter 2 183 063,19 2 259 113,00 76 049,81

Finans iert ved

Lan

Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenkapital overført fra driftsregnskapet

Egenkapital fond

Moms kompensasjon

2 183 063, 19 2 259 113,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

76 049,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vann og avløp Sunde Regnskap 2019 Bevilgning t il Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgif ter 1 119 112,22 427 045,00 -692 067.22

Finansiert ved

Lån

Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenkapital overført fra drifts regnska pet

Egenkapital fond

Momskompen sasjon

1 119 112,22 427 045,00 -692 067.2 2

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Adresse rings pros je kt Re gns kap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Inves teringsutgifter 34 793,74 35 064,00 270,26

Finansiert ved

Lan
Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenkapital overført fra drifts regnskapet

Egenkapi t al f ond

Moms kompen sasjon

0,00 30 064,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
28 781,04 0,00

6 012,70 5 000,00

30 064,00

0,00

0,00

0,00

-28 781,04

-1 012,70

Oppgradering SOS Regns kap 2019 Bevilgning t il Avvik
prosjekt i  2019

Investeringsutgif ter 975 123,21 2 008 923,00 1 033 799,79

Lan 792 557,24 1 628 923,00 836 365,76

Statstilskudd 0,00 0,00

Andre tilskudd 0,00 0,00 0,00

Egenkapital overført fra driftsregnska pet 0,00 0,00 0,00

Egenkapital fond 0,00 0,00

Momsko mpensasjon 182 565,97 380 000,00 197 434,0 3
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Note 13: Prosjek tregnskap fortsetter

Gatebe lysning Krokstadøra Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Inves teringsutgifter 811 586.50. 801 587.0 0 -9 999 ,50

Finansiert ved

Lan

Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenkapital overført fra drifts regnskapet

Egenkapital fond

Moms kompensasjon

-2 154 042,30 -2 152 354 ,00

0,00 0,00

2 813 941,30 2 813 941,00

0,00 0,00

0,00 0,00

151 687,50 140 000,00

1 688.30

0,00

-0,30

0,00

0 ,00

-11 687,5 0

Geovekstprosjekt Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosje kt i 2019

Investeringsutgifter 371 380,72 370 000,00 -1 380,72

Finans iert ved

Lan
Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenkapita l overført fra drifts regnskapet

Egenkapita l fond

Momskompensasjon

371 380,72 370 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-1 380,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Nærmiljøanlegg Hemnskje la Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgifter 1 068 547,70 940 560,00 -127 987.7 0

Finansiert ved

Lån

Statstilskudd

Andre tils kudd

Egenkapital overført fra driftsregnskapet

Egenkapital fond

858 782,40 760 560,00 -98 222,40

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

209 765,30 180 000,00 -29 765,30

Nærmiljøanlegg Krokstadøra Re gnskap 2019 Bevilgning t il Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgifter 847 443,32 824 296.00 -23 147,32

Finansiert ved

Lån

Statstilskudd

A ndre tils kudd

Egenkapital overført fra drifts regnskapet

Egenkapital fond

682 012,94 667 296,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

165 430,38 157 000,00

-14 7 16,94

0,00

0,00

0,00

0,00
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Note 13: Prosjektregnskap fortsetter

Minnes me rke Martin Stokken Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Invester ingsutgif ter 194 880,94 187 180 ,00 -7 700,94

Finansiert ved

Lån

Statstilskudd

A ndre tils kudd

Egenkapital overført fra drif ts regnskapet

Egenkapita l fond

Moms kompensasjon

44 674,75 177 180,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
145 595, 19 0,00

4 611,00 10 000,00

132 505,25

0,00

0,00

0,00

- 145 595, 19

5 389,00

Ventilasjon/styree nhet s vommehall
sos

Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Investerings utgif ter 2 127 280,77 2 148 683,00 21 402,23

Finans iert ved

Lan

Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenkapital overført f ra drif ts regnskapet

Egenkap ital f ond

Moms kompensasjon

1 710 192,32 1 738 683,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

417 088,45 4 10 000,00

28 490,68

0,00

0,00

0,00

0,00

-7 088,45

Mobilde kningsprosje kt Asoya Regnskap 2019 Bevilgning t il Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgifte r 447 598,08 4 000,00 -443 598,08

Finans iert ved

Lån

Stats tilskudd

A ndre tils kudd

Egenkapital overført fra drifts regnskapet

Egenkapital fond

Moms kompensasjon

447 598,08 4 000,00 -443 598.08

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Gate lys He mnskje la Regnskap 2019 Bevilgning t il Avvik
prosjekt i 2019

Investerings utgif ter 419 756,71 425 231,00 5 474,29

Finans iert ved

Lan 337 710,58 345 231,00 7 520,42

Statstilskudd 0,00 0,00 0,00

A ndre tilskudd 0,00 0,00 0,00

Egenkapital overført fra drif ts regnskapet 0,00 0,00 0,00

Egenkapital fond 0,00 0,00 0,00

Moms kompensasjon 82 046, 13 80 000,00 -2 046, 13
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Note 13: Prosjek tregnskap fortsetter

lnves te ring veie r Re gns kap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt i  2019

Investerings utgifter 1 894 769,77 922 416,00 -972 353.77

Finans iert ved

Lan 1 506 4 13,25 762 416,00 -743 997.2 5

Statstilskudd 0,00 0,00 0,00

A ndre tilskudd 0,00 0,00 0,00

Egenkapital overført fra drifts regnskapet 0,00 0,00 0,00

Egenkapital fond 0,00 0,00 0,00

Moms kompensasjon 388 356,52 160 000,00 -228 356.52

A vv ik investering / f inans iering

(Udekket) eller udisponert

Ny Aune bru Regnskap 2019 Bevilgning t il Avvik
prosjekt i  2019

Investeringsutgifter 3 695 339.40 3 563 534,00 - 131 805,4 0

Finansiert ved

Lan 2 984 269,68 2 963 534,00 -20 735,6 8

Statstilskudd 0,00 0,00 0,00

A ndre tilskudd 0,00 0,00 0,00

Egenkapital overført fra drifts regnskapet 0,00 0,00 0,00

Egenkapital fond 0,00 0,00 0,00

711 069,72 600 000,0 0 - 111 069,72

Utbedring adkom st utle ieboliger
Aunlia, Krokstadøra

Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgifter 237 847,55 330 032,00 92 184 ,45

Finansiert ved

Lan
Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenkapital overført fra drifts regnskapet

Egenkapital fond

Moms kompensasjon

191 841,11 285 032,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

46 006,44 45 000,00

93 190,89

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 006,4 4

Mur ved rådhus , Krokstadøra Re gnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt i 2019

Investerings utgif ter 602 438,51 830 032,00 227 593,49

Finansiert ved

Lan 487 682,07 680 032,00 192 349,93

Statstilskudd 0,00 0,00 0,00

A ndre tilskudd 0,00 0,00 0,00

Egenkapital overført fra drifts regnskapet 0,00 0,00 0,00

Egenkapita I fond 0,00 0,00 0,00

Moms kompensasjon 114 756,4 4 150 000,00 35 243,56
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Snillfjord kommune  -  ärsregnskap 2019

Note 13: Prosjektregnskap fortsetter

Sum investe ringer 2019 Regnskap 2019 Bevilgning til Avvik
prosjekt  i  2019

Investeringsutgifter 41 042 158.29 38 294 287,88 -2 747 870,4 1

Finansiert ved

Lan
Statstilskudd

A ndre tilskudd

Egenka pital overf ort fra drif ts regnskapet

Egenkapit al f on d

Moms kompensasjon

25 783 567,53 24 003 229,00 -1 780 338,53

0,00 0,00 0,00

2 928 94 1,30 2 813 941,00 - 115 000,30

0,00 0,00 0,00

6 044 836,05 5 678 117,88 -366 718, 17

6 284 8 13,41 5 799 000, 00 -485 813,4 1
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Snillfjord kom mune  -  ärsregnskap 2019

Note 14: Arsverk

Tekst 2019 2018 2017 2016 2015

Antall ärsverk 94 101 101 94,8 93.7

Antall ansatte 134 147 152 142 139

Antall kin ner 96 107 110 101 98

% ande l kvinner 72 73 72 71 71

A ntall menn 38 40 42 41 41

% ande l menn 28 27 28 29 29

Antall kinn er ledende stilling er 6 6 7 6 7

% ande l kvinner  i  ledende stillinger 50 50 54 43 54

Antall menn i ledende stillinger 6 6 6 8 6

% ande l menn  i  ledende stillinger 50 50 46 57 46

Fordeling heltid/delt id
Tekst 2019 2018 2017 2016 2015

A ntall de lt idss tillinger 74 85 92 88 91

A ntall ansatte i deltidsstillinger 74 85 92 88 91

Antall ki nner i deltids stilli nger 56 65 69 66 69

% a nde l kvinner  i  deltidsstillinger 76 76 75 75 76

Antall menn i deltidsstillinger 18 20 23 22 22

% andel me nn i deltidsstillinger 24 24 25 25 24

Gjennomsnittlig stillingshjemmel
Tekst 2019 2018 2017 2016

Gjennomsnittlig stillingshjemmel 70,15 % 68,50 % 66,44 % 66,77 %

Ki nner 74,75 % 73,08 % 71,41 % 71,65 %

Menn 58,52 % 56,23 % 53,44 % 54,74 %

Note 15: A rslonn ledende personer og utbetaling til revisor.

Rådmann:

Ordfører:

Va raordfører:

Opposisjonslede r:

Re visjon Midt-Norge IKS:

Kontrollutvalgssekreta riatet:

Års lønn kr. 1.075.000, -

Årlig godtgjørelse k r. 557. 161 (60% av en årsgodtgjørelse på kr 928.602)

Årlig godtgjørelse k r. 148.576 (16% av en årsgodtgjørelse på kr 928 .602)

Årlig godtgjørelse kr. 92.860 (10% av en årsgodtgjørelse på kr 928.602)

Honorar: kr. 482.998,-

Honorar: kr. 138.234
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Snillfjord kommune - ärsregnskap 2019

Note 16 Interne mellomværender med sammens/åingskommuner

Per 31/12-2019 deles Snillfjord kommune og går inn i de nye kommunene Orkland,
Hitra og Heim. Snillfjord kommune har følgende åpne poster mot sammenslåings-
kommunene ved årsskiftet:

Fordring

Orkland kommune:
Orkland kommune
Agdenes kommune
Meldal kommune

Hitra kommune:
Hitra kommune

Heim kommune:
Hemne kommune
Halsa kommune

Gje ld

1 308 700,00 -1 372 508,00
-46 529,00
-1 991,04

Netto

-63 808,00
-46 529,00
-1 991,04

1 326 716,00 -4 213 347,75 -2 886 631,75

2 580 953,00 -6 818 503,00 -4 237 550,00

5 216 369,00 -12 452 878,79 -7 236 509,79

Note 17 Strykninger til dekning av merforbruk i regnskapet

Regnskapet for Snillfjord kommune viser før strykninger et merforbruk på 3.941.267,62.
Merforbruket er dekket opp ved strykning i form av redusert avsetning til disposisjonsfond
med t ilsvarende beløp.

Saldo på disposisjonsfondet ble som følge av strykningen redusert fra 14 .974.801 kroner
til 11.033.534 kroner per utgangen av 2019.
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F 4 Revisjon a « e r a
Midt -Norg e

Kontrollutvalgene i
•  Heim kommune
•  Hitra kommune
•  Orkland kommune

Kontakt person:

Kj ell Næssvo ld

Dat o og referanse:

4. j uni 2020

Revisjon M idt-Norge SA
Brugat a 2
77 15 St e inkj er

Org nr : 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post @revisjonmidt norge.no

T +47 907 30 300

Nr. 5

SNILLFJORD KOMMUNE - FOR MYE BRUK AV LÅNEMIDLER

Revisjonsberetningen for 2019 for Snillfjord kommune er avlagt med presisering om at det er brukt mer
lån i regnskapet i forhold til det som er vedtatt i investeringsbudsjettet.

• Vedtatt bruk av lån i investeringsbudsjettet kr 24.003.228. (Opprinnelig budsjett kr 28.430.000).
• Mens bruk av lån i investeringsregnskapet er på kr 28.681.930.

Årsaken til dette er bla:

• Utlån startlån kr 2.350.000. Dette var ikke budsjettert, i samsvar med praksis i kommunen.
• Oppgradering Aa skole. Utgift regnskap kr 5.488.743. Budsjett kr 3.976.066.
• Opprusting veier. Utgift i regnskap kr 1.894. 770. Budsjett kr 922.416.

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner, kan ikke bruk av lån
investeringsregnskapet være høyere enn det som er fastsatt i investeringsbudsjettet.

Det positive med denne feilen er at investeringsregnskapet er avsluttet uten udekket beløp.

Med vennlig hilsen

K, , Nous4,
Kjell Næssvold
Oppdragsansvarlig revisor

Direkte E 913 29 475 eller d kjell.na ssvold@revisjonmidtnorge.no
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Arkivsak-dok. 20/04165-1 
Saksbehandler Inger Johanne L Steinveg 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       
Kommunestyret                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Disponering av regnskapsoverskudd Halsa 2019 

Saksdokumenter 

Årsmelding 2019 Halsa kommune sign. 
Årsregnskap 2019 - Halsa kommune sign. 
Uavhengig revisors beretning Halsa kommune 2019 
Protokoll kontrollutvalget regnskap.pdf 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Regnskapsmessig driftsresultat framkommer som netto driftsresultat korrigert for netto 
avsetninger.  

Halsa Kommunes årsregnskap som viser kr 118 753 075 til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 1 968 239. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 
driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

 

Vurdering 

Rådmannen vil tilrå at årets mindreforbruk avsettes i sin helhet til det generelle 
disposisjonsfondet.  Prioritering av bruk av fondet bør skje i forbindelse med budsjettprosessen 
for perioden 2021- 2024 
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Rådmannens innstilling: 

Regnskapsoverskuddet fra driftsregnskapet 2019 på totalt kr 1 968 239,- avsettes i sin helhet til 
det generelle disposisjonsfondet.   

Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettreguleri 
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Saksbehandler Inger Johanne L Steinveg 
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Regnskap/Årsberetning Halsa 2019 

Saksdokumenter 

Årsmelding 2019 Halsa kommune sign. 
Årsregnskap 2019 - Halsa kommune sign. 
Uavhengig revisors beretning Halsa kommune 2019 
Protokoll kontrollutvalget regnskap.pdf 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Kommunens årsregnskap skal i henhold til bestemmelsene i lov og forskrift avgis pr 15 februar og 
frist for avlevering av årsberetning er satt til 31 mars.  Regnskapet for Halsa ble avlevert til revisjon 
4 april og årsberetning ble avlevert 9 april.  

I forbindelse med Corona epidemien ble frist for revisjon til å avgi revisjonsberetning satt til 15. 
juni og frist for kommunestyrets vedtak satt til 15 september. 

Revisor har avgitt sin beretning 12 mai.  Beretningen følger vedlagt saken 

Kontrollutvalget behandlet saken i møte 26.06.20.  Protokollen følger vedlagt. 

 

Halsa Kommunes årsregnskap som viser kr 118 753 075 til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 1 968 239. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 
driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
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Vurdering 

MRR Møre og Romsdal Revisjon SA  har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). 
Deres  oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og 
plikter ved revisjon av årsregnskapet. De er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og 
forskrift, og har overholdt deres øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 

Etter Deres  oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte   «Uavhengig revisors beretning av 12. juni 2020» 

 

Rådmannens innstilling: 

Halsa kommune sitt regnskap og årsberetning for 2019 godkjennes slik det foreligger 



MRR 

Møre og Romsdal Revisjon SA 

 

 

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund 

Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund 

e-post: post@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552 

 

 

Til kommunestyret Heim Kommune Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 

Rådmann 

 
 

 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Halsa Kommunes årsregnskap som viser kr 118 753 075 til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 1 968 239. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap, 
investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Halsa Kommune per 31. desember 2019, og 
av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsmelding, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi 
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 
Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om 
årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 

 
 



MRR 

Møre og Romsdal Revisjon SA 

 

 

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund 

Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund 

e-post: post@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552 

Rådmannens ansvar for regnskapet 
Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir 
en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Rådmannen er 
også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Det henvises til nkrf.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn 
for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet 
stemmer med regulert budsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og 
forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er 
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin 
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Andre forhold 
Uten at det har betydning for våre konklusjoner vil vi presisere at årsregnskapet og årsmeldingen ble avlagt 
etter fristene i forskrift til kommuneloven, som er henholdsvis 15. februar og 31. mars. 

 

 
Kristiansund, 12. juni 2020 
Møre og Romsdal Revisjon SA 
 

 
Tore Kvisvik 
oppdragsansvarlig revisor 
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HALSA KOMMUNEKASSE
6683 VÅGLAND 2.4.2020

Til kommunestyret.

Med dette fremlegges kommuneregnskapet for 2019.

Regnskapet er ført og oppgjort etter" Forskrift om årsregnskap og årsberetning" fastsatt av
KRD 15.12.00 med hjemmel i lov av 25.09.92 nr. 107 om kommuner- og fylkeskommuner
§ 46 nr. 8.

KOSTRA rapporteringen for 2019 ble gjennomført i tråd med godkjent kontoplan. Foreløpige
tall ble rapportert 17.2.2020 og endelige den 2.4.2020.

I 2019 er det mindreforbruk i driftsregnskapet på 1,9 mill. kroner, mens
investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Kommunens okonomiske situasjon ma karakteriseres som god, til tross for store investeringer
til skolebygg, svømmehall og idrettsanlegg. Kommunens disposisjonsfond er ved utgangen av
2019 på 12,7 mill. kroner.

Det framlagte regnskapet omfatter alle grener av kommunal virksomhet, og gir således en
samlet oversikt over kommunens økonomi. Både drifts- og investeringsregnskapet er avlagt
på tjenestenivå.

OBLIGATORISKE BILAG

REGNSKAPSSKJEMA JA - DRIFTSREGNSKAPET.

Dette viser finansdelen av regnskapet og hva som er fordelt til drift skjema l B og til
investeringsregnskapet.

REGNSKAPSSKJEMA 1B - TIL FORDELING DRIFT.

Viser hvordan overføringen fra skjema IA er fordelt på de ulike enhetene og spesifisert per
ansvar under hver av disse.

REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET,

Dette er investeringsregnskapet for 2018. Linje I viser hva som er investert i anleggsmidler på
de ulike prosjektene.

REGNSKAPSSKJEMA 2B - TIL INVESTERIN G I ANLEGGSMIDLER

Linje J fra Regnskapsskjema 2A fordelt på de ulike prosj ektene.



HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP.

Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på - 13.509 mill. kroner. Interne
finanstransaksjoner reduserer dette til et udisponert mindreforbruk på 1,968 mill. kroner. Det
er gitt kompensasjon for lønnsoppgjøret.

HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP

Viser finansieringsbehov og hvordan dette er dekket. Regnskapet er gjort i balanse.

HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP.

Her kan en merke seg at den langsiktige lånegjelda er økt med 16, 7 mill. kroner.

NOTER 0-9 som er obligatoriske, samt tilleggsnoter.

For øvrig vises det til årsmeldingen.

# Ar
økonomisjef

2



e Økonomiske oversikter

710 Halsa kommune - 20 19

Regnskap Rog. budsjett Oppr.bu dsjett Regnskap  I fj or

Regnskapsskjema 1A - drift

Skatt på innteki  og  formue 39.920.738,51 37.274.000,00 37 .274.000,00 36.197.304,81
Ordinært rammetilskudd 75 .795.585,00 76.904.000,00 76 .904.000,00 76.297.153,00
Skatt på eiendom 4.967.042,60 4.850.000,00 4 .850.000,00 4.990.866,00
Andre direkte eller Indirekte skatter 68.935,00 0,00 0,00 68.935,00
Andre generelle statstilskudd 6. 131.061,71 7.892.678 ,00 7.892.678,00 25.309.013,47
Sum frie disponible Inntekter 126.883.362,82 126.920.678,00 126.920.678,00 142.863.272,28

Renteinntekter  og  utbytte 1.807.187,76 2.850.000,00 2.850.000,00 3.415.767,27
Gevinst finansielle Instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin. utg. 3.445.449,35 3.529.900,00 3.529.900,00 3.030.464,66
Tap finansielle Instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00
Avdrag pa I n 7.502.026,00 7.194.000,00 7.194.000,00 6.987.789,00
Netto flnanslnnt.lutg. -9.140.287,59 -7.873.900,00 -7.873.900,00 -6.602.486,39

TIi dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00
TIi ubundne avsetninger 17.134.693,61 17.200.221,00 65.528,00 6.287.2 12,90
TIi bundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindre f orbruk 19.384.693,61 18.634.693,00 0,00 9.937.212,90
Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av bundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto avsetninger 2.250.000,00 1.434.472,00 65.528,00 3.650.000,00

Overført til Investeringsregnskapet 1.240.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
TIi fordeling drift 118.753.075,23 119.991.250,00 118.491.250,00 139.420. 786,00
Sum fordelt  Iii drift (fra skjema  1 B) 116.784.835,86 119.991.250,00 118.491.250,00 120.036.092,00
Regnskapsmessig  mer/mindreforbruk 1.968.239,37 0,00 0,00 19.384.694,00
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Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet

Regulert Opprinnelig
Enhet Regnskap 2019 budsjett 2019 budsjett 2019 Regnskap 2018

Sentraladministrasjon 28 024 369 30 098 657 29 043 543 33 308 315
Servicekontor 2 838 008 4 462 738 4 430 738 2 734 661
Finans -15 993 574 -8 569 114 -5 821 000 -8 314 967
Halsa barne- og ungdomsskole 20 395 932 18 696 260 18 351 260 17 132 159
Barnehager 10 091 680 9 876 337 9 677 337 9 546 788
Nav 3 142 043 2 420 037 2 397 037 2 431 806
Pleie og omsorg, legekontor, helsestasjon 42 857 725 38 558 602 37 760 602 39 444 150
Driftsavdeling 25 351 534 24 447 733 22 651 733 23 675 308
Fond 77 119 0 77 871

[rotalt: 116 784 836 119 991 250 118 491 2S0 120 036 091
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s» Økonomiske oversikter

710 Halsa kommune - 2019
Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap  I fjor

Regnskapsskjema 2A  -  investering

Investeringer i anleggsmidler 33.650.939,52 64.379.000,00 63.629.000,00 12.172.708,85
UtlAnog forskuttertnger 2.200.000,00 0,00 0,00 551.000,00
Kjøp av aksjer og andeler 481.553,00 500.000,00 500.000,00 491.003,00
Avdrag pa län 1.398.026,00 1.772.000,00 1.772.000,00 1.786.379,65
Dekn in g av tidligere rs udekket 0,00 0,00 0,00 0,00
Avse tning er 429.290,50 0,00 0,00 0,00
Arets finansleringsbehov 38.159.809,02 66.651.000,00 65.901.000,00 15.001.091,60

Finansiert slik:
Bruk av låne midler 18.033.953,83 25.490.000,00 25.490.000,00 9.665.031,68
Inntekter fra salg av anleggsmi dler 545.315,00 0,00 0,00 133.494,00
Tilskudd til investering er 0,00 0,00 0,00 0,00
Kompensasjon for merverdiavgift 6.032.425,30 12 .650.000,00 12.650.000,00 1.714.0 18,82
Mottatte avdrag på ull/m og refusjoner 1.503.117,69 1.262.000,00 1.282.000,00 940. 162,61
An dre Inntekter 104.093.20 0,00 0,00 0,00
Sum  okstern  f inansloring 26.218.905,02 39.422.000,00 39.422.000,00 12.452.707,11

Overført fra driftsregnskapet 1.240.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
Bruk av tidligere års udispone rt 0,00 750.000,00 0,00 0,00
Bruk av avs etninger 10. 700.904,00 25.989.000,00 25.989.000,00 2.058.384,39
Sum f inansiering 38.159.809,02 66.651.000,00 65.901.000,00 15.001.091,50

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00
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Regnskapss kj ema 2B - investeringsregnskapet

Regulert Oppri nnelig
Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap 2019 budsjett 2019 budsjett 2019 Regnskap 2018

01025 IKT Orkide 518 604 379 000 379 000 284 802

02030 Valsøyfj ord Barnehage 0 0 0 78 752

02210 Idret t sanlegg 7 491 101 10 625 000 10 625 000 0
02220 Svommeh all 6 022 197 25 000 000 25 000 000 1 617 588

02265 Akust isk oppgradering Halsahatlen 0 750 000 0 0

02610 Inst it usj onslokaler 15 695 830 25 000 000 25 000 000 2 434 431

03530 Avlop 0 0 0 132 986
05200 Ortofoto 0 0 0 274 619
05330 Tr@a Boligfelt 963 794 0 0 6 018 459
06150 Kommunale veier l 073 013 1 250 000 1 250 000 516 589
06420 Ladestasj oner for elbiler 503 849 0 0 0
06600 Tjenestebiler 1 382 551 1 375 000 1 375 000 814 483
Sum 33 650 940 64 379 000 63 629 000 12 172 709
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s Økonomiske oversikter

710 Halsa kommun e - 2019
Økonom is k ove rsikt - d rift Regnskap Reg. budsj ett Oppr. budsjett Regnskap  I fjo r

Driftsinntekter
Brukerbe talinger 4.617.482,32 4.882.000,00 4.882.000,00 5.427.043,30
Andre salgs- og leieinntekter 15.820.301,16 13.854.502,00 13.854.502,00 15.112.225,89
Overføringer med krav til motytelse 19.292.518,40 10.082.850,00 11.182.850,00 21.986.261,95
Rammetilskudd 75. 795.585,00 76.904.000,00 76 .904.000,00 76.297 .163,00
Andre statlig e overferinger 6.131.061,71 7.892.678,00 7.892.678,00 25.309.013,47
Andre overfering er 294.359,28 0 ,00 0,00 104.447,75
Skatt på Innlekt og formue 39.920.738,51 37.274.000,00 37.274.000,00 36.197.304,81
Eiendoms skatt 4.967.042,60 4.850.000,00 4.850.000,00 4.990.866,00
Andre direkte og Indirekte ska ller 68.935,00 0,00 0,00 68 .935,00
Sum  driftsinntekter 166.908.023,98 155.740.030,00 156.840.030,00 186.493.261,17

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 96.576 .774,80 88.862.531,00 85.107.531,00 90.706.508,85
Sosiale utgifter 17.538.301,44 18.042.987,00 17.697.987,00 16.927 .595,75
Kjep av varer og tj  som inng r i tj.produksjon 28.262.058,96 25.889.001,00 22.489.001,00 27.223.408,41
Kjøp av tjenes ter som erstatter tj.produksjon 19.227.354,64 17.656.447,00 15.295.133,00 16. 703.343,63
Overferinger 11.672.945,57 12.281.436,00 9.476.950,00 19.980.582,33
Avs krivninget 7.634.289,97 7.821.000,00 7.821.000,00 7.838.881,00
Fordelte utgifter 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
Sum driftsutgifter 178.911.725,38 170,603.402,00 157.936.602,00 179.380.319,97

Brutto driftsresultat -12.003.701,40 -14.863.372,00 -1.096.672,00 6.112.931,20

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 1.807.187,76 2.850.000,00 2.850.000,00 3.415.767,27
Gevinst på finansielle Instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00
Mottatte avdrag p utln 0,00 15.000,00 15.000,00 9.900,00
Sum  eksterne  f inansinntekter 1.807.187,76 2.865.000,00 2.865.000,00 3.425.667,27

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 3.445.449,35 3.529.900,00 3.529.900,00 3.030.464,66
Tap pa finansielle ins trumenter (omlopsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00
Avdrag pa län 7.502.026 ,00 7.194.000,00 7.194.000,00 6.987. 789,00
UtlAn 0,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00
Sum  eksterne  fi nansutgifter 10.947.476,35 10. 738.900,00 10.738.900,00 10.038.253,66

Resultat eksterne finanstransaksjoner -9.140.287,59 -7.8 73.900,00 -7.873.900,00 -6.612.586,39

Motpost avskrivning er 7.634.290,97 7.821.000,00 7.821.000,00 7.838.882,00
Netto  dr iftsresu ltat -13.509.698,02 -14.916.272,00 -1.149.472,00 7.339.226,81

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidlige re års regnsk.m. mindreforbruk 19.384.693,61 18.634.693,00 0,00 9.937.212,90
Bruk av dispos isjonsfond 12.266.800,00 12 .266.800,00 0,00 9.625.750,00
Bruk av bundne fond 2.943.821,29 1. 705.000,00 1.705.000,00 2.251.953,79
Sum  bruk av avsetninger 34.595.314,90 32.606.493,00 1.705.000,00 21.814.916,69

Overført til investeringsregnskapet 1.240.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00
Avs att Iii disposisjonsfond 17.134.693,61 17.200.221,00 65.528,00 6.287.212,90
Avsatt Iii bundne fond 742.683,90 0,00 0,00 2.992.236,99
Sum avsetninger 19.117.377,51 17.690.221,00 555.528,00 9.769.449,89

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1.968.239,37 0,00 0,00 19.384.693,61
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s Økonomiske oversikter

710 Halsa komm une - 2019

Okonomisk overslkt -  Investering Regnskap Reg. buds]ett Oppr.budsjett Regnskap I fjor

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 451.197,00 0,00 0,00 133.494,00
Andre salgsinnt ekter 104.093,20 0,00 0,00 0,00
Overteringer med  krav til motytelse 393.842,03 0,00 0,00 0,00
Kompensasjon for merverdiavgift 6.032.425,30 12.650.000,00 12.650.000,00 1.714.018,82
StaUige overføringer 0,00 0,00 0,00 0 ,00
Andre overferinger 0,00 0,00 0,00 0,00
Renteinntekter  og  utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum Inntekter 6.981.557,63 12.650.000,00 12.650.000,00 1.847.512,82

Utgifter
Lønnsutgifter 145.089,25 0,00 0,00 0,00
Sosiale utgifter 10.812,62 0,00 0,00 0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 26.944.008,35 51.700.000,00 50.600.000,00 10.279.770,03
Kjop av tjenester som erstatter tj.produksjon 518.604,00 379.000,00 379.000,00 178.920,00
Overferinger 6.032.425,30 12.300.000,00 12.650.000,00 1.714.018,82
Renteutglfter og omkostning er 0,00 0,00 0,00 0,00
Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum utgifter 33.660.939,52 64.379.000,00 63.629.000,00 12.172.708,86

Finanstransaksjoner
vdra g pa In 1.398.026.00 1.772.000,00 1.772.000,00 1.786.379,65
Ul an 2.200.000,00 0 ,00 0,00 551.000,00
Kjøp av aksjerog andeler 481.553,00 500.000,00 500.000,00 491.003,00
Deknin g av  tidligere rs udekket 0,00 0 ,00 0,00 0,00
Avsatt Iii ubundne investeringsfond 0,00 0 ,00 0,00 0,00
Avsatt Iii bundne Investeringsfond 429.290,50 0 ,00 0,00 0,00
Sum finansieringstrans aksjonor 4.508.869,50 2.272.000,00 2.272.000,00 2.828.382,66

Finansieringsbehov 31.178.251,49 54.001.000,00 53.251.000,00 13.153.578,68

Dekket sllk:
Bruk av län 18.033.953,83 25.490.000,00 25.490.000,00 9.665.031,68
Salg av aksjer og  andeler 94.118.00 0,00 0,00 0,00
Mottatte avdrag pa  utlän 1.109.275,66 1.282.000,00 1.282.000,00 940.162,6 1
Overført fra driftsregnskapet 1.240.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 750.000,00 0,00 0,00
Bruk av disposisjonsfond 10.700.904,00 25.989.000,00 25.989.000,00 1.175.000 ,00
Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 883.384,39
Bruk av ubundne Investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av bundne investerings fond 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum finansiering 31.178.251,49 64.001.000,00 53.251.000,00 13.153.578,68

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00
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Økonomiske oversikter

710 Halsa kommune - 2019
Overslkt  -  balanse
EIENDELER
Anleggsmidler
Herav.
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

Omlepsmidler
Herav.
Kortsiktige fordringer
Konternlnteme kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd

SUM EIENDELER

02.04.2020
Regns kap 2019 Regnskap 2018

476.592.695,92 437.766.749,03

236.757.417,49 212.108.898,13
6.97B.064,78 5.609.934,59

22.145.371,65 21.938 .031,31
0,00 0,00

8.437.937,00 7.962.384,00
202.273.905,00 190.147.501,00

82.512.649,35 93,108.136,40

10.299.238,78 8.128.377,20
0,00 0,00

12.682.345,00 10.676.624,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

59.531.065,57 74.303.135,20

559.105.345,27 530.874.8 85,43

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapltal
Herav.
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne Investeringsfond
Bundne Investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert l Inv.regnskap
Udekket i in v.regnskap
Kapitalkonto
Endring I regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring I regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest

Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlän
Andre lån
Konsemlntem langsiktig gjeld

Kortsiktiggjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld
Premieavvik

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav.
Ubruk te länemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakontl
Motkonto for memoriakontiene

105.637.408,08 114.217.756,54

12.789.881,6B 1 B.622.892,27
6.625.974,73 B.827.112,12
2.008.808,25 2.008 .80B,25
2.426.903,11 1.997.612,61
1.968.239,37 19.384.693,61

0,00 0,00
0,00 0,00
0 ,00 0,00

82.378.584,62 65.937.621,56
-2.560.983,88 -2.560.983,88

0,00 0,00

418.426.477,00 388.515.448,00

229.234.192,00 215.983.111,00
0,00 0,00
0 ,00 0,00

189.192.285,00 172.532.337,00
0 ,00 0,00

35.041.460,19 28.141.880,89

0 ,00 0,00
34.583.122.19 27.033.339,89

0,00 0,00
0,00 0,00

458.338,00 1.108.341,00

559.105.345,27 530.874 .885,43

Vågland, 3 l .12.2019/02.04.2020

31.062.377,82

24.162.377,82
0,00

6.900.000,00
-31.062.377,82

6 . -t
Rådmann

23.536.331,65

16.636.331,65
0,00

6.900.000,00
-23.536.331,65
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Note O Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organ iserin g@.  KRs 6)

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året , og
anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal t idsmessig plasseres i det året som følger av
anordnlngsprlnsippet. Anordningsprlnsippet betyr at alle kjente utgifter. utbetalinger, inntekter og innbe talinger i
løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året
enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal
Regnskapsskikk gir ut kommunale regnsk apsstandarder (KRS).

Pensioner
Etter s 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut
fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt
pensjonspremie og beregnet pe nsjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i
driftsregnskapet med tilba keføring igjen over de neste 15 ären e / 10 fra 2011  17  år fra 2014.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balanse n
som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Omløpsmidler
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har ikke
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje.

Anskaffelseskost
Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt
løsning i KRS nr. 2.

Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal
regnskapsskikk nr 2. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost.

Organisering av kommunens virksomhet

Den samlede virksomheten til kommunen er organise rt innenfor kommunens ordinære organisasjon,
med unntak av interkommunale sa marbeid innenfor kulturskole, PP-Tjeneste, arbeidsgiverkontroll,
m.v. som føres i vertskommunenes regnskaper.

Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter er organisert som IKS og leverer eget regnskap. Det vises Iii note 4.
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Note 1 Endring i arbeidskapital (F S 5 nr 1)

(ale tal i_100o kr)

Balanseregnskapet  : 31.12.2019 31.12.2018 Endring
2.1 Omløpsmidler kr 82 513 kr 93 108
2.3 Kortsiktig gjeld kr 35 041 kr 28 142

Arbeidskapital kr 47 472 kr 64 966 kr (17 494)

Drifts- og investeringsregnskapet  :

Anskaffelse av midler  :
Inntekter driftsregnskap
Inntekter investeringsregnskap
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner

Sum anskaffelse av midler

Anvendelse av midler  :
Utgifter driftsregnskap
Utgifter investeringsregnskap
Utbetalinger ved eksterne

Sum anvendelse av midler

Anskaffelse  -  anvendelse av midler

Endring ubrukte lånemidler (okning +/reduksjon-)
Endring arbeidskapital i drifts-og inv.regnsl

Endring arbeidskapital i balansen
Differanse (forklares nedenfor)

Forklaring t ii differanse I arb.kapital :
Avrundinger

Belop Sum

kr 166 908
kr 6 982
kr 21 045
kr 194 935 kr 194 935

kr 171 277
kr 33 651
kr 15 027
kr 219 955 kr 219 955

kr (25 020)

kr 7 526
kr (17 494)

kr (17 494)
kr

kr
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Note 2 Pensjon (F § 5 nr 2)

Gengrelt om pensionsorgningeng i kommungn
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse
(SPK). Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgj or en samlet bruttopensjon på
66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved
pensjonsalder. Ordningen sikrer en brullo utførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og
barnepensjon.

Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansalle både i kommunen og i andre
kommuner som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utv ikling i folketrygdens g runnbe løp.

Ansa11e som er i kommunens ijene ste ved fylte 62 år har også reii til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 Ar
er forsikringsmessig dekket med 100 % utjevning . Det samme gjelder for AFP 65-66 år.

Periodisering av pension iht forskrift i forhold til kommune/ovens bestemmelser
Regnskapsføring av pe nsjon skjer ihht.forskrift om årsregnskap og ärsbe retning $  13. Reglene om bokføring av pensjonsutgifter i § 13 i
forskriften ha r medført at betalle og forbrukte pensjonsutgifter pr 31.12.2019 på netto kr 11.495.000 ("1) ikke er kommet lit utgiftsføring i
driftsregnskapet. Beregningene av pensjonsforpliktelse r, pensjonskostnad m m har betydelig usikkerhet i seg.
Beregningsforutsetningene er fastsau moohold av forskri ften $ 13-5 og av pensjonsordningene.

Nærmere om regnskaps tallene alle tall Ihele 1000
Inntekts- og a/eldsooster vist med •

PENSJONSORDNING KLP SPK SUM Arb.avg.
PENSJONSKOSTNAD
Netto pensj .kost n (Inkl .adm.) Ih t.aktuar 9 125 1 506 10 631
• l rets pensionsr emie (if aktuarberean.) 13 127 1 825 14 952

r ets premieavvik -4 002 -319 -4 321 -277

Arets betalte pensjonspremie iht.regnsk 11 808 1 610 13 418
Arets premleawik (se spes.nedenfor) -4 002 -319 -4 321
Resultatort 1/ 15 av tidl.ärs premieavvik 1 746 84 1 830

Pensionskostnad  i  reanska pet 9 552 1 375 10 927 699

PENSJONSORDNING KLP SPK SUM Arb.avg.
AKKUMULERT PREMIEAW IK

Akkumulert 01.01. 8 550 454 9 004
+/- Premieavvik roråtel 4 002 3 19 4 321
-/+ Resultatført 1/15 av tidtärs premie avi k -1 746 -84 -1 830
Ak kumulert premieavvik 31.12. ( 1) 10 806 689 11 495 736
Herav oppfort under omløpsmid ler: 11 113 812 11 925
Herav oppfort un der ko rtsiktia aield : -307 -123 -430

Pens] .- Pens] .- Pens] .-
MIDLER OG FORPLIKTELSER midler Ponsj .-fo rpl. midler Pens),•lorpl. mid ler Pensj .-forpl. Netto forplikt .
F aktisk (akt.bereg n.full amor) 31.12. 182 867 -203 593 19 406 -24 019 202 273 -227 612 -25 339
Iht regnskap p r 31.12. 182 867 -203 593 19 406 -24 019 202 273 -227 612 -25 339

Gj enstaende amortiser ng I

estimatavvik p r.31.12

Arbeldsg.avg .av nto pensj.forpt . 31.12. " -1 622
1) Arbeidsgiveravgill av ne lto pensjonsforpliklelse er ogsa en langsiktig lorpliklelse.

Netto pensjonsforplkt else viser at en de l av pe nsjonslorpliklelsen ikke er innbelalt eller regnskapsført .

FORUTSETNINGER I KLP SPK
Forventet avskastn ,pensjonsmldler (§ 13-5 F) 4,50 % 4,00 %
Dlskonlerlngsrentc ($ 13-5 E) 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lonnsvekst ($ 13-5 B) 2,97 % 2,97 %
Forventet årlig G- og pcnsjonsreg. (§ 13-5 D) 2,97  % 2,97 %
Forventet dødelighet og uførhet Som lorsikr.lekn. torulsetn.
Forutselnlnger for tu rn-over: 1)

under 20 är 25 % 4,5 %
20-23 år 15 % 4,5 %
24-29 Ar 15 % 4,5 %
30-39 år 7,5 % 4,5 %
40-49 är 5 % 2 %
50-55 är 3 % 2 %
Over  SS  år 0 % 1 %

AF P.uttak pr aldresaruppe: Fra 62 år 45 % 40 %
1) Salser gjelder kun AFP -ytelser. Se tt bort fra turnover ellers Gjelder F ellesordningen
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ote 3 Kommunens garantiansvar (F s5 nr 3 - alle tall 11000 kr)

Beløp pr Beløp pr
Gitt overfor  -  navn Adresse 31.12.19 31.12.18 Utloper dato
Kr.sund og Nordmøre Havn 7014 Tr.heim kr 296 kr 312 08.02.2038

Trollheim AS 6650 Surnadal kr 4 kr 18 13.02.2020

Liabø Borettslag v/KBBL 6509 Kr.sund kr 903 kr 1 101
Liatun Borettslag v/KBBL 6509 Kr.sund kr 117 kr 144
Stiftelsen Geitbåtmuseet 6687 Valsøyfj. kr 2 383 kr 2 611

Sum garantiansvar kr 3 703 kr 4 186

N

Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. for Kirkelig Fellesråd og øvrige regnskapsenheter i
kommunen som KF og interkommunale samarbeid, ansatte, sosialklienter etc.

Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og
samarbeid jf kommuneloven SS11 og 27 r s s nr 4 - ante tan + 100o kn

Kommunal virksomhet  -  na 31.12. 2019 31.12. 2018
Fordringer Gield Fordringer Gjeld

HIPS kr 698 kr 144 kr 771 kr 242
kr - kr - kr - kr -
kr - kr - kr - kr -

Sum kr 698 kr 144 kr 771 kr 242
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Note sjer  og an eler t varig ele (F $ 5 nr 5)

Eierandel i Markeds- Balanseført Balanseført
Selskapets navn selskapet verdi verdi 31.12.19 verdi 31.12.18

Svorka Energi AS kr - kr 221 000 kr 221 000
Kommunalbanken AS kr 1 kr 1
Halsabygda Vassverk AL kr 64 kr 64
Biblioteksentralen AL kr 600 kr 600
Midt-Norsk Baseservice AS kr 4 250 kr 4 250
Trollheimen Vekst AS 10/210 kr 10 000 kr 10 000
Varde AS kr 1 500 kr 1 500
Nordre N-møre Bruselskap AS kr 1 000 kr 1 000
Frænabu Eiendom AS kr 1 000 kr 1  000
Muritunet AS kr 5 000 kr 5 000
Aure Rek.heim - Basseng kr 7 000 kr 7 000
Halsabrura kr 10 000 kr 10 000
Kr.sund Boligbyggelag kr 250 kr 250
Fiskehelsa AL kr 1 000 kr 1 000
KLP - Egenkapit altilsku dd kr 4 745 244 kr 4 263 691
Samspleis AS 5/235 kr 50 000 kr 50 000
Dest. Kr.sund/N-møre AS kr 25 528 kr 25 528
Trollheimslab AS 6/100 kr - kr 6 000
Rullebarneutvidelse AS kr 50 000 kr 50 000
Halsafjordsambandet AS 250/? kr 262 500 kr 262 500
Møre og Romsdal Revisjon IKS kr 42 000 kr 42 000
Geitbåt Eiendom AS kr 3 000 000 kr 3 000 000
Sum kr - kr 8 437 937 kr 7 962 384

5 Ak ' d I

Note 6 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven  §  27 r s 12 nr s)

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 skal inngå i årsregnskapet til den
kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Halsa kommune har ingen slike samarbeid.
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Note 7 B ruk og avsetn ing av fond (F § 5 nr 6) 2019 2019 2019
(alle tall I 1000 krl Op p r. Budsjett Rea. budsiett

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året
Avsetninger kr 18 307 kr 66 kr 17 200
Bruk av avsetninger kr 25 912 kr 27 694 kr 39 961
Til avsetnina senere år kr -
Netto avsetnin ger kr (7 605) kr (27 628 kr (22 761)

Disposisjonsfond
Beholdning 01.01. kr 18 623
Bruk av fondet i drift sregnska pet " kr 12 267 kr - kr 12 267
Bruk av fondet i investe ringsregnskapet kr 10 701 kr 25 989 kr 25 989
Avsetninaer til fondet kr 17 135 kr 66 kr 17 200
Beholdning 31.12. kr 12 790 kr (25 923) kr (21 056)

Bundne driftsfond
Beholdning 01.01. kr 8 827
Bruk av fondene i driftsregnskapet • kr 2 944 kr 1 705 kr 17 05
Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr - kr - kr -
Avsetninger til fondene kr 743 kr - kr -
Beholdning 31.12. kr 6 626 kr (1 705 kr (1 705)

Ubundne investeringsfond
Beholdning 01.01. kr 2 009 kr - kr -
Avsetninger tii fondene kr - kr - kr -
Bruk av fondene kr - kr - kr -
Beholdning 31.12. kr 2 009 kr - kr -
Bundne investeringsfond
Beholdnin g 01.01. kr 1 998 kr - kr -
Avsetninger til fondene " kr 429 kr - kr .
Bruk av fondene kr - kr . kr .
Behold nin q 31.12. kr 2 427 kr . kr .

Udisponert resulat (mer- og mindreforbruk)
Beholdning 01.01. kr 19 385 kr . kr .

Arets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk) kr 1 968 kr . kr .
Arets disponerino av resultat (mer- eller mindreforbruk) kr 19 385 kr - kr 19 385
Beholdning 31.12. kr 1 968 kr - kr (19 385)
Regnskapmesslge prinsippendringer
Beholdning 01.01. kr 2 561 kr - kr .
Fra likviditetsreserve drift kr . kr - kr .
Endrinaer i regnskapsåret kr . kr - kr -
Beholdning 31.12. kr 2 561 kr - kr -
Negative avsetninger vises med ( ) rundt

= Skjema 1A/ = Skjema 2A

Avviket mellom regnskap og budsj ett ndr det g/elder bruk av disp. fond i drift, skyldes ikke iverksatte pros/ ekt
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ote apit a onto (F g s nr 7 - alle  tall +1000 kr)

Debet Kredit

Inngående balanse kr 65 938

Salg av fast eiendom og anlegg
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg kr 6 750
Aktivering av fast eiendom og anlegg kr 31 399
Oppskriving av fast eiendom og anlegg kr -

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler kr -
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, trsp.midler kr 884
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr 2 252

Salg av aksjer og andeler kr 6
Nedskrivning av aksjer og andeler kr .
Kjøp av aksjer og andeler kr 481

Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP
Oppskrivinig av aksjer og andeler kr -

Avdrag på utlån (mottatte avdrag) kr 1 993
Avskrivning sosiale utlån kr .
Avskrivning andre utlån
Utlån kr .

Bruk av midler fra eksterne lån kr 15 834

Avdrag på eksterne lån kr 8 900

Urealisert kurstap valutalån kr -
Urealisert kursgevinst valutalån kr -
Pensjonsforpliktelser kr 23 974

Pensjonsmidler kr 22 849

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpl. kr .

Utgående balanse kr 82 378

Sum kr 131 819 kr 131 819

N 8 K  .  lk

Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler  r s s nrs)

Halsa kommune har ikke solgt slike anleggsmidler i 2019.
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Note 10 Investeringsoversikt større prosjekt over flere år
(A o tel t  hole tuson)

lProsjekt

Vedtatt Medgått
kostnads- pr. Medgått Medgått pr. Gjenstår av

ramme 31.12.18 2019 31.12.19 bevilgning

Kostnader 0 0

Finansiering:
Bruk av lån 0 0
Tilskudd 0

Bruk av driftsmidler 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0

Bruk av Investeringsfond 0 0
0 0 0 0 0

Note 11 Anleggsmidler
(Alle tall i  hole tusen)

EDB-utstyr, Anleggs- Brannbilar, Adm.bygg Ikke
kontor- maskiner tekniske Boliger, sykehjem avskr.bare

maskiner mv. an/egg skoler, veler mv. anleggsmidi. SUM

Anskaffelseskost 01.01. 16 837 11 020 4 784 192 578 82 722 12 484 320 425

Arets tilgang 534 1 718 0 14 586 15 849 964 33 651

Arets avgang 0

Anskaffelseskost 31.12. 17 371 12 736 4 784 207 164 98 571 13 448 354 076

Akk avskrivninger 31.12. 16 180 5 974 3 640 48 003 36 544 0 110 341

Netto akk. og rev. nedskrivninger 0 0 0

Akk. avskr. og nedskr. 31.12. 16 180 5 974 3 640 48 003 36 544 0 110 341

Bokført verdi pr. 31.12. 1 191 6 764 1 144 159 161 62 027 13 448 243 735

Arets avskrivninger 331 734 111 4 804 1 654 0 7 634

Arets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0

Arets reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0

Økonomisk levetid 5 är 10 Ar 20 är 40 år 50 år

Avskrivningsplan Lineær li neær li neær li neær li neær
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Andre noter.

Varomrädet - kont roll selvkost 2019

(alle tall i hele 1000)

Ettorkalkyle for 2018 Vann Avløp Renovasjon Slam Feling Sum

Driftsutaifler 1 395 1 212 3 312 550 609 7 078
Avskrivningskostnad - - 317 155 38 0 2 512
Allernatlvkostnad (kalkulatorisk rente) 100 29 10 1 Tao

Sum d irekte kostnader 1 812 1 396 3 360 550 612 7 730
Interntjanester • Netto driftsutgifter 60 51 38 13 31 193
Interntienester - Avskrivi n askostnad 1 1 2
Internlienester - Alternativkostn !kalkulatorisk rente l 0

Sum Indirekte kos tnader 61 52 38 13 31 195
Sum kostnader 1 873 1 448 3 398 563 643 7 925

Kommunale avqifter 1 707 1 208 2 782 183 556 6 436
Tik nyting sa vgift er / Salgsin t ekt er - momspliktig 37 0 0 37

0
Ovrig e salgsint ekter - - - 12 65 177
Overførinoer med krav til motvtelse 0 0 0
Overførinoer uten krav til motvtelse 0

Sum direkte Inntekter 1 856 1 208 2 847 183 556 6 650
+/-  Regnskapsfort bruk av/avsetni n q til selvkostfond 0
+/- Kalkulert renteinntekl/rentekostnad se lvkosUond 0
+/-  Gevinst/tap ved salg/utr angering av anieaasmiddel 0

Sum Inntekter Ira fond mv. 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 1 856 1 208 2 847 183 556 6 650

Kostn adsdeknina (Sum Inntekter/Sum kostnader) 99 % 83  % 84 % 33 % 86 % 84 %
Foreløpla selvkostresultat {Inntekter minus kostnader) -17 -240 -551 -380 -87 -1 275

tang4ende balanse - s elk ostt ona I??j 1%t, ?1y ?y1%?1111?y
U ående balanse - Selvkostfond 241 244 -236 83 106 438

Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor
A ntall å rsverk i kommunen var i 2019 ca 151.
V iser for øvrig til å rsmeld ingen.

2019 2018

Yte lse r til rådmann kr 937 kr 922
Yte lse r til ordfører kr 79 1 kr 766

Kommunens revisor er Møre og Romsdal Revisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisjon utgjør for
2019 kr 303'. Revisjonen omfatter både regnskapsrevisjon og forvallningsrevisjon.

Langsiktige lån og avdrag.

Kommune n be taler avdragpå lånegjelda eller de avtaler som er Inngått med långiver ved opptagelse av låna.
Dette ligger ove r minste tillatte avdrag. jfr. Kommuneloven § 50 nr. 7. (se egen beregning)

Fo rdetrna av L·Afeld I kommunen på ulike områder: I I 31.12.2019 31.12.2018
Husbanken - Start- og etableringslän 15 814 17 450
Husbanken - lån lii boliger 3 314 3 878
Kommunalbanken - diverse investerlnaer I I 155 633 134 851
Kommune kreditt - diverse lnvesterlnaer 14 431 16 353
Herav ubrukt 24 162 15 716
Total läneaield 189 192 172 532

Herav med fast rente 47 013 49 103
Herav med fl ende rente 142 179 123 429
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Beregning av minsteavdrag lånegjeld.

Minsteavdra get er beregnet til6,7 millio ner for 2019.

Halsa kommune betalte 7,5 millio ner I avdrag i 2019, noe som ligger klart over beregnet minsteavdrag.

Vesentlige langsiktige forpliktelser.

Halsa kommune har lngen vesentlige lang siktige leieavtaler avtaler/drifts avtaler med private.

Bruk av lånemidler

lfelge revidert budsjett kan en bruke kr. 25,5 mil. til adekke ärets investeringer. Det er bokfe rt kr. 18,0 milt . hvorav kr. 2 ,2 mill.
gjelder startlån. Dekning av årets Investeringer er dermed Innefor budsjett.

Renteinntekter

For mye bokfert renteinntekt 12018, kr 684' er korrigert i ärets regnskap
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l. INNLEDNING

1.1 Forord og t ilbakeblikk

2019 har, i mot set ning t il de fi re foregående år, økonomisk vært mer krevende og gitt et
regnskapsmessig mindreforbruk (result at på bunnlinj en) på kr. 1 968 239.

Drifta av kommunen med forvent a tj enest eyt ing og service t il innbyggerne har vært
gj ennomgående god.

I dett e regnskapsmessige result atet ligger f.eks. t ilskuddsmidler som ikke er brukt , men
skal brukes senere og derfor avsett es, evt . VAR-avgift er t il anleggsutbygging, midler t il
næringsfond m.v. Slik sett er net to drift sresult at kun en indikat or for den økonomiske
t ilst anden.

Drift sresult atet for enhet ene/ omrädene omt ales av den enkelte enhet . Samlet ser det slik
ut når vi holder finans ut enfor: Brut to drift sresult at kr. - 12 003 701.

Med de vedt att e budsjett j ust eringer, der enhet ene fi kk t il dels store t illeggsbevilgninger,
og ved at fondsmidler føres som inntekt på de enhet er som har brukt fondsmidler (utgift er
og innt ekter ført på samme skj ema, 1A) blir result at på kr. 1 968 239 i mindreforbruk.

l forhold til opprinnelig budsjett viser regnskapet f l g ende for den enkelte enhet -
skjema 18:

Sent raladminist rasjonen har et mindreforbruk på
Servicekont oret har et mindreforbruk på
Halsa barne- og ungdomsskole har et merforbruk på
Barnehagesektoren har et merforbruk på
NAV har et merforbruk på
Helse/ omsorg, legekont or/ helsestasjon et merforbruk på
Drift savdelingen har et merforbruk på

kr. 1 019 174
kr. 1 592 730
kr. 2 044 672
kr. 414 343
kr. 745 006
kr. 5 097 123
kr. 2 699 801

Finansområdet viser et mindreforbruk på kr 10 172 574
Tot alt viser regnskapet et mindreforbruk på kr 1 706 414 i forhold t il opprinnelig budsjett .
Ett er budsjett reguleringer viser regnskapet et mindreforbruk på kr 3 206 414.

Arbeidet med kommunereformen har krevd mye ekst ra innsats av hele organisasjonen
gjennom hele 2019. Det har nødvendigvis påvirket gj ennomføringsevnen på en del
arbeidsområder som er vurdert å ikke være krit isk for å drive kommunen i sitt sist e år som
egen kommune. AIie vikt ige tj enester er imidlert id t at t godt vare på og levert med
t ilsvarende god kvalit et som i foregående år. En reduksjon i personalressurser, ved bl.a.
permisjoner, sykdom, oppsigelse og pensjonering, har ut fordret og presset organisasjonen
for kompet anse og kapasit et .
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2. ORGANISERING

2.1 Polit isk organisering

Formannskap
Senterpart iet Ola E Rognskog (ordfarer) , Elbj org Harriet Reiten (varaord fr er) ,

Hanne Bjerknes Kanest røm
Uavhengige Krsitian Megärd
Arbeiderpart iet Tove Karin Halse Lervik

Kommunestvre
Senterpart iet Ola E Rognskog (ord fore r), Elbj rg Harriet Reiten (varaordforer), Jorn

Ola Engdal, Hanne Bjerknes Kanest røm, Helge Halvorsen, Marie
Sallaup Halse, Egil Henden, Irene Røe Vaagan

Uavhengige Krist ian Megärd, Sverre Vullum, Einar Vaagland
Arbeiderpart iet Tove Karin Halsa Lervik, Ivar Bet ten
Hy re Knut Bot ten, Tore Brevik

Drift sstyre

Senterpart iet Helge Halvorsen (leder), Irene Røe Vaagan, Jørn Ola
Engdal

Arbeiderpart iet Anne Ragnhild Broske

Hyr e Tore Brevik

2.2 Polit iske vedtak/ antall behandlede saker

Som t abellen viser har det over en del t id vært en reduksj on i ant all polit iske saker i

formannskap, næringsfondsst yre og drift sstyre, mens ant all saker i de øvrige ut valga er

relat ivt st abilt . Det bemerkes at sist e år fikk vi et oppsving i ant all saker t il

næringsfondsst yret .

År Form K-styre t Adm. AM U Ansettelse- Eldreråd Nærings- Drifts- Klage-

skap utvalg utvalg fondstyre styre nemnd

2010 151 68 - 12 21 20 26 40 l

2011 124 81 5 3 12 8 29 63 -
2012 153 80 8 9 8 20 23 53 -
2013 104 51 4 17 11 16 18 51 -
2014 114 75 3 13 8 15 11 54 -

2015 128 96 3 15 12 9 19 44 -

2016 99 72 - 7 22 16 17 40 -
2017 87 64 10 17 21 12 13 41 -
2018 74 59 l 19 25 17 18 32 -
2019 42 41 - 9 19 6 33 21
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2.3 Administrativ organisering
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Stab-/ og støttefunksjoner:

Økonomi, IT, lønn og personal
Servicekontor
Rådgiver næring og kult ur, med ansvar for Frivilligsent ral og bibliotek
Skolefaglig ansvarlig
Integrering og voksenopplæring

Administ rat ive t ilpasninger i 2019.
Fra november 2018 ble kommunalsjef konst it uert som rådmann i rådmannens sykefravær.
2019 ble et år med behov for ulike t ilpasninger av organisasjonen. Pensjonert kommunalsjef
ble engasj ert gjennom hele året på senioravt ale, pensjonert økonomisjef ble engasj ert fram
t il sommeren på senioravt ale. Begge var t il st or hjelp i å løse vesent lige oppgaver for
kommunen. Nærings- og kult urleder gikk ut i ett års permisjon fra j uli, planlegger slutt et pr
l.  j uli og engasjement et t il leder for int egrering og voksenopplæring ble avslut t et på våren.
Når kommunen er inne i sitt sist e drift sår og st raks skal avvikles og gå inn i en ny kommune,
ble det klart at å erst att e/ rekrutt ere i denne sit uasjonen var svært vanskelig. Løsningen ble
at konst it uert rådmann overt ok det formelle og overordna ansvaret . M ed god innsat s og
velvilj e fra medarbeidere fi kk vi løst de vikt igst e oppgavene for kommunen, men det er også
klart at noe av arbeidet led under et spesielt krevende år.
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3. KOM M UNENS ØKONOM ISKE SITUASJON

Kommunens «REGNSKAP 2019» viser den økonomiske sit uasjon ved ut løpet av forrige år.

Nedenfor er det vist enkelt element er i regnskapet , sammenligning med t idligere år og

knyt t et komment arer t il noen av post ene i regnskapet .

3.1. Utviklingstrekk i regnskapet de siste år.

Tabell med oversikt over utviklingen av drift sinntekter og drift sutgifter.

Driftsinntekter

Regnskap Regnskap Regnskap
2019 2018 2017

Brukerbet alinger 4 617 482 5 427 043 5 498 207

Andre salgs- og leieinntekter 15 820 301 15 112 226 14 923 267

Overføringer med krav t il motytelse 19 292 518 21 986 262 24 136 907

Rammet ilskudd 75 795 585 76 297 153 76 693 130

Andre stat lige overføringer 6 131 062 25 309 013 9 239 453

Andre overføringer 294 359 104 448 90 264

Skatt på innt ekt og formue 39 920 739 36 197 305 35 422 143

Eiendomsskat t 4 967 043 4 990 866 5 481 405

Andre direkte og ind irekte skat ter 68 935 68 935 68 935

Sum driftsinntekter 166 908 024 185 493 251 171 553 711

Drift sutgift er

Regnskap Regnskap Regnskap
2019 2018 2017

Lønnsutgift er 96 576 775 90 706 509 87 697 622

Sosiale utgift er 17 538 301 16 927 596 16 150 302
Kj p av varer og tj som inngär i
tj .produksjon 26 262 059 27 223 408 27 264 386
Kjøp av tjenester som erstatt er
tj .produksjon 19 227 355 16 703 344 15 0 16 943

Overføringer 11 672 946 19 980 582 13 030 076

Avskrivninger 7 634 290 7 838 881 8 148 083

Fordelt e utgift er 0 0 0

Sum driftsutgift er 178 911 725 179 380 320 167 307 412

Brutt o drift sresultat -12 003 701 6 112 931 4 246 299

Brut t o drift sresult at er drift sinnt ekt er frat rukket drift sut gift er, eksklusive rent er og

avdrag.

Brutt o drift sresult at 2019 var på kr. - 12.003.701, mens det i 2018 var på kr 6.112.931
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Tabeller som viser Finansregnskapet i perioden 2017  -  2019.

Finansinntekter

Regnskap Regnskap Regnskap
2019 2018 2017

Renteinntekt er og ut byt te 1 807 188 3 415 767 2 863 544
Gevinst på finansielle inst rumenter
(omløpsmidler) 0 0 0

Mot t att e avdrag på ut lån 0 9 900 15 500

Sum eksterne finansinntekter 1 807 188 3 425 667 2 879 044

Finansutgift er

Regnskap Regnskap Regnskap
2019 2018 2017

Renteutgifter og låneomkost ninger 3 445 449 3 030 465 2 904 831

Tap på finansielle inst rumenter (omløpsmidler) 0 0 0

Avdrag på lån 7 502 026 6 987 789 6 985 487

Ut lån 0 20 000 21 000

Sum eksterne finansutgift er 10 947 475 10 038 254 9 911 318

Resultat eksterne finanst ransaksjoner -9 140 288 -6 612 586 -7 032 274

Mot post avskrivninger 7 634 291 7 838 882 8 148 083

Netto drift sresultat -13 509 698 7 339 227 5 362 108

Sum bruk av avset ninger 34 595 315 21 814 917 18 902 517

Sum avset ninger 19 117 378 9 769 450 14 327 412

Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk 1 968 239 19 384 694 9 937 213

Nett o drift sresult at er drift sinntekt er frat rukket drift sutgift er, rent er og avdrag, t illagt
avskrivinger {som er frat rukket på enhet enes regnskap).
Nett o drift sresult at viser hva kommunen sitt er igjen med t il avset ninger og investeringer.

Når en vurderer fj oråret s mindreforbruk, må en selvsagt ta utgangspunkt i forutset ningene
og grunnlaget for budsjett et for 2019.

Tilleggsbevilgninger 2019:

• I opprinnelig budsjett i 2019 var det satt av kr 2 mill i reservert e t illeggsbevilgninger.

Samlet er det t illeggsbevilget ca 14 mill kroner i 2019
De største post ene er:

0,5 mill kroner - ut eomräde Geit båt museet
0,35 mill kroner - ladest asjon elbiler
0,7 mill kroner - tilsku dd grendahus
1,85 mill kron er - ln nsoppg j r 2019
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- 5,2 m ill kroner t ilført enhet ene pga den øko nomiske sit uasj onen

- 0, 25 mill kroner - int egreri ng/ voksenopp laering

3,3 m ill kro ner - pleie- og omsorgsavdelingen
- 0,86 mill kron er - drift savdelingen

- 0,8 m ill kroner - sko len

- 3 mill kroner - redusert e overføringer/ økonomisk sit uasj on
2,28 mill kron er - pen sjon skost nader utt reden int erkommunalt samarbeid

3.2 Drif tsregnskapetf or 2019 f or den enkelte enhet

Enhet Regnskap 2019 Revidert Opprinnelig Regnskap 2018
budsjett 2019 budsjett 2019

Sent raladminist rasjonen 28 024 369 30 098 657 29 043 543 33 308 315

Servicekontoret 2 838 008 4 462 738 4 430 738 2 734 661

Finans -15 993 574 -8 569 114 -5 821 000 -8 314 967
Halsa barne- og
ungdomsskole 20 395 932 18 696 260 18 351 260 17 132 159

Barnehager 10 091 680 9 876 337 9 677 337 9 546 788

Nav 3 142 043 2 420 037 2 397 037 2 431 806

Helse og omsorg 42 857 725 38 558 602 37 760 602 39 444 150

Drift savdeling 25 351 534 24 447 733 22 651 733 23 675 308

Fond 77 119 0 0 77 871

Sum 116 784 836 119 991 250 118 491 250 120 036 091

Som det fremgår er enhet enes budsj ett økt i forho ld t il opprinnelige budsjet t . Enhet ene

komment erer sin egen økonomi i årsmeldingen.

3.3 Egenkapital og gj eld

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Egenkapital 104 998 224 114 217 757

Disposisjonsfond 12 789 882 18 622 892

Bundne drift sfond 6 625 975 8 827 112

Ubundne investeringsfond 2 008 808 2 008 808

Bundne investeringsfond 2 426 903 1 997 613

Regnskapsmessig mindreforbruk 1 968 239 19 384 694

Kapitalkonto 81 739 401 65 937 622

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -2 560 984 -2 560 984

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Langsikt ig gjeld 418 426 477 388 515 448

Pensjonsforpliktelser 229 234 192 215 983 111

Andre lån 189 192 285 172 532 337
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Kommentarer t il regnskap/ budsjett 2019

Halsa kommune har ønsket å t a i bruk KS sine st andardiserte brukerundersøkelser.
Barnehage, som enest e enhet , fikk gj ennomført en undersøkelse, mens skole og noe på
helse har hatt sine egne undersøkelser gj ennom bl.a. Udir. Hvor gode tjenest er kommunen
produserer har vi ikke nok gode målinger t il å si sikkert , men en indikasjon er det at klager på
kommunens tjenester og negat iv omt ale i pressen er en sjeldenhet .

3.4 Investeringsregnskapet 2019

De samla investeringene i 2019 er fordelt slik:

Investeringer Regnskap Regnskap 2018
2019

Investeringer i anleggsmidler 33 650 940 12 172 709

Ut lån og forskut teringer 2 200 000 551 000

Kjop av aksj er og andeler 481 553 491 003

Avdrag på lån 1 398 026 1 786 380

Dekning av t idligere års udekket 0 0

Avset ninger 429 291 0

Årets finansieringsbehov 38 159 809 15 001 092

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 18 033 954 9 665 032

Innt ekt er fra salg av anleggsmidler 545 315 133 494

Tilskudd t il investeringer 0 0

Kom pensasjon for merverdiavgift 6 032 425 1 714 019

M ott att e avdrag på ut lån og ref usj oner 1 503 118 940 163

Andre inntekter 104 093 0

Sum ekstern finansiering 26 218 905 12 452 707

Overført fra drift sregnskapet 1 240 000 490 000

Bruk av t id ligere års udisponert 0 0

Bruk av avset ninger 10 700 904 2 058 384

Sum finansiering 38 159 809 15 001 092

Udekket / ud isponert 0 0

De størst e invest eringsprosj ekt ene i regnskapet for 20 19 er:
Ombygging inst it usjonslokaler - kr 15, 7 mill
Idrett sanlegg på skolen - kr 7,5 mill
Svømmehall - kr 6 mill
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4. ADM INISTRASJON, PERSONALPOLITIKK OG SAM FUNNSUTVIKLING

5.1 Sykef ravær/ arbeidsmiljø

År l. kvart al 2.kvart al 3.kvart al 4.kvart al Gjennomsnit t
2012 6,2 % 4,3% 4,6% 4,4% 4,9%
2013 4,9 % 4,2% 2,7% 7,1% 4,7%
2014 5,9 % 6,7% 7,7% 5,9% 6,5%
2015 5,8 % 5,4% 4,1% 5,2% 5,1%
2016 5,0 % 5,2% 3,8% 6,7% 5,2%

2017 6,9 % 7,5% 7,1% 7,6% 7,3%
2018 7,5 % 4,4% 3,8% 7,6% 5,8%
2019 7,2 % 6,2 % 5,2 % 3,8 % 5,6 %

Halsa kommune er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Tallene i t abellen refererer t il
legemeldt sykefravær og er ident isk med st at ist ikken som brukes i det offisielle IA-arbeidet , i
t illegg kommer egen meldt fr avær, rundt regnet på vel l %. Sykmeldt e har vært fulgt opp i
t ett samarbeid mellom bedrift shelsetj enest e, personalansvarlig og leder.
Målsett ingen vår er at legemeldt sykefravær skal st abiliseres på 5,6 % eller lavere.

5.2 IA-arbeidet i 2018

Overordna mål i kommunens IA-plan er:
- Ä bedre arbeidsmilj@et
- St yrk e jobbnærværet
- Foreby gge og redusere sykefraværet
- Hindre ut st øt ing og frafa ll i arbeidslivet

IA-avt alen og handlingsplanen har målset t inger og t ilt ak for arbeidet med sykefravær.
Dett e arbeidet foregår i godt samarbeid med kommunes bedrift shelset jenest e (BHT), samt
ledere og t illit svalgt e.

5.3 Likest illing

I Halsa er likest illingsarbeidet forankret i flere planer:
- Qkonomipl an og budsjett
- L nnspoliti sk plan
- Eti ske ret ningslinjer
- IA-avt alen
- Overo rdn et HMS-plan

Halsa kommune sin lønnspo lit ikk skal bidra t il å utj evne lønnsforskj eller mellom kvinne- og
mannsdominert e yrker og lokal lønnspolit ikk «skal bidra til at kvinner, menn og
medarbeidere av etniske f orskj ellig opprinnelse, likebehandles i vurdering av lønn og
avansement».
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Oversikt over organisasjonens årsverk og st illinger, fordelt på kjønn

År Kvinner + menn Kvinner Menn
2015
Årsverk 124 98,5 25,5
Stillinger 163 134 29
2016
Årsverk 138,1 110,3 27,8
Stillinger 174 144 30
2017
Årsverk 145 116 29
Stillinger 172 139 33
2018
Årsverk 135,5 110,2 25,3
Stillinger 175 146 29
2019
Årsverk 147,8 117,2 30,6
Stillinger 185 151 34

Oversikt over helt idsst illinger og delt idsst illinger

.
Antall KvinnerAr M enn

2015 Ant all Kvinner Menn

Helt idsst illinger 54 37 17
Delt idsst illinger 109 97 12
Totalt 163 134 29
2016 Ant all Kvinner Menn

Helt idsst illinger 79 55 24
Delt idsst illinger 95 89 6
Totalt 174 144 30
2017 Ant all Kvinner Menn

Helt idsst illinger 83 57 26
Delt idsst illinger 89 82 7
Totalt 172 139 33
2018 Ant all Kvinner Menn

Helt idsst illinger 78 56 22
Delt idsst illinger 97 90 7
Totalt 175 146 29
2019 Ant all Kvinner Menn

Helt idsst illinger 88 62 26
Delt idsst illinger 97 89 8
Totalt 185 151 34
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6. KORTE OM TALER AV DEN ENKELTE ENHET/ AVD.

Komment arene fra den enkelt e enhet/ avd. er ut arbeidet av enhet slederne.

6.1 Sentraladministrasj onen

Dette jobber vi med

Rådmannen har det øverst e administ rat ive ansvaret for hele kommunens virksomhet , drift
og utvikling. Ansvaret ut øvd av konst it uert rådmann i 2019.

Dette har vi oppnådd

• Forberedt et ablering av ny kommune 1. j an. 2020.

• Drift et kommunen på en god måt e og ivaret att medarbeiderne i det krevende
arbeidet som følger av sammenslåing av kommuner.

• Innført nye dat asyst emer i kommunen.

• Avslutt et og avviklet de flest e oppgaver og forplikt elser for kommunen innen
årsskift et .

• Personellmessige endringer for flere nøkkelf unksjoner har ut fordret kommunen på
kapasit et og kompet anse, og er blitt løst gj ennom ekst raordinær innsat s og st or
velvilj e fra mange medarbeidere.

Regnskap

År Regnskap Budsjett Forbruk i % Årsverk Antall Andel
kvinner i %

2017 28 068 267 30 826 500 91,1 8,9 10 60
2018 33 308 315 30 223 500 102,1 8,9 10 60
2019 30 862 377 34 561 395 89,3

Regnskap og budsj et t Bemanning

Omfatter flykt ningmottak og voksenopplæring
Omfatter polit iske godtgjørelser
Servicekontor og økonomiavd. inkludert

Næring og kultur
Div. Planer

Frivilligsentral
100% Dotvi in¢

Kult ur og næring

UKM
ungdomsråd

Ungdiommens  kuturpris

mm
, f t u «e
Della

• h oppiid
ak  sb id ling

Naeringsfond Regionalf orvatning

• Næringsutvikling

v

Den kultu telle +

$paserstokken s Samtunnsutvikling
prosjektet

Kult urmidler « swoke

spiller idler « Sommerjobb forungdom

Hals.akommunes kutturpr is « • Regionale nettverk-. «" ENNS plan/ næring
Bygdadagen arans eme mer Kino Integrering nr rineg.
regionalt an. Sret rundt bdelinon kultur, samfunn
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For leder kult ur og næring gikk først e delen av året i stor grad med t il det fort satt e arbeidet
med sammenslåing og ny st absenhet for samfunnsutvikling i Heim. Fra  l.  j uli fikk leder
innvilget ett års permisjon for å j obbe med dist rikt sutvikling på riksnivå. Det ble t ilsatt en
vikar som kult ur- og næringsrådgiver, på 50% st illing.

Det var derfor nat urlig nok, en del kult urarrangement som ble satt på vent i 2019. I t illegg
ble det videre arbeid med kult urminneplan utsatt , noe som vil bli t at t opp igjen i ny
sammenslått kommune. Den planlagte bygdadagen kunne heller ikke gj ennomføres. I stedet
ble det arrangert Halsafæst i Halsahallen.

Ungdomsråd; det har vært avholdt 10 møter i løpet av året og mange ulike saker har vært på
dagsorden. Fire represent ant er fra ungdomsrådet deltok på UFT i Trondheim i november.
Ungdomsrådet fikk en hel skoledag t il rådighet på Halsa ungdomsskole, og inviterte elever t il
«Operasjon Engasjer Ungdom». De hadde verksted, diskusjoner om vikt ige t emaer,
paneldebat t og gruppearbeid. Som avslut ning på året og siste møt e med Halsa ungdomsråd,
var det j ulebord på Valsøya.

Halsafæst ; hele Halsa ble invit ert t il Halsafæst i Halsahallen. Der fikk vi møt e et utvalg
dykt ige musikere fra hele kommunen som underholdt sambygdingene. Det ble servert
deilige kaker, kaffe og t e. De flest e bakt av fr ivillige.
Prisutdeling; i forbindelse med Halsafæst en ble ungdommens kult urpris, ildsjelpris og
kult urprisen delt ut av ordføreren.
Hoppid; i 2019 ble fi re personer/ virksomhet er bevilget midler fra Hoppid-fondet. Det t e har
vært et vikt ig bidrag for å fremme oppst art av nye virksomhet er i kommunen. Dett e er en
ordning i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune. Ordningen i nåværende form, avvikles
derfor fra 2020.

VirVelVinn; 2019 var det t redje og sist e året for int egreringsprosjekt et VirVelVinn. Prosjektet
hadde et ant all akt ivit et er for å fremme int egrering i Halsa. Det var jobbmatch, test bedrift ,
jobbmat cht ilskudd, test forening, hjem på t e og VirVelVinn-bilen. I slutt rapporten
konkluderes det med at VirVelVinn-bilen var den størst e suksessen. Den har gjort det lett ere
for privat personer å st ille opp og øvelseskjøre med de bosatt e flykt ningene. Noe som i sin
t ur har gjort det mulig for flere å t a førerkort . Og som i sin t ur er avgjørende for å kunne få
jobb i en kommune med meget begrensede bussforbindelser. Det var også en god mulighet
t il å bli kjent med lokalbefolkning, og vise versa.

Grendehus; i 2019 ble det delt ut kr 100 000 t il hver av de syv grendehusene i kommunen.
Dett e var ekst raordinært og et engangst ilfelle, men kjærkommet t ilskudd t il grendehusene.
Kult urmidler; 19 lag og foreninger ble t ildelt kult urmidler. Totalbeløpet som ble fordelt var
kr. 72 500.
Næringsgalla; det ble arrangert «næringsgalla» på Stornaust et i samarbeid med Halsa
næringsforening. Stort oppmøt e med prisut delinger og eksot isk mat, lagd av bosatt flykt ning
og kokk, fra Syria.
Næringsfond; det ble behandlet 35 næringsfondssaker i 2019. Mange fikk t ilsagn om t ilskudd
og fondet er i prinsipp brukt opp. I ny kommune er det ut arbeidet nye ret ningslinjer for
næringsfond.
Idrett slag; samlet ble det ut bet alt kr 100 000 fordelt på seks idrett slag.
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Integrering og voksenopplæring

VI HAR JOBBET M ED

Integrering og voksenopplæring har som overordnet målset ning å lose bosat t e flykt ninger t il
ordinær ut danning eller arbeid, samt delt agelse i det norske samfunnslivet . Fundamentalt i
vårt arbeid er å skape gode relasjoner basert på t illit , t rygghet og respekt .

Voksenopplæringen har ansvaret for å t ilby minst 600 t imer opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Tot alt kan en flykt ning ha rett på innt il 3000 t imer. Arbeidsinnvandrere
og familiegj enforente skal også ha et t ilbud om norsk- og samfunnsfagopplæring.

Bosatt e f lykt ninger med behov for grunnleggende kvalifisering har rett og plikt t il delt akelse
i int roduksjonsprogrammet . Det te innebærer fullt idsuke med norskopplæring og int ropraksis
samt øvrige t ilt ak som fremmer deltakelse i lokalmiljøet og det norske samfunnet . AIie
delt akerne har obligatorisk delt akelse på ukent lig Int roinfo.

Int roinfo inneholder aktuelle samfunnstema - alt fra skatt emelding t il mobbing og hva som
forventes som nyankommen t il et nytt land og vest lig kult ur. Int roduksjonsprogrammet skal
være så likt norsk arbeidsliv som mulig, med 5 uker ferie. Delt akerne har derfor fullt program
i vinter-, sommer- og høst ferier. Det kan være ulike kurs, som datakurs, t rafikalt grunnkurs,
mat kurs, foreldrekurs osv.

Utgangspunktet for deltakernes int roduksjonsprogram er kart legging av ut danning og
arbeidserfaring fra hj emlandet . På bakgrunn av kart legginga og delt akernes egne
framt idsplaner, ut arbeides en individuell plan. Individuell plan er styrende for delt akerens
t imeplan i programmet , og oppfølginga foregår ved individuelle samtaler med
programrådgivere, lærere, i t rekantsamt aler med praksisplasser og t ilrett elegging av t ilt ak.

Den individuelle plana inneholder hovedmål, mål i int ro, og er videre inndelt i delmål og
t ilt ak. Eksempler på tema delmål: Språk - Arbeid - Utdanni ng - Bolig - Net tverk og fr it id -
Mobi lit et - Digitale ferdighet er - Helse - Familie - Økonomi

LAND PR. 31. 12.19 ERITREA
Tiltak
NAV

INTEGRERING STATUS IFHT

JOBB/ UTDANNING
Ikke i . OVE R 18 ÅR
landet 2.är vgs

5 % 9 % 3. år vgs

• 4 ''

o»»/
24 %

INTEGRERING I 2019
• Ingen nye bosett inger i 2019
• 37 personer med flykt ningebakgrunn bosatt pr. 31.12.2019
• 9 delt akere i int ro pr. 31.12.2019
• «Prosj ekt Frihet » gjennomført .

«Prosj ekt Frihet » er et undervisningsprogram utarbeidet av Linn Iren Engemyr
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Knutsen for å forebygge negat iv sosial kontrol l - et område som har vært høyt
priorit ert fra nasjonale myndighet er. Represent anter fra barnehage, skole, kult ur,
voksenopplæring og int egreringstjenest en i Halsa kommune ble som en av de først e i
landet sert ifisert e inst rukt ører i programmet desember 2018. Dett e er dermed en
kompet anse som kan komme godt med videre i int egreringsarbeidet i den nye
kommunen.

• Foreldreveiledningskurs for delt akerne gj ennomført .
Foreldreveiled n inga ble gjennomført for foreldre som en del av
int roduksjonsprogrammets t ilbud i vint erferien, med Marit Gaust ad fra
lnt egreringskompetanse. Gaustad deltok i pionerprosjekt et med
foreldreveiledningsprogrammet ICDP, har lærerbakgrunn og lang erfa ring som
flykt ningekonsulent i Haram. Veiled n inga gikk over 3 dager for en lydhør og
delt akende forsamling.

• Hjemmebesøk ved behov for oppfølging av særlig sårbare familier og enslige.
• Engelskkurs i sommerprogrammet ved Ingvild Valso
• lnt egreringsprosjekt et VirVelVinn avslutt et . Viser t il egen prosj ekt rapport .
• Delt akelse på fagdag i psykososialt st ress og t raumebevisst omsorg i Surnadal
• Int roinfo ble videreført fram t il sommerferien 2019. Innhold:

 Konflikt forst åelse og -håndtering
 Orient ering og sondering av int eresse for elevbedrift
 Årsoppgaver og dokument håndt ering
 Ut danning i Norge
 Vinterliv i Norge: Sikkerhet i nat uren, klær, hus, bil
 Tannlege
 Regist ere seg som arbeidssøker på NAV.no
 Regist rere CV på NAV.no
 Dialog med rekt or Sigve Torland og foreldre ifht forvent ninger skole

BEMANNING, KONTOR OG KOM M UNESAMM ENSLÅING
• Bemanning pr 01.01.2019: 260%
• Bemanning pr. 31.12.2019: 75%
• Leder Hildur Hest nes sin kont rakt utgikk 1. april 2019. Tjenest en ble derett er ledet av

konst it uert rådmann John Ole Aspli
• 85% st illing programrådgiver opphørt e 1. august 2019
• Tj enesten hadde 75% ressurs fra og med 1. august 2019
• Først e møte i forbindelse med kommunesammenslåingsprosess februar 2019.
• Tot alt 14 møt er i undergruppe for bosett ing og oppfølging av flykt ninger, hvorav de

flest e gj ennom høsten 2019.
• Ut fordrende å håndtere god oppfølging og koordinere delt akernes kvalifisering og

oppholdst illat elser, milj øarbeid og prosesser med kommunesammenslåing parallelt
med nedbemanning.

• Flykt ningekonsulent hadde fast kontordag på VO i høst halvåret .
• Tett samarbeid med NAV Halsa i slut t spurten

BEGIVENHETER I 2019
• Avslutt e kont rakt er ifht private boliger leid av Flykt ningetjenest en. Samarbeid med

t eknisk avdeling og NAV Halsa.
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• AIie enslige bosatt e flytt a ut fra bofellesskap og inn i egne boliger.
• Familieforøkelse
• Forberedelser t il videreføring av tjenester i nye Heim kommune.

Int egreringsarbeidet i Halsa kommune har vært ut rolig spennende, lærerikt og veldig

givende å få følge fra st art t il «slutt ». Vi ser fram t il å fort sett e int egreringsjobben i nye Heim

kommune.

6.2 Halsa barne- og ungdomsskole

Dett e jobber vi med

Vi jobber med opplæring av barn og ungdom i skoleplikt ig alder. Halsa barne- og
ungdomsskole har som primæroppgave å gi barn og ungdom i Halsa det best e
utgangspunktet for å kunne mest re livet videre. Hovedfokus er på opplæring i fag på skolen,
men likeså vikt ig er den generelle delen av opplæringa som skal forme dagens barn og
ungdom t il å bli gode samfunnsborgere.

Dett e har vi oppnådd

Halsa barne- og ungdomsskole er i st adig utvikling. Ett er t ilsett ing av ny rektor i august 2018
har skolen påbegynt en organisasjonsbygging og en styrking i personalets felles forst åelse av
oppdraget t il skolen. Det har parallelt med dett e vært fokus på elevenes læring og
læringsmiljø. Vi opplever at gjennom at personalet har blitt t ryggere, så har elevene blitt
t ryggere. Dett e arbeidet er videreført i 2019, og vil prege skolen i årene som kommer,
samt idig som det vil være fokus på fagfornyelse og utvikling av det pedagogiske skolemiljøet .
Et t rygt og godt læringsmiljø har gitt seg utslag i bedre t rivsel og bedre resultat hos elevene.

Dett e skal vi arbeide videre med

Vi skal fort set t e det gode arbeidet vi har påbegynt når det gjelder læringsmiljøet . Gjennom å
t rygge læringsmiljøet for elevene vil vi også kunne sikre bedre fagopplæring. Det te arbeidet
er et kont inuerlig utviklingsarbeid for en skole. Samfunnsutviklingen er dynamisk, da må
skolen også være rust et for å imøt ekomme denne dynamikken. Nå er det digit alisering som
kommer for fullt inn med de nye læreplanene, så der har vi et fokusområde vi skal jobbe
mye med i skoleåret 2019/ 2020. Vi skal implement ere nye fagplaner og videreutvikle det
digit ale fokuset samt idig som vi gleder oss t il byggearbeidet rundt skolen avslutt es. Vi skal
fort sett e arbeidet med inkluderende skolemiljø og legge t il rett e for at alle skal kunne
oppleve t ilhørighet hos oss.

Regnskap:

År Regnskap/ budsjett Bemanning

Regnskap Budsjett Forbruk i % Årsverk Ansatte Andel helt id Andel kvinner

2018 17101089 17415500 98,2 28 34 15 26

2019 20395932 18696260 109,1
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Noen begivenheter i 2019

Opprett else av spesialpedagogisk t eam.
St rukt urering av SFO
Kont inuerlig organisasjonsbygging. Styrking av læringsmiljøet . Delt akelse

utviklingsarbeid inkluderende barnehage- og skolemiljø.

6.3 Helse og omsorg

Enheten best år av:

Sykehjem, langt ids - og kortt idsplasser, avlastn ingsplasser - totalt 25 plasser,
hjemmesykepleie, prakt isk bistand, hj elpemidler, legekont or - legevakt , helsest asjon,
psykisk helse, folkehelse, fysioterapi

Dette har vi oppnådd

• 50 % kommunal fysiot erapeut kom på plass i oktober 2019.
• En sykepleier fullført e videreut danning innen kreft omsorg/ palliasjon.
• En sykepleier er under videreut danning innen klinisk avansert sykepleie

(Mast ergrad), og vil være ferdig våren 2020.
• En fagarbeider er under videreutdanning t il sykepleier, og vil være ferdig våren 2020.
• En fagarbeider fullførte sykepleierut danning j uni 2019.
• Ny fast lege på plass i mars 2019, 100 % kommunal st illing
• Ansett else av psykolog i 100 % st illing
• Sykehjemmet ble re-sert ifisert som livsgledehjem i november 2019
• Oppst art ombygging/ rehabilit ering av sykehjemmet august 2019
• Sykehjemmet har solgt plasser t il nabokommunen, Krist iansund ut j uni 2019.
• St abilit et i ansat tgruppa - lavt sykefravær gj ennom hele året .

REGNSKAP

År Regnskap/ budsjett Bemanning

Regnskap Budsjett Forbruk % Årsverk Ansatt e Andel Andel
helt id kvinner

2018 39 443 915 39 307 000
2019 42 857 725 38 558 602 111,1

Kommentarer t il regnskap

Budsjett og regnskap viser et overforbruk på kr 4 299 000. Økt e utgifter på legevakt som
følge av behov for bakvakt på nyt ilsatt lege. Overforbruk på sykehjem som følge av t apt e
inntekt er for langt idsplasser ifm ombyggingsprosj ekt . Merforbruk lønn enhet sleder pga
overlapping av enhet sleder. Manglende budsjett ering av sykefrave r - kort t idsfravaer ved
alle avdelinger. Manglende budsjett ering av helligdagskompensasjon alle avdelinger.
Merforbruk av pensjon/ arbeidsgiveravgift ved flere avdelinger. Noe overforbruk på
kjokkenet .
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Begivenheter i 2019

Re-sert ifisering av Livsgledehjem
Sykehjemmet ble re-sert ifisert som Livsgledehjem i november 2019.
Helse og omsorg deltok på St ikk-Ut bedrift , og ble 10. best e bedrift i Møre og Romsdal. Dett e
er vi stolt e av !
«Liat un-fest ivalen». Tema for 2019 var 50-og 60- t allet .

6.4 Teknisk drift {drif t og næ ring)

Enhetens primæroppgaver

Vedlikehold kommunale bygg
Planarbeid, og plan- og byggesaksbehandling.
Kart og oppmåling
Landbruksforvalt ning og landbruksbasert næringsutvikling
Skogreising
Vilt forvalt ning
Kommunale veger
Brann, beredskap mot og forebygging
VAR, (vann, renovasjon, avløp og slam}
Nat urforvalt ning og fr iluft sliv

Dett e har vi oppnådd

Året har i stor grad vært preget av siste år som selvstendig kommune, samt planlegging og
t ilpasning t il ny felles kommune fra 01.01.2020.
Planleggingsarbeider for ombygging av Halsa sykehjem, idrett sanlegg ved Halsa barne- og
ungdomsskole samt svømmehall må nevnes spesielt , og det er med t ilfredshet vi konstaterer
at alle disse store og vikt ige prosjekt ene ble igangsatt .
I t illegg ble det søkt Miljødirekt orat et om midler t il ladepunkt er for el/biler- kjøp av el-bil.
Søknaden ble innvilget og arbeidene ble igangsatt og el-varebil ble innkjøpt .
I t illegg ble helsesport løypa fullført og det ble lagt nytt t ak på rådhuset .

Sykmeldingsprosenten f or enheten samlet inkl. egenmeldinger var pä 6,4 %

REGNSKAP

År Regnskap/ budsjett Bemanning
Regnskap Budsjett Forbruk i Årsverk Ansatte Andel Andel

% helt id kvinner
2019 25.351.534 24.447.733 103,7 18,33 23 55,5 38,8
2018 23.675.308 25.432.000 93,09 18,33 23 55,5 38,8

Merknader: 19 fr ivillige brannmannskaper er ikke inntat t i tabellen over.
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Kommentarer t il regnskap
Regnskapet viser et underskudd/ mer forbruk på kr. 903 801,-,- og fordeler seg på flere funksjoner,

men vil nevne spesielt brannvesen, renovasjon, kommunale veger, planlegging Renndalen tømmerkai

(manglende t illeggsbevilgning) og kommunale idrett sbygg. De fleste/ andre funksjonene i henhold t il

budsjett eller mindre forbruk.

6.5 Barnehagesektoren

Liab barnehage, ansvar 2701
Halsanaust an barnehage, ansvar 2702
Valsøyfjord barnehage, ansvar 2703
Adm.barnehage 2700

Barnehagene leverer tj enest er i t råd med:

- Lov om barnehager
- Rammeplan for barnehager
- ärsplan for den enkelt e barnehage

Dett e har vi oppnådd:

Barnehagene i Halsa arbeidet i t råd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager i
t illegg t il den enkelt e barnehage sin årsplan.

- I 2019 arbeidet alle barnehagene med utviklingsprosj ekt et «Inkluderende barnehage og
skolemiljø» sammen med alle barnehager og skoler i Heim.
l løpet av budsjet t året var lederne på 2 fagsamlinger med Utdanningsdirektoratet på
Gardermoen. Mellom samlingene jobbet hver barnehage med milepælsplan, mål og
kunnskapsbygging innenfor t emaet forebyggende mobbearbeid.

-Ny kommune - st yrere og enhet sleder var akt ivt deltakende i arbeidet med bygging av Heim
kommune. Lederne delt ok i «lederutviklingsprogrammet » i regi av Heim kommune/ KS og
styrermøt er med styrene fra Hemne og Snillfjord.

-Barnehagene i Halsa tok i bruk nytt «skybasert » fagprogram for barnehagene - Visma Flyt
Barnehage i 2019.

- Sommeren 2019 hadde 5 ungdommer jobb i barnehagen gjennom ordningen «Sommerjobb
for ungdom».

-Liab barnehage og alle «gledespredere» har gj ennom hele året samarbeidet med
sykehjemmet og bidratt t il mye livsglede.

- Barnehagene har hatt lesesamarbeid med Heimbygdlaget , det vil si at en represent ant fra
Heimbygdlaget kommer t il barnehagen for å Iese  l  gang pr. måned.

- Barnehagene i Halsa har i mange år hatt fokus på gode relasjoner og relasj onsledelse.
I februar 2019 arrangerte vi kurs med Jan Spurkeland for ansatt e i barnehager og skoler i
Heim kommune samt ansat t e fra PPT og helsest asjon.
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-1 2019 t ok alle ansatt e i bruk Office 365 og mange av de ulike «samskaping- og
delingsverkt y ene» som ligger d er.

Dett e skal vi arbeide videre med:

- Vi arbeider for å opprett holde et godt barnehaget ilbud for alle barn med
barnehageplass i våre barnehager

- Vi skal bidra akt ivt inn i arbeidet med å sikre gode tj enest er innenfor
barnehageområdet i Heim kommune.

- Vi skal fort sett e arbeidet med utviklingsarbeidet «Inkluderende barnehage- og
skolemilj »

Det er fort satt en utfordring å rekrutt ere t ilst rekkelig med pedagogisk kompet anse t il
barnehagene.

- Vi ønsker å være med på å jobbe akt ivt for å skape bo- og et ablererlyst i Heim
kommune gjennom å levere gode t j enest er i barnehagene.

Regnskap:

Regnskap Budsjett Forbruk % Årsverk Ansatt e Andel kvinner

2017 8943433,- 8902500,- 18,3 24

2018 9546788,- 9107500,- 17,7 23 100%

2019 10091680 9876337 102,2 16,5 21 100%

Regnskapet for barnehagene i Halsa i 2019 viser et merforbruk på kr. 215 343,-
Noe kan forklares med at barn med bost edsadresse i Halsa kommune har barnehageplass i
en privat barnehage i annen kommune.
Forskrift om t ildeling av t ilskudd t il privat e barnehager $ 15, sier:
«Kommuner som har private barnehager med barn som er f olkeregistrert i en annen
kommune, har rett til ref usjon f or barnehageplassen f ra kommunen der barnet er
f olkeregistrert».
Dett e er forho ld vi ikke har kjennskap t il, og det gjør budsj ett et noe mindre forut sigbart .

Ut over dett e viser regnskapet for barnehagene i Halsa kommune god budsjett kont roll
gjennom regnskapsåret 2019.
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7. SLUTTKOMMENTAR

Årsmeldingen og regnskapet 2019 er ment å gi et bilde av kommunens drift og akt iviteter
sist e drift såret for Halsa kommune.
Økonomisk ble 2019 et noe mer ut fordrende år, hovedsakelig som følge av bort fall av
ekst raordinær overføring av midler fra st at en i forbindelse med fordeling av inntekt er ved
salg av laksekonsesjoner i 2018, en kommunereform som påvirket vår evne t il å styre alle
sider i en krevende arbeidssit uasjon og spesifikt mer ut fordrende drift av vår helseinst it usjon
under et pågående rehabilit eringsprosj ekt .
Ut fra en samlet vurdering ansees 2019 å være et greit og aksept abelt år for kommunen.

Arbeidet med kommunesammenslåing fort sat t e med stor styrke gjennom året og har krevd
mye t id og energi, noe som nødvendigvis har innvirket på tj enest eyt ingen i en kommune
med t idvis betydelig redusert bemanning. Med stor innsat s og godt arbeid på enhet ene har
kommunens primære oppgaver blit t ivaret att på en god måt e i 2019.

Vågland 09.04.2020

#.%%i
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Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune 
 
Arkivsak: 20/316 
Møtedato/tid: 26.06.2020 kl 09:00-12:00 
Møtested: Kyrksæterøra, F-salen. 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjarne Sæther (Leder)  
Jorulf Gumdal (Nestleder)  
Oddny Løwe  
Nina Marø Skårild  
Hallgeir Buhaug  
 
Andre møtende: 
Odd Jarle Svanem, ordfører 
Roar Arne Reinhaug, controller Orkland 
Tore Kvisvik, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Møre og Romsdal Revisjon SA 
Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) 
Gunn Hege Kjørsvik, regnskapsleder, Heim kommune 
Tor Arne Stubbe, fagansvarlig forvaltningsrevisor, RMN 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
17/20 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning 2019 - Snillfjord 

kommune 
18/20 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning 2019 - Halsa 

kommune 
19/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko- og vesentlighetsanalyse 
20/20 Referatsaker 
21/20 Eventuelt 
22/20 Godkjenning av protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 17/20 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning 
2019 - Snillfjord kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.06.2020 17/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen 2019 for 
Snillfjord kommune. 
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Behandling: 
Rådmann ved Roar Arne Reinhaug, controller Orkland presenterte og besvarte spørsmål om 
årsregnskapet og årsberetning for Snillfjord kommune. 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Kjell Næssvold, RMN, presenterte og besvarte spørsmål 
om revisjonsberetningen. 
 
Protokolltilførsel:  
Ordfører ba om en nærmere redegjørelse om note 16 i årsregnskapet for Snillfjord kommune. 
Bakgrunnen for ordførers ønske er at tidl. Hemne kommune har utestående krav (fordringer) mot 
Snillfjord for salg av tjenester for fjerde kvartal 2019. Det ble opplyst fra fra Roar Arne Reinhaug, 
controller Orkland, at uteblitt betaling skyldes delvis at det er knyttet innvendinger mot kravets 
størrelse, og at en henvendelse for å få klarhet årsaken til kravet størrelse, ikke anses adekvat 
besvart. Det ble opplyst at kravet(fordringene) er gjort kjent ovenfor rådmann og økonomisjef i 
Orkland kommune. 
 
Kontrollutvalget merker seg at beløpet er satt av i regnskapet som en gjeld for Snillfjord, og at 
kravet er i behold selv om årsregnskapet godkjennes. Kontrollutvalget er av den oppfatning at 
saken må søkes løst på et administrativt nivå mellom Heim og Orkland. 
 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen 2019 for 
Snillfjord kommune. 
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Sak 18/20 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning 
2019 - Halsa kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.06.2020 18/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen 2019 for 
Halsa kommune. 
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Behandling: 
Rådmann ved Aspli presenterte og besvarte spørsmål om årsregnskapet og årsberetning for 
Halsa kommune. 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Tore Kvisvik presenterte og besvarte spørsmål om 
revisjonsberetningen. 



Protokolltilførsel:  
Av saksfremlegget fremgår det at Halsa avla regnskapet innen lovpålagt frist.  
Dette medfører ikke riktighet, årsregnskapet ble avlagt den 2. april 2020 og er dermed ikke avlagt 
innen fristen 15. februar. Dette faktum medfører ikke behov for å endre kontrollutvalgets uttalelse 
eller behandling av saken. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen 2019 for 
Halsa kommune. 
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Sak 19/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko- og vesentlighetsanalyse 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.06.2020 19/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors vurderinger av risiko- og vesentlighet i Heim kommune med seg i det 
videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 
 
Behandling: 
Tor Arne Stubbe, fagansvarlig forvaltningsrevisor besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer om 
risiko- og vesentlighetsvurderinger for Heim kommune. 
 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors vurderinger av risiko- og vesentlighet i Heim kommune med seg i det 
videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 
 
 
Sak 20/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.06.2020 20/20 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lagt frem vedlagte referatsaker. 
 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 21/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.06.2020 21/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 



 
Behandling: 
Omforent forslag 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for om kommunens anskaffelser av bil er innenfor 
rammen for delegert myndighet. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget  ber rådmannen redegjøre for om kommunens anskaffelser av bil er innenfor 
rammen for delegert myndighet. 
 
 
Sak 22/20 Godkjenning av protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.06.2020 22/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 26.06.2020. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget vil godkjenne protokollen i egen forsendelse og om nødvendig be sekretariatet 
innarbeide endringer/rettelser. 
 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 26.06.2020. 
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Arkivsak-dok. 20/03924-1 
Saksbehandler Eva Randi Oldervik 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Valg av forhandlingsutvalg for perioden 2019-2023 

Saksdokumenter 

Delegeringsreglement folkevalgte 

 

Saksopplysninger 

Delegeringsreglement folkevalgte for Heim kommune ble vedtatt i møte den 15.10.19, som K-sak 11/19. 
Kommunestyret i Heim har i medhold av kommunelovens § 5-1. bokstav b) opprettet formannskap med 
samme funksjonstid som kommunestyret. 
Formannskapets funksjoner etter delegert myndighet fra kommunestyret innenfor arbeidsgiverområdet 
er som følger: 

• Formannskapet er på kommunestyrets vegne ansvarlig for å følge opp kommunestyrets 
arbeidsgiverpolitikk. 

• Formannskapet delegeres ansvar for inngåelse og oppfølging av arbeidsavtaler til rådmannen. 

• Formannskapet skal behandle årlig rapport innen arbeidsgiverområdet, herunder tilrå 
eventuelle strategiendringer i arbeidsgiverpolitikken. 

• Formannskapet avholder ett årlig fellesmøte med arbeidsmiljøutvalget med følgende tema; 
«Drøfte og analysere relevant informasjon nødvendig for å fylle den politiske 
arbeidsgiverrollen». 

• Formannskapet delegeres myndighet til å ta ut og svare på stevning, og bestemme eventuell 
anke i arbeidsrettssaker der kommunen er part. Myndigheten gjelder også til å inngå avtale med 
part. 
 

Vurdering 

Vanlig praksis i kommunene er at det velges et eget forhandlingsutvalg blant formannskapets 
medlemmer på 3 personer til å håndtere punktet som omhandler inngåelse og oppfølging av 
arbeidsavtale med rådmannen.  
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Rådmannens innstilling: 

Formannskapet delegerer ansvar for inngåelse og oppfølging av arbeidsavtaler til rådmannen til et 
forhandlingsutvalg bestående av følgende personer: 

1. 

2. 

3.  

 



 
Heim kommune 

  

Saksnr. 19/446-6 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

DELEGERINGSREGLEMENT FOLKEVALGTE 
 

Heim kommune 
 
 

Vedtatt i kommunestyret som sak 11/19, den 15.10.19 
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1. Innledning 
Alt ansvar og myndighet er i utgangspunktet plassert i kommunestyret. For å legge til rette for 

en effektiv saksbehandling, må myndighet og ansvar deles med andre folkevalgte organ.  

 

Formålet med dette delegeringsreglementet er å oppnå en effektiv saksbehandling, klar 

ansvarsfordeling og en styrket rettssikkerhet.  

 
Kommunelovens § 5-13 sier at det skal utarbeides reglement for folkevalgte organer: 

 

Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter: 

 

a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet 

b) tidsperioden som organet er opprettet for 

c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet 

 

Reglementet skal vedtas av kommunestyret med hjemmel i kommunelov og særlov. 

Delegeringsreglementet forelegges til behandling i kommunestyret minimum en gang i 

valgperioden, behandling skjer innen utgangen av året etter avholdt valg til nytt 

kommunestyre.  

 

Delegeringsreglementet skal praktiseres ut ifra målsettingene om rask saksbehandling, god 

service og trygghet for den enkelte innbygger i Heim kommune.  

 

Det henvises i tillegg til reglement for kommunestyre, formannskap og driftsutvalg, samt til 

«Etiske retningslinjer for Heim kommune». Det vises i tillegg til vedtatte økonomireglement 

og finansreglement.  

 

Reglementet gjøres gjeldende med virkning fra vedtaksdato og ut inneværende valgperiode – 

det vil si til nytt reglement fastsettes i konstituerende kommunestyremøte 2023. 

 

Rådmann gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer av ikke-prinsipiell karakter. 

2. Hjemmelsgrunnlag  
 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) har følgende bestemmelser om 

delegering:  

 

§ 5-3. Kommunestyre og fylkesting. Intern delegering:  

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet 

i fylkeskommunen. 

 

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget treffer vedtak på 

vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre 

folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven 

eller annen lov. 

 

 

§ 5-7. Utvalg 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og 



fylkeskommunale formål og for deler av den kommunale eller fylkeskommunale 

virksomheten. Kommunestyret kan selv også opprette utvalg med ansvar for en geografisk 

del av kommunen (kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha minst tre 

medlemmer. 

 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer 

og varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags 

saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet 

følger av lov. 

 

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene 

av utvalget. Dette kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg. 

Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som 

ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt 

noe annet. Kommunedelsutvalg kan i tillegg gi lederen av administrasjonen i kommunedelen 

tilsvarende myndighet. 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge 

utvalg. 

  

§ 6-1. Ordfører 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi ordføreren myndighet til å 

 

a) treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning 

b) treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første ledd 

c) opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning. 

 

Formannskapet og fylkesutvalget kan selv gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i 

saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har 

bestemt noe annet. 

 

Ordføreren skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan den delegerte 

myndigheten er benyttet. 

2.1  Begrepet «prinsipiell betydning» 
 

Fra Ot.prp nr. 42 (1991 – 92) dagens kommunelov. Ad begrepet «prinsipiell betydning» - Ot 

prop 46 L (ny kommunelov) henviser til denne formuleringen på s. 64. 

 
 

 



2.2  Framgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell  
 

1. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil 

om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, 

har ordfører og rådmann ansvaret for å avklare dette. 

 

2. Når disse er i tvil, kan spørsmålet avgjøres av ordføreren, eller at saken legges 

fram for formannskapet som avgjør spørsmålet. 

 

3. Alle saker som har vært gjenstand for slike vurderinger, og hvor avgjørelsen er at 

saken behandles av ordfører, skal angjeldende politiske utvalg få seg forelagt 

saken som referatsak i første møte etter at ordføreren har fattet vedtak. 

 

4. De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av slike tvilstilfeller, utvikler en 

sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglementet. 

 

5. Det kan lages egne regler (vedtekter / retningslinjer) for behandlingen av bestemte 

sakstyper som går igjen med jevne mellomrom. 

 

 

Retningslinjer for bruk av delegert myndighet.  

All delegert myndighet til politiske organ skal utøves i samsvar med de regler for 

saksbehandling som følger av lov, forskrift, egne bestemmelser og god forvaltningsskikk. 

Ellers skal all bruk av delegert myndighet utøves innen plan- og budsjettrammer, samt andre 

reglement og retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret eller annen overordnet 

myndighet.  

 

Tilbakekalling av delegert myndighet.  

Den delegerte myndigheten kan når som helst kalles tilbake. Dette gjelder også for 

enkeltsaker. Delegering av myndighet innebærer ikke at man frasier seg ansvaret. 

Kommunestyret gir formannskap og faste utvalg til enhver tid å vurdere behovet for endring 

av gjeldende delegeringsreglement innenfor de respektive ansvarsområdene. Dette gjelder 

både delegering som er gitt politiske organ. Når et organ finner det er behov for endring, har 

det plikt til å legge dette fram for kommunestyret.  

 

Videredelegering.  

Delegert myndighet kan videre delegeres til direkte underliggende organ så fremt dette er 

tillatt i medhold av lov eller vedtak fattet i kommunestyret 

 

Kontroll.  

Kommunestyret fører kontroll, gjennom kontrollutvalget, med at delegert myndighet utøves i 

samsvar med retningslinjer og intensjoner for delegering. Dette gjelder også evaluering av 

etablert delegeringspraksis. Kommunestyret og revisjonen skal underrettes om all videre-

/interndelegering, jfr. kommunelovens kap. 22 og 23. 

 

Revisjon.  
Delegeringsreglementet skal oppdateres jevnlig etter hvert som kommunestyret vedtar 

endringer / nye delegeringer. Videre skal det skje en kontinuerlig oppdatering etter hvert som 

lovverket endres.  

 



En a jour versjon av reglementet skal til enhver tid finnes i kommunens sak/arkiv-system, og 

under «Styrende dokumenter» i kommunens kvalitetssystem. 

  

Reglementet gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Samtidig faller andre delegeringsvedtak bort. 

 

3. Delegering formannskapet  
 

Kommunestyret i Heim har i medhold av kommunelovens § 5-1. bokstav b) opprettet 

formannskap med samme funksjonstid som kommunestyret. 

 

Formannskapets funksjoner etter delegert myndighet fra kommunestyret:  

 

Arbeidsgiverområdet:  

 Formannskapet er på kommunestyrets vegne ansvarlig for å følge opp kommunestyrets 

arbeidsgiverpolitikk. 

 Formannskapet delegeres ansvar for inngåelse og oppfølging av arbeidsavtaler til 

rådmannen.  

 Formannskapet skal behandle årlig rapport innen arbeidsgiverområdet, herunder tilrå 

eventuelle strategiendringer i arbeidsgiverpolitikken.  

 Formannskapet avholder ett årlig fellesmøte med arbeidsmiljøutvalget med følgende 

tema; «Drøfte og analysere relevant informasjon nødvendig for å fylle den politiske 

arbeidsgiverrollen».  

 Formannskapet delegeres myndighet til å ta ut og svare på stevning, og bestemme 

eventuell anke i arbeidsrettssaker der kommunen er part. Myndigheten gjelder også til 

å inngå avtale med part.  

 

Handlingsplan m/årsbudsjett og regnskap/årsmelding:  

 Formannskapet er kommunens økonomiutvalg.  

 Formannskapet behandler og innstiller i saker om tertialrapportering og 

regnskap/budsjett.  

 Formannskapet behandler og innstiller til kommunestyrets vedtak i økonomisaker som 

nevnt i kommunelovens § 14-3 tredje ledd (handlingsplan m/årsbudsjett, regnskap og 

årsberetning).  

 Formannskapet delegeres myndighet til å foreta løpende kontroll innenfor 

økonomiområdet på vegne av kommunestyret.  

 Formannskapet har fullmakt til å disponere konto «Til formannskapets disposisjon»  

 Forøvrig henvises til vedtatte økonomireglement for Heim kommune.  

 

Plansaker: 

Formannskapet er kommunens planutvalg. 

Formannskapet har myndighet til å fatte vedtak innenfor Plan- og bygningslovens plandel, 

med unntak av nye planer som skal vedtas av kommunestyret, eller vedtak innenfor 

myndighet som er delegert rådmann. 

 

Plannemnd kommunale bygg og anlegg. 

Formannskapet er plannemnd kommunale bygg og anlegg. Det henvises til 

økonomireglement og «Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og 

anleggsprosjekter». 



Valg: 

Formannskapet med tillegg av representant fra Krf og Frp er Heim kommunes valgstyre. 

 

Utvidet myndighet i hastesaker. 

Formannskapet delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som ellers skulle vært vedtatt i 

kommunestyret. Myndigheten gjelder når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det 

ikke er mulig å innkalle kommunestyret til møte, jfr. Kommuneloven § 11-8, første ledd. 

Vedtak fattet i formannskapet i medhold av denne bestemmelsen forelegges kommunestyret 

som referatsak i førstkommende møte. 

 

Klagebehandling.  

Klager skal behandles etter reglene i forvaltningslov og særlov, samt internt klagereglement.  

 

Forvaltningslovens § 28 andre ledd: 

«For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om 

kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter 

disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte 

klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel 

klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statlige 

organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig 

forvaltningsorgan.» 

 

 Klageberettiget er den som er part i saken, eller annen med rettslig klageinteresse.  

 Med hjemmel i Forvaltningsloven, § 28 andre ledd, delegeres kommunestyrets 

myndighet som klageinstans for enkeltvedtak til klagenemnda. I Heim kommune er 

dette formannskapet.  

 Enkeltvedtak (jfr. Forvaltningsloven § 2 – jfr. begrensninger i § 3) fattet etter delegert 

myndighet kan påklages etter Forvaltningslovens regler til klagenemnda, så langt dette 

ikke følger av særlov, der et statlig organ (f.eks. Fylkesmannen) er klageinstans.  

 I de saker som blir behandlet av kommunens klagenemnd, har nemnda 

beslutningsmyndighet på vegne av kommunen. Formannskapet er delegert denne 

myndigheten. 

 Formannskap / driftsutvalg er underinstans etter sine delegerte fagområder for 

behandling av klage før oversendelse til statlig organ for endelig avgjørelse. 

 

Annet. 

 Myndighet til å opprette et arbeidsutvalg som består av medlemmer fra formannskapet 

(Kommunelovens § 5-6 tredje ledd) og myndighet til å gi arbeidsutvalget myndighet 

til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning (Kommunelovens § 5-6. 

fjerde ledd). 

 Avgi høringsuttalelser innenfor eget fagområde. 

 Formannskapet kan innenfor eget myndighetsområde delegere avgjørelsesmyndighet 

til rådmannen, såfremt ikke lov eller forskrift er til hinder for dette. 

 

 

 

 

 



4. Delegering driftsutvalget 
 

Kommunestyret i Heim har i medhold av kommunelovens § 5-1 bokstav d), jfr § 5-7 opprettet 

driftsutvalg med samme funksjonstid som kommunestyret. 

 

Generelt. 

 Fatte vedtak i alle forvaltningssaker, som ikke er delegert til andre utvalg eller til 

rådmann, eller som eksplisitt behandles av kommunestyret selv. 

 Behandling av saker etter særlover – dette gjelder stort sett i plansaker, delingssaker 

og konsesjonssaker. 

 Driftsutvalget er høringsinstans ved årlig behandling av handlingsplan m/årsbudsjett. 

 Driftsutvalget skal foreta en løpende kontroll/oppfølging av den faglige driften innen 

tjenesteområdene. 

 Utvalget gis myndighet til å tilrå utviklingsstrategier/utviklingsområder ovenfor 

kommunestyret. 

 Utvalget skal foreta en fortløpende vurdering av tjenestene og ressurssituasjonen. 

Utvalget tilrår eventuelle omdisponeringer ovenfor kommunestyret. 

 Driftsutvalget skal delta i planprosesser initiert av kommunestyret. 

 Driftsutvalget delegeres myndighet til å avgi høringsuttalelser innen eget fagområde. 

 Driftsutvalget er Heim kommunes kontrollorgan ved kontroll med salgs- og 

skjenkebevillinger, jfr. Alkohollovens bestemmelser. 

 Driftsutvalget delegeres myndighet til å fastsette tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og 

klagebehandling på administrative vedtak innenfor sitt fagområde. 

 

. Delegering øvrige politiske utvalg  
 

Viltutvalg:  

Kommunestyret i Heim har i medhold av kommunelovens § 5-1 bokstav d), jfr § 5-7 opprettet 

viltutvalg med samme funksjonstid som kommunestyret. 

 

Viltutvalget delegeres følgende fullmakt: 

 Delegert myndighet som styre for kommunalt viltfond unntatt det som er delegert til 

rådmann. Myndighet skal utøves i henhold til «Forskrift om kommunale og 

fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort».  

 Viltutvalget får fullmakt til godkjenning av driftsplaner, bestandsplaner og 

avskytingsavtaler.  

 Viltutvalget får i medhold av Lov om hundehold fullmakt til å gi dispensasjon fra 

bestemmelsene om båndtvang utover tre dager i spesielle tilfeller.  

 

Administrasjonsutvalg 

 Behandle saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som 

arbeidsgiver. 

 Behandle og tilrå i alle saker som angår kommunens personalpolitikk.  

 Enkeltsaker er gjennom kommuneloven direkte plassert hos rådmann og skal ikke tas 

opp i administrasjonsutvalget. 

 

 

 



Kontrollutvalg 

Kontrollutvalgets myndighet og organisering framgår direkte av kommunelovens § 23. 

Kommunestyret oppgave blir å foreta valg av utvalg samt leder og nestleder etter reglene i 

samme paragraf. 

6. Delegering til ordfører  
 

Se også delegering til rådmann da enkelte fullmakter delegeres både til ordfører og rådmann. 

 

Ordfører delegeres fullmakt til å representere Heim kommune i selskaper der kommunen har 

eierinteresser, og hvor representasjon ikke er direkte valgt av kommunestyret.  

 

 Ordfører representerer Heim kommune i saker for domstolene hvor kommunen er part.  

 Ordfører delegeres myndighet til å anmelde og til å kreve påtale i alle saker som 

gjelder lovbrudd, hærverk på kommunens eiendommer med videre, og eller i de 

tilfeller der hensynet til en hurtig etterforskning krever rask påtale.  

 I krisesituasjoner, jfr. «Plan for kommunens kriseledelse», har ordfører alle fullmakter 

til å fatte beslutninger på kommunestyrets vegne i.h.t. det som ordfører eller 

stedfortreder anses å være nødvendig.  

 Ordfører har myndighet til å disponere konto for representasjon.  

 Ordfører har myndighet til å disponere konto for ordfører 

 Ordfører har fullmakt til å representere kommunen i eierforum i kommunale selskaper 

der annen representant ikke er valgt.  

 

Ordfører delegeres myndighet til: 

a) Treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning og som ikke er omfattet av   

delegering til rådmannen  

b) Treffe vedtak i hastesaker etter kommunelovens § 11-8 første ledd 

c) Opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning. 

 

Ordføreren skal rapportere til kommunestyret om hvordan den delegerte myndigheten er 

benyttet. 

 

Både ordfører og rådmann har fullmakt til å fatte vedtak i saker av ikke prinsipiell betydning. 

Rådmannens fullmakt er stort sett knyttet til å fatte vedtak – herunder enkeltvedtak – innenfor 

nærmere angitte særlover. Slik fullmakt til ordfører er formulert, kan han / hun ikke fatte 

tilsvarende vedtak da dette er delegert til rådmannen. 

 

Ordfører og rådmann må i tvilstilfeller avklare seg imellom hva som er prinsipielle saker og 

hvem som fatter vedtak. Jfr. retningslinjer under pkt. 2.2. 

 

I ordførers fravær overføres ordførers fullmakter til varaordfører. 
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Arkivsak-dok. 20/02634-5 
Saksbehandler Eva Randi Oldervik 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       
Kommunestyret                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Harald Traa - fritak fra politiske verv – valg av ny representant til klagenemnd 
eiendomsskatt 

Saksdokumenter 

saksprotokoll-valg-av-klagenemnd-eiendomsskatt-for-perioden-2019-2023 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Harald Traa har i søknad om fritak meldt ifra om at han fra ca. 01. juni flytter fra Heim kommune. 

Harald Traa representerer Frp og har følgende verv i Heim kommune: 

• Kommunestyrerepresentant – vara. Her er det i K-sak 79/20, i møte den 25.06.20, valgt 
nytt 4. varamedlem til kommunestyret (Anne Alice Schei). 

• I tillegg har Harald Traa verv som nestleder i Klagenemnd for eiendomsskatt og det må 
også her velges ny representant ved innvilgelse av fritakssøknad.  

Kommuneloven § 7-2- valgbarhet og plikt til å ta imot valg, jf. Valgloven § 3-3: 

En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt: 

a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. 
b) Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av kommunene 

i fylket på tidspunktet for det aktuelle valget. 

c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg. 

Kommuneloven § 7-9 Uttreden og fritak: 

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt 
som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan 

likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 
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Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, 

kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for 

resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var 
kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd 

stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det. 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 

Kommuneloven § 7-10 – Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg: 

Tredje og fjerde ledd:  

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal 

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. 

Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer 

tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller 

varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet 
tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i 

organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

Han er i K-sak 79/20, i møte den 25.06.20 innvilget fritak fra sine politiske verv i Heim 

kommune med bakgrunn i meldt flytting til annen kommune. 

Klagenemnd eiendomsskatt har følgende sammensetning per i dag: 

Medlemmer: Personlig varamedlemmer: 

Leder Arne Morten Lervik Per Fjærli 

Nestleder Harald Oddvar Traa Jan Lien 

Medlem John Folde Engdal Torill Elnes 

 

Vurdering 

Det må velges ny representant for Harald Oddvar Traa i klagenemnd eiendomsskatt – her er 
han valgt som nestleder. 

 

Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i Kommuneloven §7.9, gis Harald Traa fritak fra sine politiske verv i Heim kommune, når 
flytting er meldt. 

Ny representant i Klagenemnd for eiendomsskatt: 

•  

 



 

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Heim kommunestyre  

Møtedato: 13.11.2019 

Sak: 46/19  

 

Resultat: Enstemmig vedtatt 

 

Arkivsak: 19/2017-4 033 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - VALG AV KLAGENEMND 

EIENDOMSSKATT FOR PERIODEN 2019-2023  

 

 

Behandling: 

 

Forslag på at antall skal være 3 representanter: Enstemmig vedtatt 

 

Forslag fra posisjon: 

Jon Folde Engdal 

Vara: 

Toril Elnes  

 

Forslag fra Heim Høyre: 

Fast medlem:  

Arne Morten Lervik, Heim Høyre 

Varamedlem: 

Per Fjærli, Heim Høyre 

 

Forslag fra Høyre og FRP: 

Harald Traa for Halsalista 

Varamedlem 

Jan Lien 

 

Det stemmes for faste medlemmer:  

Jon Folde Engdal, Arne Morten Lervik, Harald Traa 

Enstemmig vedtatt 

 

Det stemmes for vara: 



 

 

Torill Elnes - personlig vara for Jon Folde Engdal 

Per Fjærli – personlig vara for Arne Morten Lervik 

Jan Lien – personlig vara for Harald Traa 

Enstemmig vedtatt  

 

Forslag: 

Leder: Arne Morten Lervik  

Nestleder: Harald Traa    

 

Enstemmig vedtatt  

 

 

Vedtak: 

Som klagenemnd eiendomsskatt i Heim kommune for perioden 2019 – 2023 velges: 

 

Leder: Arne Morten Lervik 

Nestleder: Harald Traa 

 

Øvrige medlemmer: 

Jon Folde Engdal 

 

Varamedlemmer: 

Torill Elnes - personlig vara for Jon Folde Engdal 

Per Fjærli – personlig vara for Arne Morten Lervik 

Jan Lien – personlig vara for Harald Traa 
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Arkivsak-dok. 20/03938-10 
Saksbehandler Arnt Joar Moen 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Saksoppfølging Heim formannskap 1.halvår 2020. 

Saksdokumenter 

Rapport møte 280120 
Rapport møte 110220 
Rapport møte 030320 
Rapport møte 310320 
Rapport møte 210420 
Rapport møte 120520 
Rapport møte 260520 
Rapport møte 090620 
Rapport møte 230620 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Saksoppfølging av saker vedtatt av formannskapet i 1.halvår forelegges med dette til behandling. 

Formannskapet har i perioden hatt 10 møter.  Organets første møte, 14.01.20 hadde ingen saker 
til behandling, formannskapet besøkte denne dagen Sodin skole, Helse og Mestgring Kyrksæterøra 
samt Sodvinhallen. 

I løpet av første halvår har formannskapet fattet vedtak i til sammen 37 saker. 

24 av sakene er saksoppfølging avsluttet i perioden.  Typisk for de øvrige 13 saker, er at 
saksinnhold naturlig tilsier at ferdigstillelse tar noe lengre tid.  Det synes imidlertid å være kontroll 
på saksbehandlingen. 

 

Vurdering 
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Rådmannens innstilling: 

Rapport saksoppfølging Heim formannskap tas til ettretning. 



Saksoppfølging, Heim formannskap møte 23.06.20 

SAK 
NR. 

ARKIVSAK VEDTAK OPPFØLGING 

70/20 20/00284 
Søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for oppføring 
av driftsbygning, gnr. 108, bnr. 13, 14 og 
17. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 
19-2 avslås søknad fra Nils Martin Sørvåg 
om dispensasjon fra LNF-formålet i 
Kommuneplanens arealdel for omsøkte 
plassering av driftsbygning 
(redskapshus/lager) på gnr 108, bnr 13, 14 
og 17. Søknaden avslås da den vil sette 
hensynet til landbruk og jordvernet 
vesentlig til side, da avgang av dyrkamark 
ikke er nødvendig for næringsmessig 
landbruksdrift av eiendommen ut fra 
ressursgrunnlaget.  
Heim kommune kan imøtekomme en 
endringssøknad der bygget er tilpasset en 
plassering inne på «tunet» og ikke berører 
dyrkamark. Bestemmelser som er gitt for 
hensynssone «Nedslagsfelt drikkevann» vil 
da måtte settes som vilkår. 

Mld. om vedtak sendt 260620. 
Svar på utsettelse av klagefrist, 
datert 060720. 
Evt. Klage blir å behandle i ny 
sak. 
Saksoppf. avsluttet. 

71/20 20/01685 
Søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for 
bruksendring av eldre verkstedbygning til 
enebolig, gnr. 101 bnr. 632. 

Forutsatt at sikkerhetskrav i TEK17 
oppfylles, samt at det foretas tilpasninger 
for støy både av bygning og plassering av 
uteoppholdsområde, vil omsøkte 
dispensasjon ut fra en helhetlig vurdering, 
ikke sette hensikten med den helhetlige 
boligplanleggingen i kommuneplanen, 
vesentlig til side.  
 
 

Mld. om vedtak sendt 240620. 



Ut fra lengde og oversiktlighet på 
veistrekning som mangler gang- og 
sykkelvei, vurderes de negative 
konsekvensene av denne mangelen ikke å 
ha avgjørende betydning for 
dispensasjonen. Det er positivt at 
eiendommen blir tatt i bruk framfor at den 
står ubrukt og lettere vil kunne forfalle.  
  
En dispensasjon skal ikke sette hensynet til 
sikkerhet til side. Dispensasjon gis under 
forutsetning av at tiltakshaver innhenter 
skredutredning utført av en aktør med 
dokumentert kompetanse innenfor 
området. Dersom skredutredning viser at 
skredfaren ikke overskrider 
sikkerhetskravet i TEK17, § 7-3, vil 
dispensasjon bli innvilget.   

72/20 20/00411 
Søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan for sjøområder for 
etablering av båthavn, gnr. 213 bnr. 1.  

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 
19-2 innvilges søknad fra Nils Aakvik om 
dispensasjon fra kombinert formål i 
Kommuneplan for sjøområder i Halsa, for 
etablering av båthavn på gnr 213 bnr. 1.   
  
Søknaden godkjennes da det er påvist få 
interessemotsetninger i området. 
Gårdsbruket ligger med nær tilknytning til 
sjø og det fremstår som naturlig at gården 
har tidsmessig båthavn og må sees som en 
naturlig forlengelse av gårdens tilknytning 
til og bruk av sjøområdet. Det er ikke 
naturlig å henvise til felles båthavn lengre 

Mld. om vedtak sendt 240620. 
Fra FMTL, 010720, klage på 
vedtak. 



unna, da gårdsbrukets tradisjonelle 
tilknytning til sjø blir forringet.   
 
Søker oppgir at anlegget vil bli gjort 
tilgjengelig for andre i grenda. Dette settes 
som et vilkår for dispensasjon.   
  
Etter en avveining mellom de beskrevne 
forholdene, anser Heim Formannskap at 
fordelen ved å gi dispensasjon er større 
enn ulempene.   

73/20 20/00329 
Planstrategi og planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel Heim kommune – høringsutkast. 

Saken vedrører 1) utkast til planstrategi 2) 
planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel. Disse er 
sammenfattet i ett dokument, og det må 
gjøres to vedtak i saken:  
1.Utkast til Planstrategi for Heim kommune 
2020-2024 sendes på høring/offentlig 
ettersyn etter Plan og bygningsloven § 10-1  
2.Utkast til planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel (2021-
2033) og arealdel (2023-2035) sendes på 
høring /offentlig ettersyn etter Plan og 
bygningsloven § 4-1 og § 11-13  
Det gis seks ukers høringsfrist fra tidspunkt 
for kunngjøring.  
  
Ny formulering under «opplegg for 
medvirkning»  
  
 
 

 



Vi vil i særlig grad søke å innhente 
perspektiver fra barn og ungdom, eldre, 
innvandrere, personer med nedsatt 
funksjonsevne samt innen 
samfunnsområdene klima & miljø, 
næringsliv, fritid og frivillighet, folkehelse, 
kulturhistorie og reiseliv.  
  
Pkt. Barn og unge i kunnskapsgrunnlaget:  
  
I Heim ligger alkoholdebuten og det å 
drikke seg full for ungdom over 
landsgjennomsnittet endres til: I Heim 
kommune ligger alkoholdebuten og det at 
ungdom blir beruset over 
landsgjennomsnittet.  
  
Pkt. Sosialt fellesskap og uformelle 
møteplasser.  
  
I 2.setning endres foreldre til foresatte. 

74/20 20/02401 
Søknad om tilskudd til bokprosjekt – 
Lafting. 

Prosjektet støttes med Kr. 30 000,- Beløpet 
tas av kulturbyggingsfondet. 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til 
å foreta nødvendige budsjettreguleringer. 

 

80/20 20/03232 
Organisering av TV-aksjoner og andre 
innsamlinger. 

Hemne og Halsa frivilligsentraler anmodes 
om å organisere de årlige TV-aksjonene og 
eventuelle andre innsamlingsaksjoner på 
vegne av Heim kommune. 
 
 
 

Mld. om vedtak sendt 300620. 



81/20 20/00787 
Søknad om dispensasjon fradeling av 
areal gnr. 111 bnr. 7 

1. Det gis i medhold av plan og 
bygningslovens § 19 dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til fradeling av 
et areal på ca. 1000 m2 med påstående 
bygg fra gnr 111 og bnr 7 til boligformål slik 
som omsøkt. Heim kommune vurderer at 
hensynene til bestemmelsene det 
dispenseres fra ikke settes vesentlig til side 
som følge av delingen. Fordelene med å 
opprettholde eller øke bosetting i området 
anses som klart større enn de driftsmessige 
ulempene for bruket.  
  
2. Det gis i medhold av plan og 
bygningslovens § 19 dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til fradeling av 
et areal på ca. 9500 m2 med påstående 
bygninger fra gnr 111 og bnr 7 slik som 
omsøkt. Heim kommune vurderer at 
hensynene til bestemmelsene det 
dispenseres fra ikke settes vesentlig til side 
som følge av delingen. Fordelene med å 
opprettholde eller øke bosetting i området 
anses som klart større enn de driftsmessige 
ulempene for bruket. Når fradeling skjer er 
det også en stor fordel for eiendommen at 
installasjoner som jordvarmeanlegg og 
avløpsanlegg ligger på egen tomt.  
  
3. Det settes som vilkår for dispensasjonen 
at eier av bnr 1 foretar de nødvendige 
sammenføyinger av bruksnummer i 
forbindelse med denne fradelingen.   

Mld. om vedtak sendt 010720. 
Fra FMTL, 130720, klage på 
kommunens vedtak om 
dispensasjon. 



 
 



Saksoppfølging, Heim formannskap møte 09.06.20 

SAK 
NR. 

ARKIVSAK VEDTAK OPPFØLGING 

68/20 20/02377 
Søknad om leie av det Glade hjørne i 
Wesselgården. 

Restaurant Kyrksæterøra gis tillatelse til å 
leie av grøntarealet "Det glade hjørne" i 
Wesselgården i tidsrommet 01.06.20120– 
30.09.2020.  Det forutsettes at det 
fremmes egen søknad om servering og 
skjenkebevilling, og at begge disse er 
innvilget før arealet tas i bruk.  Arealet skal 
møbleres slik at Wesselgårdens særpreg 
ivaretas.  Det forutsettes videre at 
virksomheten stenges senest kl 23.00. jfr. 
Punkt 2 i «regler for utleie av 
Wesselgården»   

Mld. om vedtak sendt 150620. 
Saksoppf. avsluttet.  

69/20 20/02665 
Møteplan Formannskapet 2.halvår 2020 

Vedlagt møteplan vedtas  
  
  

 Mld. sendt formannskapets 
medlemmer/varamedlemmer. 
Saksoppf. avsluttet. 

 



Saksoppfølging, Heim formannskap møte 12.05.20 

SAK 
NR. 

ARKIVSAK VEDTAK OPPFØLGING 

55/20 20/01609 
TV-aksjonen 2020 

Heim kommune støtter TV-aksjonen WWF 
med tema; «Vann uten plast redder liv». 
Og det bevilges kr.20 000,- som tas fra 
Formannskapets konto  
  
Rådmannen får fullmakt til å foreta 
budsjettendringer. 

Mld. sendt 140520. 
Saksoppf. avsluttet. 

56/20 20/00101 
Klage på delegert vedtak av 27.01.20 – 
Avslag på søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. 

Klagen tas til følge – formannskapet 
innvilger dispensasjon fra fritidsformålet og 
arealbestemmelsene i kommuneplan for 
omsøkte tiltak. Dette på vilkår av at det 
gjennomføres naturfaglig utredning av 
arealet omsøkt før byggetillatelse gis, som 
tilsier at prinsippene i naturmangfoldloven 
og kommuneplanen ikke brytes. 

Mld om vedtak sendt 140520. 
Saksoppf. avsluttet. 

59/20 20/02202 
Politisk plannemnd – godkjenning av 
kravsspesifikasjon Ven barnehage. 

Politisk plannemnd godkjenner framlagte 
kravspesifikasjon.  
Rådmann får fullmakt til å fravike eller 
endre kravspesifikasjonen såfremt dette 
ikke får vesentlige følger for kvalitet eller 
kostnad.  

 

 



Saksoppfølging, Heim formannskap møte 21.04.20 

SAK 
NR. 

ARKIVSAK VEDTAK OPPFØLGING 

42/20 20/00264 
Lerøy Midt AS – Søknad om 
dispensasjon fra FFNF-område i 
kommuneplanens arealdel.  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 
19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 
Lerøy Midt AS om dispensasjon fra § 16-1 i 
planbestemmelsene til Kommuneplanens 
arealdel, som omhandler forbud mot tiltak 
etter plan- og bygningsloven i område 
avsatt til FFNF-formål. Det gis dispensasjon 
for omsøkte endring der kai støpes i 
forlengelsen av eksisterende molo og der 
gangbro og dykdalb etableres slik at 
brønnbåter blir liggende på tvers mot 
anlegget. Dispensasjon gis da omsøkte 
endring ikke vil påvirke hensynet bak FFNF-
området og da endringen vil være positiv 
for sikkerheten for båtanløpene samt at 
det ikke er funnet negative konsekvenser 
av endringen.  

Mld. om vedtak sendt 230420. 
Saksoppf. avsluttet. 

43/20 20/01010 
Murmester Geir Myren AS – Søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for bruksendring av bygning og 
fradeling av tomt. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 
innvilges søknad fra Murmester Geir 
Myren AS om dispensasjon fra 
planformålet offentlig og privat 
tjenesteyting i Kommuneplanens arealdel 
for omsøkte bruksendring og ombygging av 
hovedbygget på eiendommen gnr 102 bnr 
726, til boligformål, samt dispensasjon for 
fradeling av tomt rundt bygget på ca. 2,886 
dekar til boligformål.  
 

Mld om delegert vedtak sendt 
200620. 



Dispensasjonen gis da området med 
avbøtende tiltak for adkomst for myke 
trafikanter er godt tjent som et forholdsvis 
sentrumsnært boligområde. Det er positivt 
at bygningene for ny bruk og at 
boligtettheten på ny tomt vil være høy, 
samtidig som det er mulighet for godt 
uteoppholdsområde.  
  
Dispensasjonen gis på vilkår om at 
fylkeskommunens krav i vedtak etter 
veiloven i brev av 20.02.20 oppfylles før 
det kan gis brukstillatelse for leilighetene.  

 



Saksoppfølging, Heim formannskap møte 31.03.20 

SAK 
NR. 

ARKIVSAK VEDTAK OPPFØLGING 

28/20 20/00131 
Brit Sæthre – søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for oppføring 
av naust. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 
19-2 innvilges søknad fra Brit Sæthre om 
dispensasjon fra LNF-formålet i 
Kommuneplanens arealdel og dispensasjon 
fra planbestemmelsenes § 6-3 om 
byggeforbud langs sjø og vassdrag. Ut fra 
vurderingen i saken vil ikke LNF-formålet 
bli vesentlig tilsidesatt i det aktuelle 
området. Ut fra at eiendommen grenser til 
dyrkamark som delvis går ned til 
vannkanten mot vest og det er store 
områder som ligger urørt langs vannkanten 
vil ikke naustet medføre en stor ulempe for 
allmenn ferdsel og naturen i området. 
Dispensasjonen gis på vilkår om at det ikke 
opparbeides uteoppholdsplass i tilknytning 
til naustet da dette vil virke privatiserende 
på området. 

Mld. om vedtak sendt 020420. 
Saksoppf. avsluttet.  

31/20 20/00264 
Lerøy Midt AS – søknad om dispensasjon 
fra LNFR-formålet i reguleringsplan 
Lerøy Midt – Belsvika. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 
19-2 innvilges søknad fra Lerøy Midt AS om 
dispensasjon fra punkt 4 i 
planbestemmelsene til reguleringsplan 
Lerøy Midt-Belsvika som omhandler forbud 
mot tiltak i LNF-område i planen for mindre 
plastring mot sjø som vist på situasjonskart 
vedlagt søknaden.  
 
 
 

Mld. om vedtak sendt 070420. 
Saksoppf. avsluttet.  



32/20 20/00686 
Søknad om fradeling av 2 fritidstomer. 
Vurdering av tomtstørrelse. 

I henhold til plan og bygningslovens § 20-1 
og kommuneplanens arealdel 2015-2026 § 
13-2 gis tillatelse til fradeling av 2 tomter til 
fritidsformål, hver på 2 daa som omsøkt i 
henhold til figur 4 i saksframlegg; fra 
eiendommen gnr 70/14. 

Mld. om delegert vedtak sendt 
070420. 
Saksoppf. avsluttet. 

33/20 20/01613 
Finansiering trinn 1 ombygging familiens 
hus Hollaveien 2, Kyrksæterøra. 

Saken ble behandlet som hastesak i 
henhold til kommunelovens § 11-8. 
Vedtaket refereres i førstkommende 
kommunestyre.  
  
Overskudd av salg av kommunal leilighet 
Skeiet 7D på kr 1.350.000, avsettes til 
etablering av Familiens hus på 
Kyrksæterøra. Denne disponeringen gjøres 
for å få på plass gode og forskriftsmessige 
lokaler for Familiens hus, uten at det går 
utover andre rehabiliteringsprosjekter.  
Det bevilges i tillegg kr. 600 000 eks mva  til 
ombygging/rehabilitering lokaler på 
tjenestetorget på Liabø. Dette dekkes over 
inndelingstilskudd ifm 
kommunesammenslåing.   
Dekning av kr. 600 000 skjer ved at deler av 
tidligere avsatt midler til «kulturfondet» 
omdisponeres til formålet finansiering 
trinn 1. 
Rådmann får fullmakt til å gjennomføre 
nødvendige budsjettreguleringer. 

Mld. om vedtak sendt 020420. 
Saksoppf. avsluttet. 

34/20 20/01899 
Forlengelse kausjonsansvar Hemne 
Motorklubb. 

Saken ble behandlet som hastesak i 
henhold til kommunelovens § 11-8. 
Vedtaket refereres i førstkommende 
kommunestyre.  

 



Heim kommune bekrefter at vårt 
kausjonsansvar overfor lånetaker i Hemne 
Sparebank, Hemne Motorklubb, 
opprettholdes om avdragsutsettelse 
innvilges for 6 måneder.  
  
Lån kr 600` tatt opp 2010. Løper til 30.4.25, 
rente 3,5%, rest kr 273`, kommunen 
kausjonsansvar for hele lånebeløp. 
Lånetaker innfridd alt rettidig. 

37/20 20/00672 
Bugen velforening – søknad om midler til 
paviljong Bugen leikeplass. 

Bugen velforening tildeles inntil kr 11 500,- 
i støtte for å ferdigstille paviljong i Bugen 
leikeplass. Midlene tas fra "kulturfondet" 
som i 33/20. 

Mld. om vedtak sendt 070420. 
Fra Bugen velforening, 180520, 
dokumenterte utgifter. 

38/20 20/01425 
VG1 og VG2 KVS – Hjelp oss å hjelpe. 

Søknaden om støtte fra VG1 og VG2 ved 
Kyrksæterøra Videregående skole til 
gatebarn, barn i barnehjem, eldre på 
sykehjem og beboere på et hjem for 
tidligere rusmisbrukere i Estland avslås.   Vi 
ber om at Kyrksæterøra vgs om å Komme 
tilbake med ny søknad hvis det blir aktuelt 
med en annen tur, ev. i Norge 

Mld. om vedtak sendt 070420. 
Saksoppf. avsluttet. 

39/20 20/01505 
Fordeling av tilskudd til 17.mai-
arrangement i Heim kommune. 

Det bevilges kr. 8 086,- i tillegg til det 
avsatte beløpet på kr 19 221,- til fordeling 
av tilskudd til 17. mai arrangement i Heim 
kommune. Beløpet bevilges fra 
kommunens generelle disposisjonsfond for 
2020 og innarbeides i budsjett fra og med 
2021.    
  
Rådmannen får fullmakt til å lage 
budsjettregulering.    
  

Mld. om delegert vedtak, 
fordeling av tilskudd, 060420. 
Saksoppf. avsluttet. 



I tillegg må Heim Formannskap 
inneværende år bidra til å gjennomføre 
arrangementet på Liabø. Bl.a. med å 
etablere en komite, samt å legge ned krans 
ved Bautaen.     
 Formannskapets medlemmer fra område 
gamle Halsa bidrar til gjennomføring av 17 
mai på Liabø? 

40/20 20/01682 
Trønder-TV – tilskudd til produksjon. 

Søknaden om støtte fra Trønder-TV til 
produksjon av 3 TV-reportasjer fra Heim 
kommune avslås. Kommunen må se på en 
helhetlig strategi for markedsføring og 
omdømmebygging.   
 

Mld. om vedtak sendt 020420. 
Saksoppf. avsluttet. 

 



Saksoppfølging, Heim formannskap møte 03.03.20 

SAK 
NR. 

ARKIVSAK VEDTAK OPPFØLGING 

19/20 20/00741 
Vedteker Halsa frivilligsentral. 

Saken utsettes, Rådmannen bes utrede 
vedtektene slik at de blir i tråd med 
kommuneloven.  
  
  

Følges opp ved ny behandling.  

 



Saksoppfølging, Heim formannskap møte 11.02.20 

SAK 
NR. 

ARKIVSAK VEDTAK OPPFØLGING 

12/20 20/00229 
Reguleringsplan Glåmen/Klettelva – 
begrenset høring av oppstartsvarsel og 
oppretting av arbeidsgruppe. 

Det varsles oppstart av 
reguleringsplanarbeid jfr. PBL §12-8, og 
relevante grunnlagsdokumenter sendes på 
høring i 6 uker til regionale myndigheter i 
Trøndelag.  Arbeidsgruppe etableres med 
følgende medlemmer: 
 1. Odd Jarle Svanem   
2. Marit Liabø Sandvik   
3. Marte Halvorsen   
 

  

13/20 20/00408 
Klage på delegert vedtak 247/19 – Avslag 
på søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel – ny 
behandling. 

Klage fra Marit Prøsch Stilson på avslag på 
søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
Kommuneplanens arealdel, gitt i delegert 
vedtak 247/19 den 27.08.2019, tas til følge 
og vedtak 247/19 omgjøres.  Med hjemmel 
i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges 
søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
Kommuneplanens arealdel fra Marit Prøsch 
Stilson. Etter søknad gis det dispensasjon 
for oppføring av tilbygg med 21 m² BYA 
med sokkel til eksisterende anneks på 
eiendommen gnr 107, bnr 13. 
Dispensasjonen gis da annekset allerede 
ved tillatelse til oppføring framsto som en 
selvstendig enhet og da tiltaket ikke vil gi 
vesentlig konsekvenser for LNF-formålet.  
 
 

Mld. om vedtak sendt 180220. 
 



Ut fra Kommuneplanens arealdel er det 
ikke ønske om spredt fritidsbebyggelse i 
dette området. For at dispensasjonen ikke 
skal gi press på LNFformålet i området og 
ikke svekke kommuneplanen som et 
bindende og forutsigbart planverktøy for 
planperioden 2015 – 2026, kan det ikke 
påregnes å få utvidet fritidseiendommen. 

14/20 20/00686 
Søknad om fradeling av 2 fritidstomter. 
Vurdering av tomtestørrelse. 

Saken utsettes. Følges opp videre ved ny 
behandling av saken. 

 



Saksoppfølging, Heim formannskap, møte 28.01.20  

SAK 
NR.  

ARKIVSAK  VEDTAK  OPPFØLGING  

  1/20  20/00328  
Politisk ad hoc – utvalg – Prosjekt 
Stormyra.  

Rådmannen viderefører arbeidet med 
prosjekt Stormyra.   
Formannskapet er styringsgruppe for 
prosessen.   
Ad-hoc utvalg for arbeidet etableres med 
følgende medlemmer: 1. Odd Jarle Svanem 
2. Marit Liabø Sandvik 3. Marte Halvorsen     
Arbeidsgruppen sluttfører sitt arbeid innen 
30.04.2020.  

Politisk arbeidsgruppe, 030320, 
oversikt møtetidspunkt.  
Saksoppf. avsluttet (sak gjelder 
kun oppnevningen).  

 2/20  20/00329  
Oppstart av prosess – planstrategi for Heim 
kommune 2020-2024.  

Rådmannen igangsetter arbeidet med 
kommunal planstrategi jfr. PBL §10-1 og 
planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel jfr. PBL §4-1.    
Formannskapet er styringsgruppe for 
prosessen.   
Arbeidsutvalg for arbeidet etableres med 
følgende medlemmer:   
Odd Jarle Svanem Kjell Øyasæter Tora 
Vaagan Hofset Tove Karin Halse Lervik 
Steinar Berdal  
Arbeidsgruppen sluttfører sitt arbeide innen 
oktober 2020.  
 
 
 
 
 
  

Arbeidsgruppen, 200220, forslag til 
møtekalender.  
Saksoppf. avsluttet (selve 
arbeidet i gruppa følges opp 
videre i egne rapporter).  
  



 3/20  20/00460  
Rita og Rolf Stamnestrø – flytting av 
fradelt tomt gnr. 110 bnr. 23.  

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2, 
gis dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for omsøkte plassering på gnr 110/3. 
Detter gjelder flytting av ei tidligere fradelt 
fritidstomt, til et område som i 
dispensasjonshenseende ikke er nevneverdig 
annerledes enn der tomta ligger i dag. De 
hensyn som LNF området skal ivareta, ikke 
blir vesentlig tilsidesatt ved omsøkte 
tomteplassering. I tillegg ser en klare fordeler 
med å få tomta høyere opp i terrenget, av 
hensyn til tomtas attraktivitet  

Mld. om vedtak sendt 200220.  
Oversendelse av nytt 
matrikkelbrev, 120620.  
Saksoppf. avsluttet.   

 4/20  20/00408  
Klage på delegert vedtak 247/19 – Avslag 
på søknad om dispensasjon fra 
Kommuneplanens arealdel.  

Utsettes til neste Formannskapsmøte. 
Rådmannen bes utabarbide et alternativt 
forslag som imøtekommer klagen på tidligere 
vedtak.  

Saksoppf. avsluttet, følges opp 
videre i sak som behandles i 
senere møte.  

 5/20  20/00320  
Nina K. Brandt og Henning Kjønsvik – kjøp 
av tomt nr. 45 og deler av nr. 44 i Grøtnes 
boligfelt.  

1. Søknad fra Nina K Brandt/Henning 
Kjønsvik og Håvard Aunli om kjøp og deling 
av tomt nr. 44 i Grøtnes boligfelt innvilges på 
følgende betingelser:    
   
- Refusjonsbeløp for tomt nr 44 på kr 60.625 
betales i sin helhet og deles 50/50 mellom 
Nina K Brandt/Henning Kjønsvik og Håvard 
Aunli (alternativt at partene blir enige om 
annen fordeling).  - Tomta selges for 7 kr pr 
m2.  - Det innkreves ikke tilknyttingsavgifter 
for vann og kloakk for tomt nr 44  - Heim 
kommune tar forbehold om rett til å legge og 
vedlikeholde offentlige kabler og rør over 
eiendommene.    
   

Mld. Om vedtak sendt 050220.  
Fra Håvard Aunli, 110220, 
bekreftelse kjøp av deler av tomt.  



2. Tomt nr 45 selges til Nina K 
Brandt/Henning Kjønsvik på følgende 
betingelser:  - Pris pr m² settes til kr 7,-.  - 
Refusjonsbeløpet settes til kr 60.625,-.  - Det 
betales tilknyttingsavgifter for vann og kloakk 
etter gjeldende regulativ.  - Heim kommune 
forbeholder seg retten til å legge, samt 
vedlikeholde offentlige kabler og rør som går 
over tomta.  - Ubebygd tomt kan ikke 
overskjøtes til andre enn Heim kommune.    
   
Alle omkostninger i forbindelse med 
oppmåling samt overdragelse av tomtene 
betales av kjøperne.  Det presiseres at 
reguleringsplan samt plan og bygningsloven 
må følges i forbindelse med utnyttelsen av 
tomta.    
  
Vedtaket forutsetter at søkerne skriftlig 
bekrefter at betingelsene aksepteres.  

 6/20  20/00293  
Kristiansund og Nordmøre havn IKS, ny 
selskapsavtale og valg av representant til 
havneråd.  

1. Heim formannskap vedtar følgende 
endringer i selskapsavtale for Kristiansund og 
Nordmøre havn i § 1-3:    
Halsa og Hemne strykes som eiere og Heim 
kommune føres opp med 9% eierandel.  
 2. Følgende endring foretas i § 3-1 b, Valg og 
sammensetning: I første avsnitt endres fra 
femten til fjorten representanter.     
Videre under sammensetning: Halsa og 
Hemne strykes og erstattes med:   
«Kommunestyret i Heim velger selv en 
representant med vararepresentant.»   

Mld. Om vedtak sendt 310120.  
Saksoppf. Avsluttet.  



3. Som representant for Heim kommune til 
havnerådet velges:   
Som vararepresentant for Heim kommune til 
havnerådet velges: Ordfører Odd Jarle 
Svanem og varaordfører Marit L. Sæther   
   
Vedtaket gjøres med hjemmel i 
kommunelovens 11-8 (hasteparagrafen), jfr. 
delegeringsreglement folkevalgte for Heim 
kommune pkt 3 og refereres i 
kommunestyret neste møte 5. mars.     

 9/20  20/00541  
Høring - Havbruksskatteutvalget (NOU 
18:2019)  

Heim kommune slutter seg til vedlagte NFKKs 
høringsuttalelse til Havbruksskatteutvalget - 
NOU 18:2019  

Mld. Om vedtak sendt 020220.  
Saksoppf. Avsluttet.  
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Hyllberget velforening - søknad om tilskudd til fellesområde med lekeplass 

Saksdokumenter 

Søknad om driftstilskudd 
Budsjett 2020 
Godkjent regnskap 2019 
Prosjekt Fellesområde lekeplass - målsetting og plan 
Årsmelding 2019 

 

Saksopplysninger 

Hyllberget Velforening fikk i 2019 disponert en av kommunes tomter for å lage et nytt og attraktivt 
fellesområde med lekeplass. Tomta er opparbeidet, samt gjerde og port er satt opp. Dette er utført for 
tilskudd på kr 170 000,- som ble tildelt fra Snillfjord kommune.  

Planen er å ferdigstille fellesområdet med en lekeplass. Det skal kjøpes inn lekeapparat med høy 
lekeverdi, gapahuk med grillområde og benker og bord.  

Dette blir et stort økonomisk løft for velforeningen, det søkes derfor til bedrifter og Heim kommune for 
økonomisk støtte.  

Total kostnad på prosjektet er på kr. 250 000,-.  

- Lekeapparat og fallmatter:  kr 170 000,- 

- Benker og bord:  kr   10 000,-  

- Boccabane:   kr     3 000,- 

- Grillhytte:   kr   60 000,-  

- Diverse utgifter:  kr     7 000,-  

De som støtter med over kr. 1 000,- får navnet oppført på et stort og fint fellesskilt. 

De som støtter med over kr. 10 000,- får navnet oppført på et eget, fint skilt.  
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Heim kommune søkes om støtte på inntil kr. 75 000,-.  

Aktuell finansieringskilde for det omsøkte beløpet vil være konto til formannskapets disposisjon hvor 
det står kr 80 000,- og Heim kommunes disposisjonsfond.     

Vurdering 

Fellesområder og lekeplasser er viktige og positive for nærmiljøet. De bidrar til at både barn og voksne 
får et treffpunkt og samlingssted.  

I 2013 ble det vedtatt at tidligere Hemne kommune ikke ønsker å eie lekeplasser, men heller vil bidra 
med tilskudd til opparbeidelse.  

Følgende vedtak ble fattet i Hemne kommunestyre i K-sak 68/13:  

 
 «Hemne kommune tar rådmannens orientering om oppfølging av vedlikeholdet på lekeplassene på 
kommunal grunn til etterretning og stadfester samtidig formannskapets vedtak i F-sak 137/12:  
Hemne kommune overtar ikke vedlikeholdsansvar og istandsettingsansvar på lekeplasser som ligger på 
kommunal grunn. Hemne kommune kan om mulig forestå og bekoste nødvendig planlegging, nødvendig 
maskinarbeid, tilkjøring av grus eller annen masse, såframt det eksisterer velforeninger eller lignende 
som vil stå som initiativtaker til istandsetting av lekeplassene. Oppføring av lekeplassutstyr eller annen 
tilrettelegging for lekaktiviteter skal ikke gjennomføres før vedlikeholdsansvar er avklart skriftlig med 
Hemne kommune. Kommunen kan være villig til å vurdere tilskudd til innkjøp av lekeapparater.  
Tiltak for oppgradering og vedlikehold av lekeplasser søkes innarbeidet i budsjett / økonomiplan 2013 – 
2016» 
  
Det vises for øvrig til vurdering i sak 13/640 i ESA hvor saksbehandler påpeker følgende:  
 
«Det er viktig at drifts- og vedlikeholdsavtaler plasserer ansvaret for vedlikehold av lekeplassene og at 
avtalene gir Hemne kommune handlingsrom til å reagere dersom avtalene ikke blir fulgt. For å hindre 

uhell og ulykker må det stilles krav om at lekeapparatene tilfredsstiller lekeplassforskriften»  

 
Det er i tillegg en forutsetning at lekeplassen får universell utforming og kan brukes av alle grupper. Det 
skal bl.a. legges til rette for at det blir mulig å komme til med rullestol.  
 
 

Rådmannens innstilling: 

Saken legges fram med to alternative tilrådinger.  
 
Alternativ 1:  
Det bevilges inntil kr 75 000,- til Hyllberget velforening. Midlene skal gå til innkjøp av lekeapparat med 
høy lekeverdi, gapahuk med grillområde, benker og bord. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte 
utgifter.  

Midlene tas fra konto til Formannskapets disposisjon, evt Heim kommune sitt disposisjonsfond.  
  
Alternativ 2:  
Søknaden om støtte til Hyllberget velforening avslås. 



Driftstilskudd til lag og organisasjoner (KF-359)

Referansenummer: P8XEHQ Registrert dato:23.06.2020 21:16:26

Antall vedlegg: 4

Innledning

Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se 

kommunens nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

922902461

Foretak/lag/forening

HYLLBERGET VELFORENING

Adresse

Gammelveien 19

Postnummer

7257

Poststed

SNILLFJORD

Telefon

91697156

Epost

kristin.s.follett@hotmail.com

Bankkonto

43121578132

Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn



Kristin

Etternavn

Follett

Adresse

Einanveien 7

Postnummer

7257

Poststed

SNILLFJORD

Mobiltelefon / telefon på dagtid

91697156

E-post

kristin.s.follett@hotmail.com

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

B Driftstilskudd  

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Hyllberget velforening ønsker å søke økonomisk støtte til å ferdigstille vårt nye fellesareal i Hyllberget boligfelt. I 2019 

fikk Velforeningen disponere en av kommunens tomter i boligfeltet for å lage nytt og attraktivt fellesområde med 

lekeplass.  Velforeningen bearbeidet tomta og fikk gjort et veldig bra grunnarbeid. Det ble også investert i et solid 

gjerde og port, som ble satt opp på dugnad. 

Målet er at fellesområdet og lekeplassen skal bli en attraktiv møteplass for store og små i bygda, samt være positiv 

med tanke på tilflytting og etablering i boligfeltet. Vi trenger folk til bygda Vennastranda og boligfeltet vårt.   Hyllberget 

velforening ser behovet for en slik samlingsplass i nærområdet, der folk kan treffes fysisk. Samhold og trivsel er 

viktig, særlig har vi erfart dette i disse koronatider. 

Vi ønsker økonomisk støtte til å ferdigstille fellesområdet med lekeplass. Vi trenger penger til fint lekeapparat med 

høy lekeverdi, der barn utfordres med tanke på alder og modenhet. I tillegg ønsker vi gapahuk med grillområde, samt 

benker og bord. Målet er å samle inn 250 000 kr, men da trenger vi hjelp av deg eller din bedrift. Visjonen er 

ferdigstille dette innen sommeren 2021. 

Vi har opprettet dette prosjektet i “Lokalverdi.no”. Det er mulig å støtte prosjektet vårt gjennom Lokalverdi eller ved å 



overføre til vårt kontonummer. 

Velforeningen har åpnet for muligheten for å reklamere for bedrifter/ lag/ privatpersoner som støtter prosjektet 

økonomisk. Vi vil lage fine treskilt på området som forteller hvem som har støttet prosjektet. Valgene er 

Støtt oss med over 1000 kroner     - Få navnet oppført på et stor og fint felles skilt. 

Støtt oss med over 10 000 kroner -  Få navnet oppført alene på et fint skilt. 

Søknadssum

75000

kr

Tilknytning til kommunen

Hvor har laget møtested (område / lokale)

Hyllberget boligfelt

Medlemmer

Antall medlemmer  pr. 01.01. dette år

54

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

0 - 5 år 6 - 12 år 13 - 19 år 20 - 25 år 26 år og over

2 3 5 6 38

Sum medlemmer 0- 25 år

16

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter

Medlemskontingenter

0



Kommunale tilskudd

0

Andre tilskudd

0

Egne arrangement

1000

Andre inntekter

5000

Sum inntekter

6000

Spesifikasjon av utgifter

Husleie

0

Kontingenter

0

Faste driftsutgifter

1000

Kurs/instruktør

0

Diverse utgifter

0

Sum utgifter

1000

Er det spesielle forhold inneværende år som påvirker økonomi og/eller aktivitet?

B Ja  

A Nei  

Hvilke forhold?

Ferdigstille fellesområdet med lekeplass ( budsjett 250 000) 



Vedlagt dokumentliste

Hyllberget velforening Budsjett 2020.jpg

Hyllberget velforening Godkjent regnskap 2019.jpg

Hyllberget velforening Prosjekt Fellesområde lekeplass Målsetting og plan.jpg

Hyllberget velforening Årsmelding 2019.jpg
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Hemne Motorklubb - Søknad om støtte til Midt-Norsk mesterskap i Motorcross 
2020 

Saksdokumenter 

Saksdokumenter.pdf 
Søknad om støtte til å arrangere 3.runde i Midt-Norsk Mesterskap i motocross 2020 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Hemne Motorklubb arrangerer Midt-Norsk mesterskap i Motorcross i Stamnesdalen 05 – 06. sept. 

Hemne Motorklubb skal arrangere løp ved Stamnesdalen Motorsportsenter 5.-6. september 2020, 
og i den forbindelse søkes det om økonomisk støtte fra Heim kommune.  

Det er en stund siden det har blitt arrangert løp i Stamnesdalen, og arrangør mener det er viktig at 
anlegget og klubben settes på kartet igjen.  

Det er ikke søkt om et bestemt beløp, men av budsjettet i søknaden fremgår det at det kan 
påregnes et underskudd i størrelsesorden 17 000,- 

Vurdering 

Stamnesdalen er et flott anlegg, men dessverre har klubben for få medlemmer.  I år er Snillfjord 
Motorklubb med som medarrangør. Anlegget er i likhet med en del andre idrettsanlegg, hardt 
rammet av Covid 19. Likevel har motorklubben gjort sitt ytterste for å holde hjulene i gang. 
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Rådmannens innstilling: 

Alternativ 1 

Hemne motorklubb innvilges Kr. 20 000,- i støtte til gjennomføring av Midt-Norsk mesterskap i 
motorcross. Beløpet tas fra det generelle disposisjonsfondet. 

Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer 

 

Alternativ 2. 

Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker. 

 



Hemne Motorklubb 

v/ Anne Marie Lenes 

anne.lenes@heim.kommune.no                                                       Hellandsjøen 06.08.20 

 

Heim Kommune, kultur 

v/ Reidar Klungervik 

 

Søknad om støtte til å arrangere 3. runde i Midt-Norsk Mesterskap i motocross 2020 

Hemne Motorklubb skal arrangere løp ved Stamnesdalen Motorsportsenter 5.-6. september 2020, og 

i den forbindelse søker vi om økonomisk støtte fra Heim kommune. 

Det er en stund siden det har blitt arrangert løp her, men vi mener det er viktig at vi setter oss selv på 

kartet igjen. Vi har et flott anlegg, men dessverre få medlemmer. Heldigvis har vi fått med oss 

Snillfjord Motorklubb til å hjelpe oss. 

Det medfører en del kostnader ved å arrangere et slikt løp, og pga. covid – 19 så må vi dessverre 

sette begrensinger på antall deltakere. Dette vil føre til mindre inntekter, men dessverre like store 

utgifter. 

Jeg har prøvd å sette opp et ca budsjett, men erfaringsmessig så blir utgiftene ofte større. Vi håper 

selvfølgelig å få inn litt på salg av mat, men dette er selvfølgelig usikkert med tanke på covid – 19 

Utgifter: 

- Ambulanse og personell:  31300 

- Arr. Forsikring NMF:            6000 

- Speaker/lydanlegg:              4000 

- Tidtaker:                                 4000 

- Jury:                                         2000 

- Leie traktor:                            6000 (?) 

- Diesel:                                      4000 (?) 

- Premier                                   10000 (?) 

- Kioskvarer                               10000 (?) 

                                              =  77300 (?) 

Inntekter: 

Ca 50 deltakere pr dag:                       60000 (?) 

Matsalg:                                                   5000 (?) 

 

Jeg håper dere vil være med å støtte Hemne Motorklubb med arrangementet. 

 

Mvh Hemne Motorklubb 

mailto:anne.lenes@heim.kommune.no


V / Anne Marie Lenes 
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Representant skapsmt et 2020

Utsnitt av oppmøteprotokoll fra Røros Allmueskole høsten 1918

Sted: M S Teams

Tirsdag 21. april kl. 10.00

Påmelding innen 15.april



Det innkalles med dett e t il representantskapsmøt e i IKA Trøndelag 2020, 21. apri l kl 10 :00

Sted: MS Teams kl 10.00-11.00

Represent antskapet if lg. vedlagte liste

SAKSLISTE

1. Opptelling av medlemmer

2. Godkjen ning av innkalling og sakslist e

3 . Valg av prot okollkomite

4. Valg av leder og nest leder t il representantskapet

5. Årsrapport 2019

6. Regnska p 2019

7. Virksomhetsplan 2020

8. Budsjett 2020

9. Økonomiplan 2020 - 2024

10. Stra tegipl an 2020 - 2024

11. Revidert inst ruks for styret i IKA Trøndelag



IKA
Int erkommunalt Arkiv
T R Ø ND ELA G

Representantskapsmøte 21. april 2020

Sak 4/ 2020 Valg av leder og nestleder for representantskapet

Styret har følgende forslag til vedtak :



IKA
Interkommunalt Arkiv
T RØND ELA G

Representantskapsmøte 2 1. april 2020

Sak 5/ 2020 Årsrapport 2019

Styret har følgende for slag til vedtak :

Representantskapet godkj enner årsrapporten for IKA Trøndelag IKS for 2019



0

Arsrapport

2019

en/KA
Interkommunalt Arkiv

T RØ N D ELA G
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Innledning

Interkommunalt arkiv Trondelag IKS (IKA) er et interkommunalt selskap innenfor
kommuneforvaltningen i Trøndelags-regionen for tj enest er t ilknyttet dokument behandling og arkiv.
IKA skal ta vare på, og gjøre t ilgjengelig arkivmaterialet fra regionen. IKA er depot for papirbaserte og
digitale arkiver for eierne, saksbehandler og formidler fra deponerte arkiver. IKA Trøndelags visjon er

"Sikker bevaring  -  rikt ig f ormidling"

Oppgaver og overordnede mål for virksomheten er gitt av eierne, og nedfelt i inst it usjonens
selskapsavtale § 4, deponeringsregler for papir og IKA Trøndelags serviceerklæring.

Selskapet s arbeid overfor kommunene er todelt. IKA bidrar med
• Konkrete og akt uelle problemst illinger eierne står overfor i det daglige, og
• Fellesløsninger som kommer alle eierne t il gode

Trondheim, den 30. 03. 2020

Jens Ronnin g

Styrets underskrift :

Hanne Haugnes Ola Stene

Petter Lindset h Liv Marit Hovdal Jan Borre So lvik

Årsrappo rt IKA Trøndelag 20 19



l. Organisasj on og administ rasj on

1.1 Eiere

IKA Trøndelag hadde  pr.  31.12.2019, 39 eiere. Trøndelag fylkeskommune og 38 kommuner : Agdenes,
Bj ugn, Frost a, Frøya, Grong, Hemne, Hit ra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Levanger,
Lierne, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, M idt re Gauldal, Namsskogan, Oppdal, Orkdal, Os
(Hedmark), Osen, Rennebu, Roan, Røros, Røyrvik, Selbu, Skaun, Snillfj ord, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal,
Tydal, Verdal, Verran, Ørland og Åfjord.

1.2 Kontor og magasin

IKAs avt ale med Dora AS om leie av kontorplass i 4. etasje gjelder frem t il l. januar 2027. Lokalene er
fremleid t il Trondheim kommune. I Båtsmannsgata 4 leier IKA magasiner på t il sammen 20 000
hyllemeter . I t ilknyt ning t il magasinene for papirbasert depot har IKA kontorplass for fi re personer,
t re arbeidsstasjoner for ordningsarbeid, fi re lesesalsplasser og skannerfabrikk for digitalisering av
byggesaksarkiver for eierne. Skannerfabrikken har seks arbeidsstasjoner. I t illegg leier IKA
kontorlokaler i 3. etasj e med sj u kontorplasser, møterom og kjøkken med spiserom.

I første etasje er det påvist både skjegg- og sølvkre. Pr. dags dato overvåkes best anden gjennom et
30-talls limfeller. Det te har blit t et generelt problem i Norge. Det har i senere t id kommet posit ive
signaler fra skadedyrbransjen om effekt ive gift er på ut prøvingsstadiet , så dett e ser ett erhvert
håndterbart ut.

1.2.1 Arkivsenteret
I Arkivsent eret er Statsarkivet i Trondheim (SAT), NTNU/ Universitetsbib lioteket (UBiT),  Trond heim
Byarkiv (TB) og Trøndelag fylkesarkiv lokalisert . Daglig leder i IKA er deltaker og sekretær for
fellesmøter med de andre lederne i de overnevnte arkivinst it usjonene. Det foreligger en
samhand lingsavtale mellom inst it usjonene på overordnet nivå. Avtalens intensjon er å defi nere
samarbeidsprosjekt er og avtaler for bruk av fellesareal i Arkivsenteret . Det erf elles lesesal i
Arkivsenteret og en ut st illings- og formidlingsgruppe med representant er fra alle inst it usjonene. I
t illegg arbeides det med andre felles t iltak og tjenest er innenfor arkivområdet .

1.3 Representantskapet

Representant skapet er IKA Trøndelags øverste besluttende organ og består av en representant fra
hver eier. Hver eier oppnevner sin respekt ive represent ant med vara. Valget gjelder for den
kommunale valgperioden. Det er avholdt ett møte i 2019. Representant skapets leder er o rdfører Jon
P. Husby, Skaun kommune. Nest leder er Ida Bruheim Derås, Steinkjer kommune.

2
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1.4 St yret

Sty ret skal utøve styring gjennom det enkelte drift sår, føre løpende t ilsyn med virksomhet en og har
ansvar for at på lagte oppgaver utføres i henhold t il lov, forskrift er og event uelle på legg fra
representantskapet .

Styret blir valgt av representantskapet og har fi re medlemmer og 1., 2. og 3. vara. I t illegg har de
ansatt erepresentant i styret . Daglig leder av IKA er styret s faste sekretær, og forbereder st yre- og
årsmøtesaker.

1.4.1 Styret s sammensetning ved utgangen av 2019

Medlemmer:
Hanne Haugnes, Trøndelag fylkeskommune (leder) (frem t il vären 2023)
Ola Stene, Levanger kommune (nest leder) (frem t il vären 2021)
Liv Marit Hovdal, Melhus kommune (frem t il vären 2023)
Pett er Lindset h, Meldal kommune (frem t il vären 2021)
Jan Børre Solvik (ansatt es representant frem t il våren 2023)

Varamedlemmer:
l. Tore Wolden, M idt re Gauldal kommune (frem t il vären 2021)
2. Ingrid Rolset Holt , Selbu kommune (frem t il vären 2023)
3. Snorre Glørst ad, Ør land kommune (frem t il vären 2021)
4 . Tone Stakvik (vararepresentant for ansattes representant i styret f ra høst en 2014

Valgnemnd:
l.  Britt Brevik - Ørland kommune (frem t il vären 2023)
2. Øyvind Lindset h - Indre Fosen kommune (f rem t il vären 2023)
3. Kari Aarnes - Steinkjer kommune (frem t il 2021}

Vara:
l. Solveig Melum, Bj ugn kommune (frem t il vären 2021)
2. Anne M . Risvik, Ørland kommune (frem t il vären 2023)
3. Bjørnar Pett ersen Moe, Snåsa kommune (frem t il våren 2023)

1.4 .2 Motevirksomhet

Det er i 2019 avho ldt 7 styremøter.

1.5 Personalet

IKA Trøndelag har i 2019 hatt 14 faste st illinger som er disponert slik i 2019:

Roger Buan-Krognes, rådgiver (formidling og kat alogisering ) -100%.
Lars Gustav Gudbrandsen, rådgiver (depot digitale arkiver) - 100%
Päl Langi en, rädgiver (formi dling ) - 100%
Randi Leistad, rådgiver (katalogisering} - 50% frem t il 30.11.19.
Randi Ness, sekreter - 100%
Synne Nilssen, konsulent (ordningsarbeid papirdepot ) - 100%
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Pett er Pedryc, rådgiver (depot digit ale arkiv er) - 100%
Terj e Pettersen, konsulent (ordningsarbeid papird epot ) - 100%.
Jens Rønning, daglig leder - 100%.
Tone Stakvik, rådgiver papirdepot, privatarkivkoordinator, ordningsprosjekter inkl veiledning
ordningsprosjekter og ASTA-registeri ng) - 100%
Jan Børre Solvik, rådgiver (IKT, digitalisering sfabrikk og oppgaver innen digitalt depot ) - 100%
Synnøve Dahl W iset h, rådgiver {arkivdanning, arkivplan, bevaring og kassasjon ) - 100%
Gunhild Bakken, rådgiver (papirbasert depo t ) - 100%
Anit a Kildemo Flor, rådgiver (arkiv danning ) - 50% fra 11.11.19.

Skannerfa brikken bemannes med personale fra Adecco A/ S. Det har vært t il sammen 7 personer
engasj ert på denne måten. 4 av dem gjennom hele året.

Anne Marit Slett e har vært engasjert via Adecco for arbeid med prosjektet for ordning og
katalogisering av Salvesen & Thams-arki v et.
Janne Paulsen ra vært engasjert via Adecco for ordning av kommunale arkiver fra 01.04.2019.

Totalt sykefravaer: 5,7%
Legemeldt fravær: 3,4%
Egenmeldt fravaer: 2,3%

Det totale sykefraværet er gått opp f ra 5,4% i 2018 t il 5,7% 1 2019. Det legemeldte fraværet har gåt t
opp 0,7%-poeng, mens det egenmeldte fraværet har gått ned med 0,4%-poeng i forhold t i l 2018.

1.6 Økonomi

IKA Trøndelag finansieres i hovedsak av årlige t ilskudd fra eierne. Både grunnbeløpet og
eiert ilskuddet for øvrig differensieres i henhold t il innbyggertallet i kommunen og fremkommer som
følger pr. 2019:

Grunnbeløp

Innbyggertall pr 01.01. Grunnbeløp i kr

0-25 000 116 663

25 000-50 000 174 499

50 000-75 000 294 9443

75000-100 000 522 333

>150 000 906 453

Innbyggert ilskudd
Innbyggertall pr 01.01 Pr innbygger i kr
0-4000 20,73
4000-10 000 11,30

> 10 000 5,65
Fylkeskommunene 2,84

Tilskudd for å koordinere privatarkivarbeidet
IFylke IPrivat arkivkoordinatort ilskudd i kr
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ITrøndelag l394 929

Beløpene har vært j ustert årlig med kommunal deflator i statsbudsjettet.

For deponert ordnet papirarkiv betales kr 268,- for leie av hyllemeter i depot. Inntekt for deponert
mat eriale fra eierkommuner for 2019 er kr. 3 254 351,- . Innt ekt hyllemeterleie fra andre er i 2019 på
kr. 161 262,-.

Årsresultat for 2019 er kr. 1 140 369,09.

Disposisjonsfond er pr 31.12.19 kr. 5 988 518. Bundne drift sfond pr. 31.12.19 er kr. 2 950 266.

Kr 2 679 687 er  pr.  31.12.19 avsatt t il bundne fond for ordning av arkiv forskuddsinnbetalt av eiere.

Regnskapet føres av Vern esregione n regnskap og lønn i henhold t il kommunale regnskapsforskrift er,
og revideres av Revisjon M idt -Norge SA.

1.7 Likest illing

Styret har en sammenset ning på 40 % kvinner og 60% menn. Blant fast ansat t personale var
forholdet 54 % menn og 46 % kvinner pr. 31.12.2019.

1.8 Org anisasjon

Et iske ret ningslinjer er ut arbeidet og vedtatt av eierne på representant skapsmøtet i april 2010.
Personalreglement er rev idert pr. februar 2019.
Det er utarbeidet HMS-håndbok for IKA Trøndelag. Vedtatt av styret  pr  15.09.2014.
Lønnspolit iske ret ningslinjer er revidert pr. desember 2014.

Styret og ansatt e i IKA Trøndelag st artet arbeidet med st rategiplan for perioden 2020 - 2024 på
Hovde Gård, Brekstad, i september. Ferdig st rategiplan legges frem for representant skapet i april
2020.

1.9 Milj messige forh old

IKA Trøndelag driver kildesortering, og kommunen har et godt hent esystem for avfallet .

2. Inst it usjonens forhold ut ad

Det er utviklet et nært samarbeid når det gjelder informasjonsutveksling og faglig bist and de
interkommunale arkivinst it usjonene imellom. Den faglige kontakten med arkivmiljøet i Norge er
ivaretatt gjennom medlemskap og engasj ement i arkivfaglige interesseorganisasjoner og KS Bedrift .
Daglig leder har delt att på Kommunearkivinst it usjonenes ledermøt er, ledermøt et for
Kommunearkivinst it usjonens digitale ressurssenter og Arkiw erket s lederst øtt esamlinger.
IKA Trøndelag er akt ive for å styrke samhandlingen mellom aktørene i Arkivsenteret .
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2.1 M edlemskap

IKA Trøndelag er medlem i Arkivforbundet , Norsk Arki vrä d (NA), KiNS og Dat aforeningen.

2.1.1 KDRS kommun einstit usjonene s digitale ressurssent er

KDRS ble etablert som et 3-ärig pro sj ekt 19. mai 2010 og ble etablert som permanent inst it usjon i
2013 . KDRS er organisert som et samvirkeforet ak. KDRS har pr 31.12.2019 17 medlemmer {IKA
Trøndelag, IKA Kongsberg, Aust -Agder kult urhistoriske senter, IKA M øre og Romsdal, IKA Finnmark,
IKA Rogaland, Arkiv i Nordland, IKA Troms og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, IKA Vest Agder,
Drammen kom mune, IKA Hordaland, Vest fo ldarkivet , Trondheim kommune, IKA Øst fo ld, Tromsø

byarkiv, Fy lkesarkivet i Hordaland). KDRS dekker nå tot alt 74% av landet s kommuner.
KDRS skal t ilby tj enester og kom petanse t il sine medlemmer og akt ivt bidra t il å ut vikle og
effekt iv isere langt idslagring av d igit ale arkiv innenfor kommunal og fylkeskommunal sekt o r.

2.2 Repre sent asjon i ekst erne styrer og faggrupper

Jens Rønning har delt at t i prosj ektet «Ut red ing av ny regional arkivinst it usj on» i samarbeid med
Trøndelag fylkeskommune og med støtt e fra Riksarkivet.

Lars Gudbrandsen har deltat t i KDRS-prosjekt et «KDRS pro duksjon slinj e malsett »

Synnøve W iset h har delt att i d isse prosj ektene:

• Arkivplan.no Fase 3, utviklingsgru ppe

2.3 Deltakelse på konferanser og seminarer

Jens Rønning deltok på lederseminar i regi av Arkivverket og eiermøte for KDRS på Gardermoen 13. -
15. februar.
Delt ok på st rat egisamling med KAI- ledere og Avs ledergruppe i Oslo 19. og 20. august .
Tone St akvik og Jens Rønning arrangert e og delt ok på seminar om privatarkiv i Stjørdal 4 . april.

Jens Rønning, Tone Stakv ik og Pål Kristen Langøien delt ok på det 8 . norske arkivmøtet 8 . - 9. apri l
IKA arrangerte kontakt konf eranse for eierkommunene 9. mai i Trondheim.
Tone St akvik, Gunhild Bakken, Roger Kragnes og Jens Rønning delt ok på KAI-konferansen i St avanger
i 17. og 18. sept ember.
Lars Gustav Gudbrandsen og Synnøve Dahl W iseth deltok på NOKIOS 29. - 31. oktober.
Pett er Pedryc delt ok på Nokios 30 . oktobe r.
Pett er Ped rye og Lars Gudbrandsen deltok på KDRS samling 12. og 13. j uni.
Synnøve Dahl Wiseth delt ok pä KiNS-konf erans en i Stavanger 5. og 6. j uni.
Synnøve Dahl W iseth og Jan Børre Solvik delt ok på Kundedager Documaster 18. og 19. mars.

Webinar :
IKA Trøndelag har dette sist e året benytt et webinar (fulgt flere arrangement v ia st reamingtj eneste).
Dett e er gjort for at flere av de ansat te kan t a de l og bedrift en sparer reiseutgift er.

25.01. Erfaringsdeling fra anskaffelser av sak-arkivsystem som skytj enest e
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03.03. Fagseminar Arkiw erket - gjennomgang Arkiv lovutvalget s forslag t il ny lov
24.11. Arkivforbundet s møte om Arkivlovutvalgets rapport
11.10. Webi nar Documaster - stat us på sak/ journalpost ved utt rekk

2.4 Formi dling / Tidsskri f t

Hjemmesiden benyt tes t il formidling t il eierne og publikum. Publiseringsfrekvensen er lav, som en
følge av ressurssit uasjonen. Arkivkatalogene finnes likevel der i s kbar form og må ansees som en
kjerne i nett st edet . Det legges vekt på å formidle akt uelle nyheter om IKA Trøndelags akt iv it eter og
annet av arkivfaglig interesse. I t illegg fylles de dedikerte kommunesidene med informasjon som er
relevant for den enkelte kommune. AIie depot inst it usjonene i Arkivsenteret har i t illegg en egen
publikumsportal for formidling; www .arkivsenteret .na

Arkheion er et fagt idsskrift som gis ut av de interkommunale arkivene i Norge. Tidsskrift et
dist ribueres t il våre eiere og det kan lastes ned fra htt p:lj www.arkheion.no/

3. Selskapet s hovedarbeidsom råder j fr . st rat egi- og v irksom het splaner

3.1 Depot

Arkivforskrift en åpner for en delegering av depotfunksjoner t il int erkommunale arkiv både når det
gjelder papirbaserte og elekt roniske arkiv. IKA Trøndelag har lagt t il rett e for at eierne skal kunne
deponere historiske arkiver t il et felles depot, der publikum har tilgang t i l arkivmat eriale fra
regionen.

3.1.1. Depot for papirbaserte arkiver

Mange av eierkommunene har deponert mestepart en av sine avsluttede og eldre arkiver - dvs. fra
perioden frem t il omkring 1990. Noe av arkivmaterialet er levert som ordningsprosjekt i regi av IKA -
for senere deponering. ASTA ble tatt i bruk som verktøy for katalogisering i 2009. En del kommuner
har også benyt tet t ilbud om å deponere nyere ferdig ordnet materiale som bort sett ingsarkiv.

Vi har i 2019 hatt fokus på kommunereform og avslutt ing av arkiver, men har også tatt inn arkiv når
kommunene har vært klare t il å deponere enkeltserier eller større mengder.
Vi har i løpet av 2019 tat t inn 2180 hm, hvorav 98 hyllemeter er diverse privat arkiver, ferdig skannet
byggesaksarkiv utgjør 146 hyllemeter. 692 hyllemet er er t at t inn som uordnet arkiv hvor avtaler om
ordningsprosj ekt er inngåt t , mens 1257 hyllemeter er ferdig ordnet. Privatarkivene er kommet inn i
forbindelse med ordningsprosj ekt og prosjekter støt tet av Riksarkivet .

3.1.2 Depot for elekt roniske deponeringer

IKA Trøndelag har for äret 2019 mottat t 14 deponeringer, hvor 11 deponeringer st ammer fra
fagsystemer uten Noark-godkjenni ng, og 3 deponeringer er fra Noark-syst emer. Deponeringene
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følger den nye produksjonslinjen ved IKA Trøndelag. Denne har som formål å gjøre det enklere for
den enkelte kommune å få sine digit ale arkiv fra fagsystemer deponert hos IKA Trøndelag.

Deponeringene t il IKA Trøndelag er gjennomført som følge av kommunebesøk, hvor ansat t e ved
digit alt depot har satt seg som mål å gjennomføre et besøk pr. kommune for å orientere om den nye
produksjonslinjen, samt hvordan utt rekk og senere deponering t il IKA Trøndelag gjennomføres i
praksis. Kommunebesøkene har gått over flere år, og de sist e kommunebesøk blir gjennomfort 2020.
Hvert kommunebesøk har en planlagt varighet på 3 t imer, og gjennomføres med arkiv- og IT leder
t ilst ede. Følgende kommuner har enten fått besøk eller deltatt på samling i 2019:

Skaun 13.01.2019 Snåsa 04 .06.20 19
Holt ålen 04.02.2019 Ørland 18.06.20 19
St einkjer 09.04 .2019 4fjord 18.06.20 19

Malvik 29 .04 .20 19 Rissa/ Indre Fosen 18.06.2019

Fr0ya 07.05.2019 Osen 18.06.2019

Lierne 04.06.2019 Roan 18.06.2019

Høylandet 04.06.20 19 Fosen IKT 18.06.2019

Ro yrv ik 04.06.20 19 Bj ugn 18.06.2019
Nye Namsos 04.06.20 19 R@rvik 26.06.2019
Grong 04.06.2019 Vikna 26.06.2019

Indre Fosen 16.08.2019

IKA Trøndelag har i 2019 også vært involvert i felles prosjekt gj ennom KDRS. Prosj ektet het er «KORS
Produksjonslinje malsett », og har som formål å automat isere produksjon av teknisk beskrivelse av
deponeringer mottatt ved digitalt depot. For hver deponering IKA Trøndelag mott ar må vi generere
en svært detaljert og ressurskrevende beskrivelse av utt rekket. KORS-prosjekt et har som formål å
automat isere produksjon av teknisk beskrivelse og dermed spare ressurser.

3 .1.3 Skannerfa brikken

Skannerfabrikken har hatt full drift i hete 2019 med dagskift (3 årsverk) og t idvis kveldsskift ett er
behov (i snitt 2 vikarer).
Det ble i 2019 skannet 118 hyllemeter, noe som er lavere enn både 2017 0g 2018. Grunnen t il det te
lavere akt ivitetsnivået er at det er brukt mye mindre vikarer i 2019 enn både 2017 og 20 18 da
behovet har vært mindre og mat erialet har vært mer krevende.

Skannede Hyllemeter
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Skannerfabrikken slutt ført e digitalisering av delingsarkivet t il Malvik (18 hylle meter) og
byggesakskivet for Skaun (11 hyllemeter ett er forespørsel fra kommunen grunnet problemer med
lokal losning).
Skanning av Åfjords og Stjørdals eiendomsarkivarkiv har pågått i hele 2019, og begge disse
prosjektene vil slutt føres i j anuar 2020.
Roan og Meråker sine eiendomsarkiv har stoppet opp grunnet forsinkelse ved lokal rydding. Disse vil
også slutt føres i løpet av første kvartal 2020, under forutsetning at lokal rydding blir gjenopptatt .
161 t imer av IKA ansat t i sammenheng med de forskj ellige prosjektene ble fakt urert i 2019.

På utstyrssida ble det skift et ut 5 maskiner grunnet overgang fra Windows 7 t il Windows 10 .
Ingen skannere ble skift et ut i 2019.

3.1 .4 IT Drift

Microsoft annonserte i 2019 at Windows 7 og serverløsningen Windows 2008 vil ha st opp på all
support fra 20.01.2020.
Dett e medførte ett større arbeid på IT da våre arbeidsmaskiner stort var sett Windows 7 og 2008
server ved årets start .
En fant løsninger for oppgradering, så totalt ble det brukt totalt kun 4.000 på programvare mens det
ble brukt ca 45.000 på maskiner da en del måtte bytt es ut grunnet alder. I t illegg kom utbytt ing av
maskiner på skannerfabrikken, som totalt også beløpte seg t il ca 45.000.
Det ble ikke gjort noen store invest eringer på IT drift sut styr i 2019.

3.2 Ordning og katalogisering

Det er blit t ordnet og regist rert 357 hyllemeter i forbindelse med ordningsprosjekt i 2019.

Følgende ordningsprosjekt er fullført i 2019:
Malvik videregående skole
Ole Vig videregående skole
Meldal kommune
Melhus kommune

Følgende prosjekt er er påbegynt , men ikke f ullført :
Mosvik- Inderøy kommune, slutt dato april 2020
Levanger videregående skole, slut tdato januar 2020.
Frost a kommune, slutt dat o sept ember 2020.

I t illegg t i l ordningsprosjekt ene er 625 hyllemet ere ferdig ordnet arkiv regist rert i ASTA, men siden
mengden mott att arkiv var rekordstor i 2019 har etterslepet økt bet raktelig fra i fj or, og 937
hyllemeter fra 2019 er ikke regist rert .
I løpet av 2019 er 230 arkiver regist rert i ASTA, og 60 er korrekt urlest og publisert på Arkivportalen.
Tot alt 4829 arkiver regist rert i ASTA. Av disse er 3460 korrekt urlest og publisert på Arkivportalen, noe
som utgjor en andel pä 72 %.
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3.3 Arkivdanning

Fagområdet arkivdanning har det sist e året hatt fokus på samspillet mellom saksbehandling og arkiv,
organisering av arkivtjenesten, dokumentflyt , rut iner og sikring av dokumentasjon. IKA Trøndelag er
en akt iv bidragsyter overfor eierkommunene i deres arbeid med å skape gode rut iner som er
t ilpasset de enkelt e brukergrupper, og i dokument asjon av disse rut inene, slik at både dagens og
ettert idens brukere av arkivet får en best mulig forståelse av hvordan arkivet har blitt skapt. Dett e er
gjort gjennom akt iviteter som besøk i kommunene og regionale samlinger med fokus på arkivplan.
Målsett ingen med kommunebesøkene er å etablere god kont akt med eierkommunene, samt
kvalitetssikre arkivda n ningen.

Den pågående kommunereformen og kommunesammenslåinger har ført t il mange henvendelser og
forespørsler vedrørende dokumenthåndtering ved avslutt ing av nåværende kommune og opprett else
av ny kommune. Vi opplever en økning i henvendelsene vedrørende ut arbeidelse av Bevaring- og
kassasjonsplan og enkelt henvendelser om bist and i bevaring og kassasjonsvurderinger hos våre
eiere. Gjennom 2019 har arkivdanning sett en økning i henvendelser fra kommunene på rådgivning
og bist and i hvordan håndtere dokument og arkiv i Interkommunale samarbeid. Mange komplekse og
utfordrende problemst illinger.

Arkivverket har de siste årene intensivert t i lsynsarbeidet overfor kommunene. I 2019 fikk 2 av IKA
Trøndelags eierkommuner (Namsskogan og Indre Fosen) arkivt ilsyn. Etter et arkivt ilsyn har
kommunene fr ist på seg for å lukke event uelle avvik. IKA Trøndelag sine fagansvarlige bist år
kommunene i lukking av avvik. Bistand fra våre rådgivere har omfat tet alle faser i arkivenes livslp -
fra dokumentfangst og arkivdanning i dagligarkivet t il langt idslagring i arkivdepot. Vår erfaring er at
ett er et t i lsyn økes fokuset på forsvarlig arkivhold, t ilgang på ressurser og
dokumentasjonsforvalt ning.

3.4 Arkivplan

En arkivplan er en samlet plan over hva arkivet inneholder og hvordan det er organisert . Det øker
kvaliteten på arkivet og t illiten t il arkivtjenesten at ansvar og rut iner er godt dokumentert e og lett
t ilgj engelige. AIie offent lige organ er pålagt å ha en arkivplan, jfr . Arkivforskrift en §4 (Arkivplan og
internkont roll).

Formålet med en arkivplan eller administ rat iv håndbok, er at kommunen skal få god oversikt over
alle sider av dokumenthåndteringen som skjer i kommunen. En arkivplan gir en forst åelse av den
administ rat ive sammenhengen som arkivmaterialet inngår i og er et nytt ig redskap i styring og
planlegging av arkivarbeidet . Arkivplan er et sent ralt dokument i en hver kommune og gir kommunen
mulighet t il å ha orden i eget hus.

I forbindelse med kommunereformen og event uelle kommunesammenslåinger er det v ikt ig med
fokus på ferdigst illing og vedlikeho ld av arkivplan. Arkivplan vil være et vikt ig verktøy i arbeidet med
å få oversikt av hva den enkelt e kommune har av både papirbaserte arkiver og elekt roniske syst emer
med t ilhørende arkiver. Når kommunene har ut arbeidet Bevaring- og kassasjonsplan vil arkivplan
være et nat urlig arbeidsverkt øy i planarbeidet .

10
Årsrappo rt I KA Trøndelag 2019



Siden 2011 har IKA Trøndelag hatt ekst ra fokus på arkivplanarbeidet i våre eierkommuner . AIie våre
eiere får hjelp og bistand i det prakt iske arbeidet med utarbeidelse av arkivplanen/ administ rat iv

håndbok.

I 2019 ble det gj ennomførte 5 regionvise samlinger hos IKA Trøndelags eierkommuner. Ved utgangen
av året er det regist rert at 32 av våre eierkommuner har en ferdigst ilt og godkjent arkivplan. I t illegg
t il arkivplansamlinger gir rådgiveren på arkivdanning mye prakt isk bistand i arbeidet med den enkelt e
kommunes arkivplan. I t illegg t il regionvise samlinger og bistand over telefon/ e-post (43
henvendelser fordelt på 26 kommuner) er det gjennomført 3 arbeidsmøter med 4 eierkommuner
(Holtålen, Rennebu, Osen og Roan). I t illegg har vi bistått Trondheim kommune i oppstarten av deres
prosjekt med utarbeidelse av arkivplan.
Samt lige av IKA Trøndelags eierkommuner benytt er den web-baserte arkivplanen i sit t arbeid med
arkivplan (arkivplan.no).

Rådgiveren på arkivdanning har gjennomført 2 kurs på forespørsel fra eierkommuner. Et kurs i K-
koder (Hit ra kommune) og et kurs i periodisering (Malvik kommune).

Det er også gjennomført kommunebesøk hos Nærøy og Vikna kommuner (ny eier fra 01.01.2020

Nærøysund kommune)

3.5 Bevaring og kassasjon
Flere av IKA Trøndelags eierkommuner har i løpet av året fortsatt arbeidet med ut arbeidelse av
Bevaring- og kassasjonsplaner (BK-planer). Pålegg om bevaring og kassasjonsvurderinger fi nnes i
Riksarkivarens forskrift (RAF) Kap 7 Del Ill for kommuner og fylkeskommuner. Dokumentasjon for alle
f unksjonsområdene i en kommune skal BK-vurderes. Forskriften er klar på hvilken dokumentasjon
som skal bevares (bevaring späbud). Dokumentasjon som kan kasseres skal det sett es en
kassasjansfr ist for. Kassasjonsfr isten skal nedfelles skrift lig. Det er ikke anledning for en kommune å
kassere noe dokumentasjon eller arkivmateriale ut en en slik vurdering.

IKA Trøndelag bidrar t i l koordinering av arbeidet som gjøres i eierkommunene. Vi ønsker å være
eierkommunene behjelpelig med å planlegge, st arte opp og gjennomføre egne prosj ekter. Et ter hvert
som eierkommunene utarbeider BK-planer vil IKA Trøndelag sende BK-planene ut på høring t il andre
av väre eierko mm uner. Mer utfyllend e lesing om BK-pro sjektene pä IKA Trnd elags hjemmeside.

Prosjekt for utarbeidelse av Bevaring- og kassasjonsplan i våre kommuner:

Funksjons om räder
Administ rasjon og polit ikk (RAF
57-24)
Personalforvalt ning og
folkevalgte (RAF $7-26)
Opplæring og oppvekst ,
Grunnskoleopplæring (RAF §7-
28.3)
Helse og omsorg, administ rat iv
dokumentasjon (RAF §7-29)
Sosial- og velferdstjenester
(RAF$7-30)
Kultur, idrett , fr iluft sliv og kirke
(RAF $7-32)

Kommune
Steinkjer kommune

Skaun kommune

Snåsa kommune

Rennebu kommune

Melhus kommune

Ferdige BK-planer

Under arbeid

Ferdigst ilt i 2019

Under arbeid

Røros kommune

Ferdigst ilt i 2019

Pä haring

Ut kast klart t il å sendes på
har ing i lopet av januar 2020
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12019 ble det arrangert 2 temadager på forespørsel fra eierkommuner, Rennebu og Malvik. Fokus på
disse temadagene var gjennomgang av lovverket for bevaring og kassasj on, t ips og råd om
gjennomføring, involvering av funksjonsområdene i kommunen og hvordan bruke kart leggingsskjema
som IKA Trøndelag har ut arbeidet og som er et nytt ig verktøy i BK-plan arbeidet.

3.6 Opplæring, rådgivning og informasjon

IKA Trøndelag legger vekt på å være t ilgjengelig for eierne i forbindelse med arkivfaglige spørsmål og
rådgiving innen alle arkivrelaterte områder. Henvendelsene t il IKA Trøndelag omfatter bl.a.
kassasjon/ bevaring, ordning av arkiv, deponering, klausulering av arkivmateriale, t ilgang t il materiale,
overgang t il elekt roniske arkiver og organisering av interkommunalt samarbeid.

3.7 Tilgjengeliggjøring og formidling

3.7.1 Saksbehandling og lesesalsbesøk
Saksbehandlingen har vært jevnt økende i takt med økende best and i depot. For fjoråret så vi et so lid
hopp i antall saker, opp nest en hundre. Part sinnsyn utgjør snaue 30 % av sakene.

En ser av t all for lesesalen, at det erf lere ut lån per besøkende enn t idligere.

Lesesal Saksbehandling

Besk e nde Ut lån Totalt Partsinnsyn

2014 95 369 473 114

2015 81 435 491 116

2016 70 341 560 118

2017 77 521 602 95

2018 94 594 616 168

2019 72 454 712 198

3.7.2 Hjemmeside

Hjemmesiden er sterkt nedprioritert jamfør økning nevnt i 3.7.1. En mener likevel den dekker
minimumsbehovet for publikum for å komme i kont akt med oss og for å gjøre IKAs bestand allment

t ilgjengelig.

3.7.3 Arrangementer og ut st illinger

Som følge av stor økning i antall saker, har vi i 2019 ikke deltatt i formidlingsgruppa på Arkivsenter
Dora. Følgelig har vi heller ikke deltatt på åpne arrangement er eller i å utarbeide utst illinger.
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3.8 Privat arkiver

IKA Trøndelag er koordinator for privatarkiver i Trøndelag fylke. Målsett ingen er at alle inst itusjoner
som arbeider med privatarkiv skal lage sin egen bevaringsplan, slik at det vikt ige arbeidet private
arkiver i regionen ivaretas gj ennom en helhet lig plan.
Det har vært møt er med samarbeidsgruppa/nettverket , som består av arkivinst it usjonene i
Arkivsenteret samt Museene i Sør-Trøndelag. Det har blitt holdt kurs og git t generell rådgivning og
veiledning av museer, historielag og foreninger. IKA har også hatt hospitant er fra Museene i Sør-
Trøndelag for opplæring i skanning og Astaregist rering. IKA Trøndelag har tatt imot arkiver fra Orkla
Indust rimuseum og flere mindre bedrifter og organisasjoner. Vi har også inngått avtale om
ordningsprosjekt med KonSek Trøndelag iks, mens Stat kraft som har brukt IKA som depot for sine
papirarkiver i november flytt et disse t il Oslo . IKA Trøndelag har søkt og fått t ilskudd fra Riksarkivet t il
t re privat arkivprosjekter som st arter 1.1.2019. Prosjektene skal gj ennomføres i samarbeid med
Arkivinst it usjonene på Arkivsenteret i Trondheim, M useene i Sør-Trøndelag blant annet Orkla
Indust rimuseum og St iklestad Nasjonale Kult ursenter v/ Egge museum.

3.9 Prosjekt er

3.9 .1 Orkl a - og Salvesen & Thams arkivene.

Med støtt e fra Riksarkivet og Trøndelag Fylkeskommune og i samarbeid med Orkla Indust r imuseum
er IKA Trøndelag i gang med del 3 av prosj ekt ordning av Salvesen & Thams arkivene som har vært
oppbevart i en TRAFO-stasjon på Bårdshaug. Del 3 av arkivet har blitt ordnet og katalogen er gjort
t ilgjengelig via www.arkivportalen.no . Prosjekt et vil fortsett e t il mai 2020 og med del 3 blir arbeidet
avslutt et frå vår side.

3.9 .2 KDRS - Malsett prosj ekt et
IKA Trøndelag har delt att i Malsett -prosjektet ved KORS. Prosj ektet er støttet av Arkivverket, og har
som mål å utvikle t otalt 20 sett med maler for dokumentasjon av de mest brukte fagsystemene
deponert ved digitale depot. Over t id vil prosjekt et bidra t il å effekt ivisere IKA Trøndelags arbeid med
å dokumentere deponerte systemer.

Tabell 1 Total bestand og mengde avlevert fra den enkelte kommune.

Kommune Totalt

Agdenes 244

Bjugn 252

Frosta 222

Fr@ya 234

Grong 70

Hemne 429
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Hit ra 612

Holt ålen 141

Inder y 562

Indre Fosen 402

Levanger 453

Lierne 143

Malvik 352

Meldal 416

Melhus 526

Meråker 140

Midt re Gauldal 308

Namsskogan 30

Oppdal 144

Orkdal 653

Os 64

Osen 3

Rennebu 120

Roan 51

Røros 226

Ryr vi k 162

Selbu 177

Skaun 207

Snillfjord 316

Snåsa 45

St einkjer 973

Stjord al 692

TFK 2459

Tydal 93

Verdal 379

Ørland 139

Äfj ord 166

Tr nderenergi 119

Avant Garden 41

KonSek 50

Orkla Indust rier 140

Verdal Havn 3

Sum 13127

14
Årsrapport IKA Trondelag 2019



IKA
Int erkommunalt Arkiv
T RO N D ELA G

Representantskapsmøte 21. april 2020

Sak 6 / 2020 Regnskap 2019

Regnskap for regnskapsåret 20 19 er gjennom gått av styret. Regnskapet
inneholder driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter for IKA
Trøndelag IKS.

Styret har følgende forslag til vedtak:

Representantskapet gorkj enner regnskapet for 20 19 som følger:

l . Året s mindreforbruk i drift kr. 1.140.360.09 avset tes t il disposisjonsfond

2. Udekket investering kr. 23.501,00 dekkes av disposisjonsfondet .



Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Regnskapsskjema - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Driftsinntekter:
Salgsinntekter (note 11) 3.565.244 ,11 3.553.000 ,00 3. 382.0 00.0 0 1.418. 178,40

Refusjoner (note 11) 20.39 1.065.2 5 14 .277.000 ,00 12 .857.000 ,00 19.500.358,23

Overføringer 0 ,00 0,00 0, 00 0,00

Andre driftsinntekter 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00

Sum driftsinntekter 23.956.309,36 17.830.000,00 16.239.000,00 20.918.536,63

Driftsutgifter:
Lonn ink l. sosiale utgifter (note 2 og 10) 9.447.212, 64 9.850 .000,00 9.896.000 ,00 8.972.832 ,13

Kjop av varer og tjenester 9.853. 153, 53 7.758.0 00.00 7.242.0 00, 00 8.994.081,08

Overfori nger 2.237.699 ,89 1.275.000,00 1.233.0 00,0 0 1.921.487,10

Kalkulatoriske avskrivninger (note 6) 698.854, 00 674.000,00 674 .000 ,00 727.924,00

Andre driftsutgift er (note 9) 207.688 ,00 205.000,00 197.000 ,00 196.573,60

Fordelte utgifter -70.825, 06 -40 .000,00 -10.0 00. 00 -42.9 15, 73

Sum driftsutgifter: 22.373.783,00 19.722.000,00 19.232.000,00 20.769.982,18

Brutto driftsresultat: 1.582.526,36 -1.892.000,00 -2.993.000,00 148.554,45

Finansposter:
Renteinntekter 134 .607,00 100.000,00 50.000 ,00 79.392,00

Renteutgifter 676.28 2. 000.0 0 2.000, 00 1.330,28

Avdrag pa län 0,00 0,00 0 ,00 0,00

Mottatte avdrag pa lan 0,00 0,00 0 ,00 0,00

Utlän 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

Motpost avskrivninger (note 6) 698.854 ,00 674 .000.00 674.000 ,00 72 7.924 ,00

Ordinært resultat (Res. før interne finansierings2.415.311,08 -1.120.000,00 -2.271.000,00 954.540,17

Interne f inansieringstransaksjoner:
Avsetninger (note 4) 3. 174 .995,31 816.728,89 0 ,00 1.695.8 19,92

Bruk av tid ligere avsetninger (note 4) 1.900.044, 32 1.936.728,89 2 .271.000 ,00 1.122.008,64

Brukt til finansiering av utgifter i kapi talregnsk 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

Regnskapsmessig resultat 1.140.360,09 0,00 0,00 380.728,89



Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Regnskapsskjema - Investeri ng Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Investeringer:
Investeringer i varige driftsmidler 0,00 0,00 0,00 123.918,50
Utlån 0,00 0,00 0 ,00 0,00
Kjop av aksjer og andeler 23.501,00 0,00 0 ,00 23.848.00

Sum investeringer 23.501,00 0,00 0,0 0 147.766,50

Finansiering:
Bruk av länemidler 0,00 0,00 0 ,00 0,00
Salg av Anleggsmidler f fast eiendom 0,00 0,00 0 ,00 0,00
Tilskudd og refusjoner vedr. investering er 0,00 0,00 0 ,00 0,00
Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0,00 0,00 24.783,70
Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00
Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0 ,00 0,00
Bidrag fra ärets driftsbudsjet/ -regnskap 0,00 0,00 0 ,00 0,00
Netto avsetninger 0,00 0.00 0,0 0 0,00

Sum finansiering : 0,00 0,00 0,00 24.783,70

Udekket/udisponert -23.501,00 0,00 0,00 -122.982,80
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Regnskapsskj ema  -  BALANSE

EIENDELER:

Regnska p 2019 Regnskap 2018

Anleggsmidler
F aste eien dommer og an legg (not e 6)
Utstyr, m askiner og transportmidler (note 6 )
A ksjer og andeler (note 3 og 6 )
Pensjonsmid ler (note 2)

Sum anleggsmidler:

Omløpsmidler
Kortsiktig e fordringer
Bankinnskudd

Sum omløpsmidler:

SUM EIENDELER:

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital
Disposisjon sfon d (note 4)
Bundne d riftsfond (note 4)
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift ) (no te 7)
Udekket i inv.reg nskapet (nole 8)
Kapitalkon to (note 5)

Sum egenkapital:

Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser (no te 2)
Sum langs iktig gjeld :

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gj eld
Premieavv ik (n ote 2)

Sum kortsiktig gjeld:

SUM EG ENKAPITAL OG GJELD:

1.572.866 ,00
198 .570 ,00
242.52 1,00

9 . 797.284 ,00

11.811.241,00

7.238.0 77 ,20
5 .29 1.14 7,6 1

12.529.224,81

24.340.465,81

5.988 .5 17 ,89
2.950 266.42
1.140 .360,09

-23 501.,00
-129.292.0 0

9.926.351,40

11.940.533,00
11.940.533,00

2 .382 109.4 1
9 1.472 ,00

2.473 .581,41

24.340.465,81

2.097.155,00
373.135,00
219.020,00

8.766.306,00

11.455.616,00

3.079.266,83
7.098.0 38,96

10.177 .305,79

21.632.921,79

6. 164.771,80
1.24 1.315,43

380.728,89
-122.982,80
976.60 1,00

8.640.434,32

10.4 79.015,00

10.479.015,00

2 .420.691,47
92. 781,00

2.513.472,47

21.632.921,79

Trondheim,

Hanne Haugnes
styrets leder

£2 LR..
Ola Stene )}
nestleder

Jer Kare Ronni ng
daglig leder

,  t p l 4
Li v Mari t Hovdal
Styreme dlem

Bu, f t_
Petter Lindseth

s ±Re
olvik

ansattes representant
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Drift 2019 -  pr ansvar
Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap

2019 2019 2019 2018
Ansvar: 200000 IKA TRØNDELAG

1010 LONN FAST 7.092.783 7.446.000 7.446.000 6 .915.355
1027 PERIODISERING VARIABEL LØNN 5.612 6.000 0 -5.612
1030 EKSTRAH JELP 52. 199 31.000 0 0
1058 TELEFONGODTGJØRELSE 6.062 9.000 9.000 8.654
1063 HONORAR 0 1.000 1.000 0
1085 GODTGJØRELSE STYRE 146.650 145.000 130.000 103.950
1086 GODTGJOREL SE REPRESENTANTSKAP 24.300 27.000 20.000 19.500
1090 GRUPPE/ULYKKESFORSIKRING 22.280 25.000 25.000 21.712
1092 PENSJONSUTGIFTER 920.946 927.000 1.042.000 846.101
1093 PREMIEAVVIK PENSJON -1.148 9.000 0 -23.998
1097 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PREMIEAW IK -161 1.000 0 -3.384
1098 PERIODISERING ARBEIDSGIVERAVGIFT 881 0 0 -881
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1.138.609 1.223.000 1.223.000 1.092.066
1100 KONTORREKVISITA 15.020 15.000 20.000 18.777
1101 ORDNI NGSMATERI ELL 47.080 200.000 230.000 115.683
1102 KONTORREKVISITA SKANNERFABRIKK 25.918 25.000 10.000 25.413
1103 FAGLITTERA TUR 18.480 17.000 15.000 10.644
1116 SERVERING MØTER/KURS 29.117 20.000 40.000 25.890
1124 VELFE RDSTILTAK 17.018 25.000 50.000 5.200
1126 VAREKJ OP FOR VIDERESALG 11.490 15.000 25.000 22.686
1127 REISEKOSTNADER/HOTELLOPPHOLD A 79.018 75.000 50.000 24.829
1128 DIVERSE ANDRE DRIFTSUTGIFTER 96.272 100.000 100.000 119.674
1129 KDRS 320.828 321.000 325.000 312.698
1130 TELEFON/TELEF AX/INTERNET T 7.796 10.000 15.000 14.261
1131 PORTO 12.399 15.000 10.000 10.819
1132 DATAKOMMUNIKASJON 32.975 27.000 27.000 26.280
1139 BANKGEBY R 1.925 3.000 3.000 1.871
1150 OPP LE RING - KURS, ANSATTE 88.422 125.000 125.000 121.122
1151 OPPLE RING - KURS, KOMMUNER/PRO 104.268 125.000 150.000 59.673
1152 UTGIFTE R TIL FORELESER 37.600 50.000 50.000 17.351
1155 REISEKOSTNADER SOM VIDEREFAKTU 3.249 10.000 30.000 29.686
1160 BILG ODTGJORELS E 11.317 15.000 20.000 15.969
1162 DIE TTGODTGJORELSE 6.568 15.000 20.000 9.520
1165 UTGIFTSDEKNING OPPG.PL 0 7.000 7.000 1.795
1177 REISEUTGIFTER UTEN MVA-KOMP 3.403 5.000 5.000 6.638
1178 REISEUTGIFTER MED MVA-KOMP 91.698 100.000 100.000 77 .279
1180 STROM 167.594 180.000 160.000 181.394
1185 FORSIKRING 4.024 10.000 10.000 2.483
1186 VAKTT JENESTER 82.386 82.000 80.000 72.347
1188 YRKESSKADEFORSIKRING+YRKE SREIS 17.984 18.000 17.000 16.296
1190 HUSLEIE DORA 857.677 858.000 847.000 828.637
1192 FELLE SKOSTNADER DORA 262.232 262.000 284.000 276.997
1193 HUSLEIE BÅTMANNSGATE 2.019.765 2.020.000 2.008.000 1.959.032
1194 FELLESKOSTNADER BATMANNSGATE 328.328 328.000 324.000 316.296
1195 AVGIFTE R, GEBYR, LISENSER 238.987 300.000 300.000 190.034
1196 KONTINGENTER 92.569 96.000 60.000 55.713
1197 RENOVASJON 33.678 37.000 20.000 23.860
1202 INVENTAR OG UTSTYR 81.182 75.000 35.000 15.866
1208 IT-UTSTYR 128.815 140.000 140.000 178.029
1230 VEDLI KEHOL D, BYGGTJENESTER OG N 230.577 231.000 150.000 54.257
1241 SERVICEAVTALER/REP. UTSTYR 138.294 126.000 95.000 94.052
1262 RENHOLD, KJØP AV TJENESTER 240.682 215.000 215.000 205.496
1270 INTERNE KONSULENTTJENESTER 0 0 0 2.168
1271 KJP T E KONSULENTTJENESTER 70.435 90.000 60.000 66.143
1273 VIKARBYRÅ. SKANNERFABRIKK 0 0 0 3.568
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap
2019 2019 2019 2018

1274 VIKARBYRÅ 596.668 660.000 300.000 329.952

1370 REVISJON 18.000 20.000 20.000 15.200

1375 KJØP FRA EIERKOMMUNER/REGNSKAP 189.688 185.000 177 .000 181.374

1429 BETALT MVA DRIFT 1.345.155 1.142.000 1.100.000 1.182.403
1504 FORSINKELSESRENTER/INKASSOGEBY 676 2.000 2.000 948

1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND 380.729 380.729 0 455.028

1550 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 2.418.622 436.000 0 1.240.792

1580 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 1.140.360 0 0 380.729

1590 AVSKRIVNINGE R 638.921 674.000 674.000 645.262

Sum utgifter 22.194.902 19.737.729 18.401.000 19. 021.577

1620 GEBYRINNTEKTER -80 0 0 0
1621 SALG AV VARER OG TJENESTER EIERK -109.800 -78.000 -18.000 -75.845
1623 SALG AV VARER OG TJENESTER ANOR 0 0 0 -11.000

1626 EIERINNBE T ALIN G - GENEREL T - FYLKE -1.830.608 -1.831.000 -1.830.000 0

1627 UTLEIE HYLLEM ETER - FYLKET -578.800 -579.000 -526.000 0

1628 ORDNING ARK IV - FYLKET -165.979 -166.000 -119.000 0

1635 AVG. PL. HUSLEIE UTLEIE DORA -474.844 -475.000 -470.000 -458.768
1636 AVG. PL. REF. FELLESKOSTNADER UTL -232.382 -245.000 -245.000 -237.702

1650 UTLEIE HYLLEMETER ANDRE ENN EIER -16 1.262 -161.000 -156.000 -152.218

1651 ARKIVTJENESTER ANDRE ENN EIERE M 0 0 0 -461.609

1652 AVG.PL . SALG ANDRE -9.192 -15.000 -15.000 -21.037

1655 AVG.PL. SALG EIERE -2.298 -3.000 -3.000 0

1690 FORDEL TE LØNNSUTGIFTER -70.825 -40.000 -10.000 -40.747

1700 REFUSJONER FRA STATEN/NORSK KU -30.800 -31.000 0 0

1710 SYKEPENGEREFU SJONER -158.357 -150.000 0 -83.314

1711 REFUSJON FØDSELSPENGER 0 0 0 -102.300

1729 KOMPENSERT MVA DRIFT -1.345.155 -1.142.000 -1.100.000 -1.182.403

1772 REFUSJON FRA ANDRE -3.249 -3.000 -10.000 -9.327
1774 EIERINNBETALING - GENEREL T -7.788.249 -7.788.000 -7.743.000 -9 .557.317

1777 ANNEN REFUSJON FRA KOMMUNER 0 0 0 -21.964

1778 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROS JE -3.824.489 -1.674.000 -814.000 -2 .442 .222
1779 UTLEIE HYLLEMETER EIERKOMMUNER -2.675.551 -2.676.000 -2.377 .000 -2 .605.460

1900 RENTER BANKINNSKUDD -126.340 -91.000 -45.000 -70.809

1904 RENTER PÅ FORDRINGER -2.580 -3.000 0 -2.436

1905 UTBYTTE -5.687 -6.000 -5.000 -6.147

1930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORB -380.729 -380.729 0 -731.028

1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -434.000 -434.000 -1.239.000 -20.000

1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -1.084.792 -1.092.000 -1.002.000 0

1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -698.854 -674.000 -674.000 -727.924

Sum inntekter -22.194.902 -19.737.7 29 -18.401.000 - 19. 021.577

Sum ansvar: 200000 IKA TRØ NDELAG 0 0 0 0

Ansvar: 200150 SKANNERPROSJEKT ST JØRDA
1101 ORDNINGSMATE RIELL 51.797 0 0 0
1270 INTERNE KONSULENTTJENESTER 42.120 0 0 0

1273 VIKAR BYRA, SKANNERFABRlKK 1.596.983 0 0 1.428.566

1429 BET AL T MVA DRIFT 397.183 0 0 349.943

1550 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 105.065 0 0 0

1590 AVSKRIVNINGE R 37.197 0 0 0

Sum utgifter 2.230.344 0 0 1.778.510

1729 KOMPENSERT MVA DRIFT -397.183 0 0 -349.943

1778 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJE -1.833.162 0 0 -1.366.838

1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND 0 0 0 -61.728

Sum inntekter -2 .230.344 0 0 -1.778.510

Sum ansvar: 200150 SKA NNERPROSJEKT STJØ 0 0 0 0
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Regnskap Buds(end) Budsjett R egnskap
2019 2019 2019 2018

Ansvar: 200180 SKANNERPROSJEKT RØROS K
1101 ORDNI N GSMATERI ELL 0 0 0 5.470

1270 INTERNE KONSULENTTJENESTE R 0 0 0 24.244

1273 VIKARBYRA, SKANNERFABRIKK 0 0 0 384.357

1429 BETAL T MVA DRIFT 0 0 0 96.089

1590 AVSKRIVNINGER 0 0 0 27.0 16

Sum utgifte r 0 0 0 537.176

1729 KOMPENSERT MVA DRIFT 0 0 0 -96.089

1778 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJE 0 0 0 -441.087

Sum inntekter 0 0 0 -537. 176

Sum ansvar: 200180 SKA NNERPROSJEKT RØR 0 0 0 0

Ansvar: 200200 PROSJEKT ORKLA INDUSTRIMU
1099 ARB EIDS GIVE RAVGIFT 0 0 0 -630

1101 ORDNI NG SMATERI ELL 0 0 0 8.094

1178 REISEUTGIFTER MED MVA-KOMP 70 0 0 0

1274 VIKARBYRÅ 462.632 530.000 530.000 288.681

1429 BETA LT MVA DRIFT 107.921 133.000 133.000 72.170

1504 FOR SINKEL SESRENTE R/INKA SSOGEBY 0 0 0 383

1550 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND 107.822 0 0 0

Sum utgifte r 678.444 663.000 663.000 368.697

1700 REFUSJONER FRA STATEN/NORSK KU -570.000 -500.000 -500.000 0

1710 SYKEPE NGEREF USJONER 0 0 0 -1

1729 KOMPE NSERT MVA DRIFT -107.921 -133.0 00 -133.000 -72.170

1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -523 -30.0 00 -30.000 -296 .526

Sum inntekter -678.444 -663.000 -663.000 -368.697

Sum ansvar: 200200 PROSJEKT ORKLA INOUST 0 0 0 0

Ansvar: 200210 ARKITEKT OLSENS TEGNINGER
1270 INTERNE KONSULENTTJENESTER 0 0 0 10.303

1273 VIKA RBYRA, SKANNERFABRIKK 0 0 0 2.423

1429 BET AL T MVA DRIFT 0 0 0 5.371

Sum utg ifte r 0 0 0 18.096

1729 KOMPE NSERT MVA DRIFT 0 0 0 -5.371

1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND 0 0 0 -12.7 27

Sum inntekter 0 0 0 -18.0 98

Sum ansvar: 200210 ARKITE KT OLSENS TEGNIN 0 D 0 0

An svar: 200220 SKANNERP ROSJEKT AGDENES
1101 ORDNI N GSMATERIELL 0 0 0 1.347

1273 VIKA RBYRA, SKANNERFABRIKK 0 0 0 86.463

1429 BETALT MVA DRIFT 0 0 0 25 .260

1590 AVSKRIVNINGER 0 0 0 2.850

Sum utgifter 0 0 0 115.920

1690 FORDEL TE LØNNSUTGIFTER 0 0 0 -2. 168

1729 KOMPE NSERT MVA DRIFT 0 0 0 -25.260

1778 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJE 0 0 0 -88.492

Sum inntekter 0 0 0 -115.920

Sum ans var: 200220 SKANNERPROSJEKT AGDE 0 0 0 0
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Regnskap Buds(end) Budsjett Regns kap
2019 2019 2019 2018

Ansvar: 200230 SKANNERPROSJEKT ÅFJORD K
1101 OR DNIN GSMATER IELL 7.304 0 0 0

12 70 INTERNE KONSULENTTJENESTER 2 .550 0 0 0

1273 V IKARBYRÅ, SKA NNERFABRIKK 258. 512 0 0 295.0 29

1429 BET AL T MVA DRIFT 57.027 0 0 73.757

1590 A VSKRIVNINGER 2 1.832 0 0 0

Sum utgifter 347.225 0 0 368.787

1729 K OMPE NSERT MVA DRIFT -57.027 0 0 -73.757

177 8 R EFUSJON FRA KOMMUNE R - PRO S JE -290.198 0 0 -295.0 29

Sum inntekter -347.225 0 0 -368.787

Sum ansvar: 200230 SKANNERPROSJEKT ÅFJO 0 0 0 0

Ansvar: 200240 SKANNERPROSJEKT BYGG ESA
1101 ORDNI NGSMATERI ELL 0 0 0 1.849

1270 INTERNEKONSULENTTJENESTER 0 0 0 3 .720

1273 V IKARBYRÅ, SKANNERFABRIKK 0 0 0 231.62 7

1429 BETALT MVA DRIFT 0 0 0 57.9 07

1590 AVSKRIVNI NGER 0 0 0 15.742

Sum utgifter 0 0 D 310.845

172 9 KOMPENSERT MVA DRIFT 0 0 0 -57.907

1778 R EFUSJON FRA KOMMUNE R - PROSJE 0 0 D -252.9 38

Sum inntekter 0 0 0 -310.845

Sum ansvar: 200240 SKANNERPROSJEKT BYGG 0 0 D 0

Ansvar: 200250 SKANNERPROSJEKT BYGGESA
110 1 ORDNI N GSMAT ERI ELL 0 0 0 3.62 1

1270 INTERNE KONS ULENTTJENEST ER 3. 170 0 0 2.480

1273 V IKARBYRA, SKAN NERF ABRI KK 88.464 0 0 246.77 5

1429 B ETALT MVA DRIFT 25.224 0 0 58 .586

1590 AVSKRIVNINGER -23.404 0 0 37.054

Sum utgifter 93.454 0 0 348.516

172 9 KOMPENSERT MVA DRIFT -25.2 24 0 0 -58. 586

177 8 REFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJE -68.2 30 0 0 -289. 930

Sum inntekter -93.454 0 0 -348.516

Sum ansvar: 200250 SKANNERPROSJEKT BYGG 0 0 0 0

Ansvar: 200260 SKANNERPROSJEKT DELINGSA
1101 OR DNI NGSMA TE RIELL 5.666 0 0 0

1270 INTER NE KONSULENTTJENESTER 1.352 0 0 0

1273 V IKARBYRÅ , SKANNERFABRIKK 363.828 0 0 0

1429 BETALT MVA DRIFT 90 .957 0 0 0

1590 A VSKRIVNINGER 12.964 0 0 0

Sum utgifter 474.767 0 0 0

1729 KOMPE NSERT MVA DRIFT -90.9 57 0 0 0

1778 REFUSJON FRA KOMMUN ER - PROSJE -383.810 0 0 0

Sum inntekter -474.767 0 0 0

Sum ansvar: 200260 SKANNERPROSJEKT OELIN 0 0 0 0
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Regnskap Buds(end ) Budsjett Regnskap
2019 2019 2019 2018

Ansvar: 200270 SKANNERPROSJEKT ROAN KO
1270 INTE RNE KONS ULENTTJENESTER 2.715 0 0 0

1273 VIKARBY RÅ , SKANNERFA BRIKK 132.0 54 0 0 22.6 52

1429 BET ALT MVA DRIFT 38.677 0 0 0

1590 AV SKRIVNIN GER 4.862 0 0 0

Sum utgifter 178.307 0 0 22.652

172 9 KOMPENSERT MVA DRIFT -38.6 77 0 0 0

177 8 REFUSJON FRA KOMMU NE R - PR OSJE -139.631 0 0 -22.6 52

Sum inntekter -178.307 0 0 -22.652

Sum ansvar: 200270 SKANNERPROSJEKT ROAN 0 0 0 0

Ansvar: 200280 BEVARINGSP LAN FOR PRIVATA
1030 EKSTRAH JELP 29 .977 0 0 0

1092 PENSJONSUTGIFTER 3.5 02 0 0 0

1099 A RBEIDSGIVERAVG IFT 4 .72 1 0 0 0

1151 0PPL E RING - KURS, KOMMUNER/ PRO 16. 157 0 0 0

1270 INTERNE KONSULENTTJENEST ER 0 180.000 180.000 0

1429 BET AL T MVA DRIFT 905 0 0 0

1550 AVSETNING T IL BUNDNE DRIFTS FOND 125.644 0 0 0

Sum utgifter 180.905 180.000 180.000 0

1700 REFUSJONER FRA STATEN/NORSK KU - 180.000 -180. 000 -180. 000 0

1729 KOMPENSE RT MVA DRIFT -905 0 0 0

Sum inntekter -180.905 -180.000 -180.000 0

Sum ansvar: 200280 BEVARINGSPLAN FOR PRIV 0 0 0 0

Ansvar: 200290 PLANMESSIG ARB FOR BEVARIN
1116 SE RVER ING MOTE RK URS 182 0 0 0

1178 REISEUTGIFTER MED MVA-KOM P 2 .704 0 0 0

1429 BETA LT MVA DRIFT 56 0 0 0

1470 OVERFØ RING T il ANDRE 140 .000 0 0 0

1550 AVSET NING T IL BUNDNE DRIFTSFOND 37.114 0 0 0

Sum utgifter 180.056 0 0 0

1700 REFUSJONER FRA STATEN/NORSK KU - 180.0 00 0 0 0

1729 KOMPENSERT MVA DRIFT -56 0 0 0

Sum inntekter -180.056 0 0 0

Sum an svar: 200290 PLANMESSIG ARB FOR BE 0 0 0 0

An s var: 200300 SKANNERPROSJEKT SKAUN KO
1101 OR DNING SMATE RIELL 3 .856 0 0 0

1270 INT ERNE KONSULENTTJENEST ER 18.9 18 0 0 0

1273 VI KARB YRA , SKANNE RF ABRI KK 138.383 0 0 0

1429 BET ALT MVA DRIFT 34 .596 0 0 0

1590 AVSKRIVNINGER 6.482 0 0 0

Sum utgifter 202.235 0 0 0

1729 KOMPENSE RT MVA DRIFT -34.596 0 0 0

1778 R EFUSJON FRA KOMMUNER - PROSJE -167.639 0 0 0

Sum inntekter -202.235 0 0 0

Sum ans var: 200300 SKANNERPROSJEKT SKAU 0 0 0 0

T O T A L T 0 0 0 0
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Investering 2019 - pr  ansvar
Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap

2019 2019 2019 2018

Ansvar: 200000 IKA TRØNDELAG
3208 IT-UTSTYRISCANNERE 0 0 0 99.135

3429 MVA I INVESTERINGSREGNSKAPET 0 0 0 24.784

3529 KJOP AV ANDELER 23.501 0 0 23.848

3530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET 122.983 122.983 0 28.345

Sum utgifter 146.484 122.983 0 176.111

3729 KOMPENSERT MVA INVESTERING 0 0 0 -24.784

3940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -122.983 -122.983 0 -28.345

3980 UDEKKET -23.501 0 0 -122.983

Sum inntekter -146.484 -122.983 0 -176.111

Sum ansvar : 200000 IKA TRØNDELAG 0 0 0 0

T O T A L T 0 0 0 0
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

DETALJ ERT BALANSE

EIENDELER:

Anleggsmidler

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Faste eiendommer og anlegg
2279910 PAKOSTN SKANNER-ROM
2279920 REOLER FOR LAGER ARKIV EIERE
2279930 PAKOSTNING ARKIV BA TMANNSGT 4 MA G A +B

Utstyr, maskiner og transportmidler
2249900 DA TAUTS  T YR
2249910 IT-UTS TYR SKANNERFABRIKK 2013
2249920 INVENTAR SKANNERFABRIKK 2013

Aksjer og andeler
2217000 EGENKAPITALINNSKUDD KLP
2217010 KDRS  -  ANDEL SINNSKUDD

Pensjonsmidler
2204100 PENSJONSMIDLER

Sum anleggsmidler:

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer
2131010 KRAV MVA-KOMP. FYLKESSKATTESJEFEN
213755 1 KUNDEF ORDR. ØKONOMI
2137590 INNTEKTER FOREGAENDE REGNSK.APSAR
2137595 KRAV NAV SYKE- OG FØOESELSPENGER
2137598 NEGATIV LØNN

Kasse. bankinnskudd
2102008 REG. ARKIV SP 1 4435.06.06898
2102013 SMN 4202 59 38911 1ARSBINDING
2109800 SP 1 SKATT 08. 71524

Sum omløpsmidler:

SUM EIENDELER:

1.572.866,00
233. 186,00

1.088.332,00
251.348,00

198.570 ,00
119.440,00
22.060,00
57.070,00

242.521,00
142.52 1,00
100.000,00

9.797.284 ,00
9.797.284,00

11.811.241,00

7.238.077 ,20
2.097.699,00
5. 105.526,00

13. 767,20
21.085,00

0,00

5.291.147,61
4.899.223,92

20. 711,69
371.2 12,00

12.529.224,81

24.340.465,81

2.097.155,00
310.915,00

1.451.110,00
335.130,00

373.135,00
228.060,00

68.980,00
76.095,00

219.020,00
119.020,00
100.000,00

8.766.306.00
8. 766.306,00

11.455.616,00

3.079.266,83
1.946.269,00

598.606,00
498.822,80

28.329,00
7.240,03

7.098.038,96
6.751.458,27

20.691,69
325.889,00

10.177 .305, 79

21.632.921,79
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

EGENKA PITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond
2569000 DISPOSISJONSFOND

Bundne driftsfond
2519951 ORDNINGSPROSJEK T KOMMUNER
2519960 PROSJEK T ORKLA INDUSTRIMUSEUM (200200
2519961 PROSJEK T BEVARINGSPLAN PRIVA TARKIVER
2519962 PROSJEK T BEVARING LANDBRUKSARKIVER I

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)
25950 18 MINDREF ORBRUK DRIF T 20 18
25950 19 MINDREFORBRUK I DRIFT 2019

Udekket i inv.regnskapet
2597018 UDEKKET l INVESTERING 20 18
25970 19 UDEKKET l INVESTERING 20 19

Kapitalkonto
2599099 KAPITALKONTO

Sum egenkapital:

Gjeld

La ngsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser
2401400 ARB.A VG. A V NE TTO PENSJONSFORPLIKTELS
2404100 PENSJONSFORPLIKTEL SER

Sum langsiktig gjeld :

Kortsikt ig gjeld

Annen kortsiktig gjeld
2321410 FYLKESSKATTESJEFEN
232 1420 SKYLDIG A.A. A V FP 2018
232142 1 SKYLDIG A.A A V FP 2019
2321424 SKYLDIG ARBEIDSGIVERA VGIFT
2321425 SKATTETREKK
2327500 LEVERANDORER
2327520 SKYLDIG FERIELØNN 20 18
232752 1 SKYLDIG FERI EL ONN 2019
2327595 PERIODISERING AUTOMA TISK

Premieaw ik
2391418 ARB.G.AVG A V PREMIEAVVIK PENSJON 2018
2391419 ARB.G.AVG A V PREMIEAVVIK PENS JON 2019
2394 118 PREMIEA VVIK PENSJON 20 18
2394 119 PREM IEA VVIK PENSJON 2019

Sum kortsikt ig gje ld:

SUM EGENKAPITA L OG GJELD:

5.988.517,89 6.164.771,80
5.988.517,89 6.164.771,80

2.950.266.4 2 1.241.315,43
2.679.686,96 1.240.792,00

107.82 1,80 523,43
125.643, 72 0,00
37.113,94 0,00

1.140.360,09 380.728,89
0,00 380. 728,89

1.140.360,09 0,00

-23.501,00 -122.982,80
0,00 -122.982, 80

-23.50 1,00 0,00

-129.292,00 976.601,00
-129.292,00 976.601,00

9.926.351,40 8 .640 .434,32

11.940.533,00
264.853,00

11.675.680,00

11.940.533,00

2.382.109.4 1
3.983,00

0,00
108. 754,40
214.964,00
344.979,00
853.246,91

0,00
771.307,64
84.874,46

91.472,00
0,00

11.304,00
0,00

80. 168,00

2.473.58 1,4 1

24.340.465,81

10.479.015,00
211.649,00

10. 267.366,00

10.479.015,00

2 .420.691,47
155.530,00
109.834,0 1

0,00
187.089,00
304.506,00
872.897,0 1
778.964,02

0,00
11.871,43

92.781,00
11.465,00

0,00
81.316,00

0,00

2.513.472,47

21.632.921,79

Memoriako nti
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

0.00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Note 1: Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet: 31.12.2019 31.12.2018 Endring

2.1 0 mlopsmidler
2.3 Korts iktig gjeld

12 529 225
2 473 581

10 177 306
2 513 472

Arb ei d skapital 10 055 643 7 663 833 2 391 810

Drifts - og investeringsregnskapet: Beløp

A nskaffe lse av mid ler:
Inntekter driftsregnskap
Inntekter investeringsregnskap
lnnbel. ved eksterne finanstransaksjoner

23 956 309
0

134 607

Sum anskaffelse av midler 24 090 916 24 090 916

Anvendelse av midler:
Utgifter driftsregnskap-avskrivning
Utgifter investeringsregnskap
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

21 674 929
0

24 177

Sum anvendelse av midler 21 699 106 21 699 106

Anskaffelse - anvend else av midler

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap

2 391 810

2 391 810

Note 2: Premieavvik pensjon og pensjonsforpliktelser

For 2019 er satt opp følgende beregning i henhold til oversikter mottatt fra KLP:

PENSJONSORDNING KLP 2019 2018

PENSJONSKOSTNAD
Netto pensj .kostn (ink l.adm .)
iht.aktuar 1 140 847 1 059 362

- Arets pension spremie (aktuarberegn .) 1 060 679 978 046

= rets premieavvik 80 168 81 316

Kontrolloppstilling
Årets betalte pen sj .premi e iht .aktuar inkl tilsk. sikringsordn. 1 065 776

Årets premieavvik 80 168

Resultatføring av tidl.ärs premieavvik -81 316

Brutto pensjonsutg ift 1 064 628

Pensjonstrekk ansatte (2%) 141 329

=Beregnet pe nsjonskostnad  i
rean skapet 923 299

Bokført pensjonskostnad ink l. Af P og 923 299
premieavvik (1092-1093)

PENSJ ONSORDNING I KLP Arb.ava. Sum

AKKUMULERT PREMIEAW IK
Akkumulert 01.01. 81 316 11 466 92 782

+/- Premieavv ik for året 80 168 11 304 91 472

+/- Resultatfort tidl.ärs premieavvik -81 316 -11 466 -92 782

=Akkumulert oremieavvik 31.12. I 80 168 11 304 91 472

Styret i IKA Trøndelag IKS har vedtatt at premieavvik skal inntekts/utgiftsføres over 1 är.
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PENSJO NSMIDLER OG
FORPLIKTELSER Pens i.-midler Pensi.-forpl. Nett o forpl ikt.

Pr 31.12 . 9 797 284 -11 675 680 -1 878 396

Arbeidsa .avg.av nto pensj.forpl . 31.12. -264 854

Premiefond KLP 2019 2018

Innestående på premiefond 01.01. 1 709 1 004

Tilført premiefondet i løpet av året 116 474 147 404

Bruk av premiefondet i lopet av äret -116 837 -146 699

Innestående oå oremiefond 31.12 1 346 1 709

Note 3: Aksjer og andeler

Aktivert egenkapitaltilskudd i KLP i 2018 beløper seg til kr  23 501,-.

Sels kapets navn 2019 2018

Egenkapitaltilskudd KLP 142 521 119 020

KDRS 100 000 100 000

Utgående balanse 242 521 219 020

Note 4 Fond, avsetninger og bruk

Samlet avsetning og bruk av fond i året

Saldo 01.01 Tilført Brukt Saldo 31.12

Bundne fond 1 241 315 2 794 266 1 085 315 2 950 266

Disposisjonsfond 6 164 772 380 729 556 983 5 988 518

Utgående balanse 7 406 087 3 174 995 1 642 298 8 938 784

Spesifikasjon av bundne fond

Saldo
Fond 01.01.2019 Tilført Brukt Sa ldo 31.12.2019

Ordningspr. kommuner 1 240 792,00 2 523 686,96 1 084 792,00 2 679 686,96

Prosj. Orkla Industrimuseum 523,43 107 821,80 523,43 107 821,80

Prosj. bevaringsplan privatarkiver 0,00 125 643,72 0,00 125 643,72

Prosj . bevaring landbruksarkiver 0,00 37 113,94 0,00 37 113,94

Sum driftsfond 1 241 315,43 2 794 266 ,42 1 085 315,43 2 950 266,42

Spes ifi kasjon av konto for disposisjonsfond

Debet Kredit

Inngående balanse 6 164 771,80

Vedtatt avsatt mindreforbruk i drift 2018 380 728,89

Vedtatt dekket merforbruk i investering 2018 122 982,80

Bruk i hht budsjett 2019 434 000,00

Utaäende balan se 5 988 517,89

Sum 6 545 500,69 6 545 500,69
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Note 5: Spesif ikasjon av kapitalkonto

Debet Kredit

Inngående balanse 976 601

Økning pensjonsforpliktelser 1 408 314

Økning pensjonsmidler 1 030 978

Økning arbeidsgiveravgift av netto pens. 53 204

Aktivert  EK-tilskudd KLP 23 501

Aktivert fast eiendom, anlegg, utstyr 0

Avskrivning 698 854

Utaäende balanse -129 292

Sum 2 031 080 2 031 080

Note 6: Føring av investeringsregnskap

Egenkapitaltilskudd til KLP kr. 23 501,- er bokført som kjøp
av andeler i investeringsregnskapet. Tilskuddet er aktivert til kostpris i balansen.

An leggsmidler Edb-utstyr Inventar Anlegg SUM

Anskaffelseskost 01.01 1 046 950 171 220 4 715 500 5 933 670

Arets tilgang 0 0 0 0

Arets avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 1 046 950 171 220 4 715 500 5 933 670

Akk avskri vninger 01.01 749 910 95 125 2 618 345 3 463 380

Arets ordinære avskrivninger 155 540 19 025 524 289 698 854

Akkumulerte ordinære
avskrivninger pr 31.12 905 450 114 150 3 142 634 4 162 234

Bokfort verdi 31.12. 141 500 57 070 1 572 866 1 77 1 436

Økonomisk levetid 5 är 9 är 9 är

Avskrivningsplan li neær li neær l ineær

konto i regnskapet: 2249900 2249920 2279910

2249910 2279920
2279930

Note 7: Spesifika sjon av konto for regnskapsmessig mindreforbruk  i  drift

Tekst 2019 2018

Min dreforbruk drift 1 140 360.09 380 728,89

Sum 1 140 360,09 380 728,89

Note 8: Spesifikasjon av konto for udekket i investeringsregnskapet

Tekst 2019 2018

Udekket i investerinq 23 501,00 122 982,80

Sum 23 501,00 122 982,8 0
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Note 9: Utbet alinger til regnskap og revisjon:

Det er i 2019 foretatt følgende utbetalinger/utgiftsføringer for disse tjenestene:

Mottaker Belep eks. mva:

Stierdal Kommune 189 688

Revision Midt-Norge SA 18 000

Sum 207 688

Note 10: Utbetalinger til daglig leder og styrets leder:

Det er i 2019 utbetalt følgende lønnsgodtgjørelser:

lDaglig leder
siyreeder

775 056 1
40 000

Note 11: Spesifikasjon av overføringer mellom selskap og deltakere

Innskudd Innskudd Utleie

Kommuner/ ordinært prosjekter m.m hyllemeter Totalsum

Art 1774+1626 1778+1628 1779+1627

Aadenes kommune 151 757 58 183 209 940

Biuan kommune 209 797 80 400 290 197

Frosta kommune 171 222 450 000 41 460 662 682

Frova kommune 211 650 62 739 274 389

Grona kommune 165 874 18 760 184 634

Hemne kommune 202 156 105 737 84 340 392 233

Hitra kommune 207 423 156 512 363 935

Holtålen kommune 158 639 37 734 196 373

Havlandet 142 657 142 657

lnderøv kommune 231 272 960 074 148 901 1 340 247

Indre Fosen 267 260 105 512 372 772

Levanaer kommun e 325 344 114 570 439 914

Lierne kommune 145 393 38 324 183 717

Malvik kommune 290 227 383 810 92 272 766 309

Meldal kommune 197 610 221 485 89 887 508 982

Melhus kommune 304 480 483 308 141 048 928 836

Meråker kommune 167 076 68 230 37 547 272 853

Midtre Gauldal k. 224 965 75 924 300 889

Namsskoaan k. 134 718 8 040 142 758

O pdal kommune 233 205 38 538 271 743

Orkdal kommune 279 184 165 222 444 406

Os kommune 156 297 17 152 173 449

Osen kommune 136 293 804 137 097

Rennebu kommune 168 506 32 160 200 666

Roan kommune 136 501 139 631 12 114 288 246

Røros kommune 217 777 67 000 284 777

Rovrvik kommune 126 654 43 416 170 070

Selbu kommune 200 574 47 490 248 064

Skaun kommune 247 401 167 639 52 582 467 622

Snillfiord kommune 137 371 1 576 640 42 210 1 756 221

Snäsa 160 194 26 800 186 994
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Steinkier kommune 335 720 247 123 582 843

Stjordal kommune 346 673 1 833 162 268 000 2 447 835

Tydal kommune 133 122 24 924 158 046

Verdal kommune 295 274 95 730 391 004

Verran kommune 167 428 27 245 45 346 240 019

Ørland kommune 214 657 19 296 233 953

Åfiord kommune 185 898 290 198 37 493 513 589

Trondelaa fylkeskomm une 1 830 608 165 979 578 800 2 575 387

SUM 9 618 857 6 873 138 3 254 353 19 746 348

I tillegg er mottatt refusjon fra NAV kr 158 357, mvakompensa sjon kr 1 345 155,30 0g refusjon fra andre enn
eiere kr 3 249 klassifisert som refusjoner. Øvrige salgsinntektene til sammen kr 989 857,51 fordeler seg på:
inntekter fra kommunene som gjelder deltakelse på kurs arrangert av IKA og viderefakturerte
konsulentutgifter til nettsted til sammen kr 112 098, lignende inntekter som nevnt fra kommunene til andre
enn eiere kr9 272, utleid hyllemeter til andre kr 161 262, utleie Dora kr 474 843 0g utfakturerte

fellesutgifter Dora kr 232 382.

Note 12: Regnskapsprins ipper og
vurderingsregler

Regnskapspr insipper og vurder ings regler
Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS sitt regnskap er ført i samsvar med Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og

årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer bl.a. at inntekter og utgifter er ført etter brutto-

prinsippet og utgift er/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle

kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet

er omløpsmidler vurdert etter laverste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til

anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset okonomi sk levetid avskrives med like

store årlige beløp over anleggsmidlets levetid.
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1. Innledning

Kommunens plikt t il å ho lde arkiv er fast lagt i  Lov om arkiv.  Videre inneholder  Forskrift om offent lige
arkiv  detaljerte bestemmelser om kommunens arkivordning og dokument behandling, herunder plikt
t il å opprette en ordning for arkivbevaring, depot og formidlingstjenester. Forvalt ningsloven,
Offent lighetsloven, Personopplysningsloven og forskrift om elekt ronisk kommunikasjon fast legger
rammer for t i lgjengelighet t il arkivinformasjon, for personvern og informasjonssikkerhet .

Planen for 2020 tar utgangspunkt i stra t egiplan 2020-2024.

I t illegg t il å være inst it usj onens interne styringsredskap, er planen ment som en hj elp t il kommunene
og andre som ønsker å få innsikt i og forst å verdien av det arbeidet vi gjør for å sikre
dokumentasjonen hos våre eiere.

2. Målsett ing 2020
Strat egiplanen for 2020 -2024 har to hovedmålsett inger:

IKA Trøndelag skal være en att rakt iv og kompetent samarbeidspart ner for eierkommunene.

IKA Trøndelag skal være en lærende og utviklingsorient ert organisasjon.

3. Organisasjon
Strategi/ Aktivitet i 2020 for hele virksomheten

For å nå hovedmålsett ingene er følgende t ilt ak prioritert i 2020:

Revitalisere arkivledersamlingene

Utvikle hj emmesidene som nyt t ig verktøy for våre brukere

Bidra akt ivt inn i kommunale prosjekter

Synliggjøre kompet anse eierkommunene kan benytt e

Utvikle kompetanseplan med kont inuerlig fokus på å utvikle oss selv, hverandre og

virksomheten

Ha solid styring gjennom god rapportering på måloppnåelse og økonomi

Rullere styringsdokumenter årlig

Ha medarbeidere som arbeider godt med hverandre

Digitalisering

IKA Trøndelag har siden 2012 drevet med digit alisering i betydningen  mediekonvertering  i
oppdragsbasert virksomhet for eierkommunene. Skanning av 700 hyllemeter byggesaksarkiv har
st ort potensiale for økt effekt ivit et i kommunens saksbehandling og for okt tilg jengeliggj oring for
innbyggerne.

IKA vil i 2020 fort satt arbeide med skanning av byggesaker, men ønsker også å t i lby prosjekter for
andre deler av eierkommunenes papirbaserte arkiver. Digitalisering av f .eks. personalmapper vil
kunne effekt iv isere saksbehandlingen. En digital historisk base vil være spesielt nytt ig i sammenslåt te

IKA T røndelag IKS
Bätsmannsgata 4
7042 Tr ondheim
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kommuner der saksbehandlere har behov for dokumentasj on fra ned lagt e kommuners avsluttede

arkiver.

IKA Trøndelag skal i 2020 ta i bruk teknologiske løsninger der dett e gir effekt iviseringsgev inst.

Det nye Digitalarkivet ser ut t i l å gi mulighet er for å publisere mye brukt arkivmateriale på internett .

IKA ønsker å utvikle kurs i grunnleggende arkivkunnskap for formidling gj ennom internet t .

Deltakelse i webinarer inngår i kompetanseutviklingen, og utst rakt bruk av Teams vil redusere

kost nader ved reise.

IKA skal bruke verktøy utviklet i Malsett -prosjektet som vi var med å ut vikle gjennom KORS i 2019:
Dett e vil effekt ivisere mott ak og håndtering av fagsystemer som kommer t il depot.

Internkontroll

Både som t iltak for bedre intern styring og som ledd i kompetanseutvikling gjennomfører IKA
Trøndelag i 2020 et prosjekt for å etablere egen arkivplan for selskapet .

Kompetanse

En st rategisk kompetanseplan skal utarbeides for perioden 2020 - 2024.

Kompetanseplanen skal si noe om hvordan vi ident ifiserer nødvendig kompetanse og hvordan vi skal
både bringe den inn i organisasjonen, og spre den t il eierkommunene. I 2020 prøver vi ut kurs med
innleid kompetanse slik at enkelte av IKAs egne ansat te deltar sammen med deltakere fra
eierkommunene. I 2020 skal kompetansen i organisasjonen styrkes innen int ernkont roll/
kvalitet ssystemer, kommunal forvalt ning og oppgaveløsning og nødvendig oppdat ering i forhold t il

endringer i lovverk.

Depot f or papirbaserte arkiver

IKA skal i 2020 arbeide for å sikre effekt iv, hensiktsmessig og langsikt ig sikring av økt kapasitet for

lagring av papirbaserte arkiver.

4. Akt ivit et 2020
1 2020 vil IKA delt a i f lere prosjekter som alle sikt er mot enten å gjøre våre tjenester bedre og mer

effekt ive, eller å utvikle og utvide tjenestet ilbudet overfor eierne og brukere.

Kommunereformen og de utfordringene den fører med seg innen dokumentasjonsforvalt ning, har
fokus også i 2020. 1t illegg har kommunene st ore ut fordringer i dokumentasjonshåndtering under
endringer, opprett elser og nedleggelser av ulike int erkommunale samarbeid.

IKA fort sett er samarbeid med eierkommunene i prosjekter for å lage bevarings- og kassasjansplaner.
Oppdatering av eksisterende og utvikling av nye arkivplaner som skal inngå i den enkelte kommunes

int erkont roll.

På depot siden t ar vi fort løpende inn papirbaserte arkiver. Mange av disse ordnes av våre ansatte i
henhold t il kont rakt med den enkelte kommune. Digitalt depot t ar inn eldre og avslut tede
fagsystemer i t illegg t il utt rekk fra NOARK-baserte systemer.

/KA Trøndelag vil i 2020 arrangere kurs og samlinger:

Fagdag i desember

Arkivledersa m linger

IKA T røndelag IKS
Batsmannsgata 4
7042 Tron dheim
postmottak @ika -trondelag.no

- 4 -

TIE: 970 99 050
O rg.nr: 971 375 965
Bank: 4435 06 06898

wwwi ka-tro ndelag.no



Interkom m unalt arkiv T røndelag IKS

Ordningskurs

Arkivplansamlinger

Kurs i privat arkivarbeid

Kurs i int ernkont roll for dokumentasjon

Kurs i krevende innsynssaker

Privat arkivkurs

IKA Trøndelag skal delta i f agutvikling lokalt og nasj onalt.

Det vil skje ved deltakelse på kommunearkivinst it usjonenes (KAI) arrangementer som KAI-
konferansen og ledermøtene, Documasters kundedager, KORS-samlinger, Arkiv forb undet , KiNS-
konferansen, NOKIOS-konferansen og Norsk Arkivråds arrangement er og andre akt uelle arenaer.

Prosj ekt og aktiviteter IKA Trn delag deltar i:

Utarbeiding av bevaringsplan for privat arkiv i Trøndelag.

Prosj ekt for bevaring av landbruksdokumentasjon i samarbeid med Egge museum og Trøndelag

fylkeskommune

Prosjekt ordning av arkiv etter Salvesen & Thams i samarbeid med Orkla Indust rimuseum, del 3.

Fagdag for Arkivsenteret

IKA Trøndelag skal fungere som rådgiver for våre eiere, og alle skal få svar på spørsmål som gjelder

arkivdanning og bevaring.

KAI-konferansen 2021 i samarbeid med Trondheim kommune

4. 1 Arkivdanning

Arkivdanning er å skape arkiv og betegner de fasene i arkivmaterialets livssyklus (akt ivt arkiv og
bort sett ingsarkiv) hvor arkivskaper har ansvaret for materiellet .

I forbindelse med at f lere av våre kommuner er slått sammen vil faggruppe for arkivdanning bistå, gi
råd og veiledning i arkivfaglige spørsmål t il kommunene som nå st arter med " blanke" ark i ny

kommune.

AIie våre eiere skal få råd og veiledning ved overgang t il digitale arkiver og Noark-5-standard. For de
av våre eierkommuner som har planer om oppgradering og overgang til Noark-5 baserte systemer gir
vi råd og veiledning i prosjekt ene, og så langt ressursene t illat er deltar v i akt ivt i de ulike prosjekt ene.

Generelt gir IKA også råd og veiledning i dokumenthåndtering og bevaring innen alle

f unksj onsområder i kommunen.

Kurs innen arkivdanning

På forespørsel fra nye brukere i arkivplan.no, vil det bli arrangert brukerkurs. Kurset vil også være

t ilgjengelig for gamle brukere som ønsker en oppfr iskning.

IKA T røndelag IKS
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Kurs i periodisering vil bli arrangert på forespørsel fra eierkommunene. Dett e er et kurs som vil
gjennomføres i den enkelt e kommune.

Kurs i " Internkont roll for dokumentasjon" vil bli arrangert i februar. Målgruppen for kurset er

arkivansvarlige og arkivledere.

Kurs i "krevende innsynssaker" vil bli arrangert i løpet av høst en.

Arkivplan

IKA Trøndelag har gj ennomført et prosjekt for utarbeidelse av arkivplan for alle våre eiere. Målet
med denne prosessen var å bistå kommunen i arbeidet med å få ferdigst ilt kommunenes arkivplaner.

IKA Trøndelag vil i år arrangere 8 regionvise samlinger med fokus på arkivplanarbeid.

I forbindelse med kommunereformen og kommunesammenslåinger vil v i bistå de nyopprett ede
kommunene med utarbeiding av ny arkivplan. IKA Trøndelag vil oppfordre de nye kommunene t il å ta
i bruk den nye malen for arkivplan, som er funksjonsbasert . Målet med den nye arkivplanmalen er at
den skal være mer rett et mot de ulike funksjonsområdene i en kommune {funksjonsbasert

arkivplanmal).

Bevaring- og kassasjonsplan

Fra l . februar 2014 ble det innført bevarings- og kassasj onsregler for fylkeskommunale og
kommunale arkiv skapt ett er 1950 {Riksarkivarens forskrift {RAF) KAP 7 del Ill).

Flere av IKA Trøndelags eierkommuner er i gang med utarbeidelse av Bevaring- og kassasjansplan
(BK-plan). Å utarbeide en BK-plan for alle kommunens funksjonsområder er en ressurskrevende
prosess. Vi bidrar med rådgiving og koordinering av arbeidet som gjøres i eierkommunene. Vi ønsker
å være behjelpelig med å planlegge, st arte opp, samordne og gj ennomføre egne prosjekter i
kommunene. Etter hvert som eierkommunene ut arbeider BK-planer vil I KA Trøndelag sende BK-
planene på høring t il t o andre av våre eierkommuner. Ett er høringsrunden blir BK-planen og
høringssvarene samordnet i eget skjema. BK-planer og samordnet skjema vil bli gjort t ilgjengelig for

eierkommunene våre i en digit al BK-planbank.

Init iert e prosjekt for utarbeidelse av Bevaring- og kassasjansplan i våre kommuner:

Funksjonsområder Kommune Status

Administ rasjon og polit ikk (RAFS7-24) St einkjer kommune Under arbeid

Opplæring og oppvekst , Grunnskoleopplæring {RAF Snåsa kommune Under arbeid

57-28.3)

Sosial- og velferdstjenester (RAF 57-30) Melhus kommune H@ring

Kult ur, idrett , fr iluft sliv og kirke (RAF $7-32) Røros kommune Haring

IKA T røndelag IKS
Batsmannsgata 4
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Melhus kommune sitt ut kast t il BK-plan for Sosial- og velferdstjenest er er sendt på høring t i l M idt re
Gauldal og Malvik kommuner som begge har st ilt seg posit ive t il å være høringsinst ans.
Høringsfr isten er 01.02.2020. Røros kommune sitt utkast t i l BK-plan for Kult ur, idrett , fr iluft sliv og
kirke vil bli sendt på høring t il Levanger og Orkland kommuner. Høringsfr isten er 31.03.2020.

4.2 Digitalt depot

IKA Trøndelag er depot for digit ale arkiver skapt hos eierkommunene, og skal bistå eierkommuner
med deponering og test ing av deponert materiale i henhold t il lovverk og gjeldende standarder.
Fagområdet digitalt depot skal samt idig t ilby eierkommuner digitalisering av eldre byggesak- og
eiendomsarkiv på prosjekt basis. Alt ansvar for drift og it -t eknisk infrast rukt ur ved bedrift en ivaretas

av ansatte i digit alt depot .

Aktivite t 2020:

Hovedfokus i 2020 er å ta imot og å følge opp deponeringer fra sammenslåtte nedlagte kommuner
pr. 01.01.20. Det vil være en stor del fagsystemer som må dokumenteres med Documast er Decom
hvor man gjenbruker ferdige maler og oppretter maler for nye systemer etter behov. Videre vil v i
følge opp kommunebesøkene som ble gjennomført i 2018/ 19 for å få inn den eldre systemene som

fremdeles finnes ute i kommunene.

4.3 Depot f or papirbasert e arkiv

Hovedfokus i 2020 er å få inn arkiv fra de kommunene som ble nedlagt i 2019, samt arkiv fra evt . nye
eierkommuner. Vi v il fort sette med å ta inn arkiver fra t idligere Sør- og Nord-Trøndelag
fylkeskommune og fra forløperne t il Indre Fosen kommune.

IKA Trøndelag vil kont inuerlig ta imot ferdig ordnet arkiv som er avslutt et eller historisk, og ferdig
ordnet arkiv for bort sett ing i den grad eierkommunene ønsker å oppbevare det te i depot .

Ordn in g:

IKA Trøndelag ordner papirarkiver på oppdrag fra kommunene. Planlagt e ordningsprosjekt for 2020

er:
• Inderøy - slut tdat o april 2020.

• Frosta
e KomSek
• Levanger vgs
• Hit ra
• St einkjer
• Bj ugn
• Selbu vgs

Formidlin g/ Tilgjengelig gi r i ng:

Målsett ing for publisering av kat aloginformasjon på nett , er at 80% av den ASTA-regist rert e
bestanden skal være publisert på arkivportalen.no. Som følge av dett e vil det være nødvendig å sette

av t id t il utarbeiding av administ rasjonshist orikk.

I forbindelse med at Digitalarkivet , Arki vv erket s portal for publ isering s av digitaliserte arkivstykker, er
skanning av protokoller et sat sningsområde for året som kommer. Tent at ivt vil en begynne med den
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eldste formannskapsprotokollen for samt lige historiske kommuner, mens et lengre t ids arbeide med
skoleprotokoller fra 1800-tallet er tenkt som runde to.

Lesesal i Båt mannsgata er åpen for publikum fra 09:00 - 15:00 t irsdag og torsdag for drop-in og ellers

ett er avt ale innen kjernet iden.

Ved anledning utformes det små nett ut st illinger for akt uelt og/ eller populært materiale.

Saksbehandlingsmengden er stadig økende for både rett ighetsdokumentasjon, kult urhist or iske
forespørsler og administ rat iv virksomhet i eierkommunene. Målsett ingen er korrekt og hurt ig
respons på alle typer forespørsler.

Det vil i løpet av 2020 utvikles et nyt t net tsted for IKA Trøndelag.

Kurs og rådgiving:

Det skal holdes et ordningskurs i hvert fylke i løpet av året , på våren i Steinkj er og i Trondheim på

høst en.

Vi vil besvare spørsmål fra eierkommunene fort løpende. Veiledning på ordningsarbeid på prosjekt er i
IKA  og ordningsarbeid som foregår hos eierne.

4 .4 Privatarkiv:

IKA Trøndelag er koordinat or for privat arkiv i Trøndelag fylke, og skal arbeide for at vikt ig privatarkiv
bevart og gjort t ilgjengelig for publikum.

Vi har mottatt støtt e fra Riksarkivaren t il følgende privatarkivprosj ekter som skal gjennomføres i

l pet av äret :

Ordning og tilg jengelig gjoring av arkivet ett er Orkla og Chr, .Thams Communicat ion

Akt ieselskap, del 3. Et samarbeid med M IST v/ Orkla Indust rimuseum og Trøndelag

Fylkeskom m u ne.

Planmessig bevaring av landbruksarkiver i Trøndelag. Et samarbeid med St iklestad Nasjonale

Kult ursent er v/ Egge museum

Bevaringsplan for privat arkiv i Trøndelag. Et samarbeid med arkivinst it usjonene i

Arkivsenteret i Dora, M IST og Trøndelag Fylkeskommune.

I t illegg vil v i i løpet av året gjennomføre faste akt iv iteter:

Kurs for foreninger og museer på forespørsel: Ordning, håndtering, samlingsforvalt ning,

bevaringspolit ikk.

Rådgivning et ter behov.

Fort sett e samarbeidet på Arkivsenteret og med museene i Trøndelag.

Følge opp init iat iv fra Arki vv erke t og SAM DOK-prosjekt et i forho ld t il den nye privatarkivst rategien.

4.5 Skannerfabrikken

Pågående digitaliseringsprosjekt er med skanning av eiendomsarkiver fra Stjørdal, Åfjord, Roan og
Meråker kommuner skal ferdigst illes.
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Oppstart skanning av eiendomsarkivet t il Hit ra (uryddet ) og Snåsa er planlagt i første kvart al 2020.
Oppfølging av planlagt skanning for Tydal, nye Ørland og Nærøysund, hvis kommunene får midler for
realisering av disse prosjektene. IKA er avhengig at noen av disse prosj ektene blir realisert i 2020 for
at f ull drift skal oppret tholdes.

Vi vil bistå videre de som bruker lokal løsning som bl.a Oppdal kommune, Steinkjer Kommune,
Orkland Kommune (Rosenvik AS) og Selbu (SelbuTrykk AS).
Når det gjelder kveldsskift så vil dett e kun pågå når det er behov for dette, og vil ikke være akt uelt

første halvår av 2020.

IKA t ilbyr digit alisering av eiendomsarkiver t il eierkommunene, og vil i t illegg se på muligheten for
digitalisering av andre arkivserier som f .eks. personalarkiver.
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Sak 8/ 2020 Budsjett 2020

Styret har følgende forslag til vedtak :

Representantskapet vedtar budsj ett for 2020
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• tT RØ NDELA G

Representantskapsmøte 2 1. april 2020

Sak 9 / 2020 Økonomiplan 2020  -  2024

Styret har følgende forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar økonomiplan for IKA Trøndelag IKS for perioden 2020 - 2024



k onomi pla n 2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024
Drift sinntekter

Eiert ilskudd -9957 -10206 -10461 -10499 -10488
Andre inntekt er -5682 -6149 -6693 -7154 -7694

Andre innt ekt er ikke-eiere -3468 -3555 -3644 -3735 -3828

Sum drift sinntekter -19107 -19910 -20798 -21388 -22010

Drift sutgift er:

Lønn inkl. sos.kost. 10145 10459 10763 11086 11418

Andre drift sutg. 9269 9547 9833 10128 10432
Sum driftsutgifter: 19414 20006 20596 21214 21850

Finanst ransaksjoner:

Rent einnt ekt er -99

Rent eutgift er 2

Nett o drift sresultat 210 96 -202 -174 -160

lEiert ilskudd:  Grunnbeløp, innbyggert ilskudd og midler fra f k for koordinatorrollen

Andre inntekter:  Ut leie av hy llemeter, ordningsprosjekter
Andre inntekter ikke-eiere:  Fremleie i Arkivsenteret , hylleut leie t il ikke-eiere, MVA komp

Forutsetninger

Kom defl . 2,5%

Lønnvekst 3%

Vekst bestand 1700 hm p.a. 2020 - 2022, deret ter 900 i 2023 og 0 i 2024.

St abil eiermasse



• us.T RØND ELAG

Representantskapsmøte 21. april 2020

Sak 10/ 2020 Strategiplan 2020  -  2024

Styret har følgende forslag til vedtak:

Representantskapet slutter seg til strategiplan for IKA Trøndelag IKS for 2020 -
2024



Int erkom m unalt arkiv T røndelag IKS

Interkommunalt Arkiv
T RO N D ELA G

St rategiplan
2020-2024



Int e rkom m unalt a rkiv T r ønde lag IKS

Innholdsfort egnelse

l . INNLEDNING 3

2. IKA TRØNDELAGS FORM ÅL 3

3. IKA TRØNDELAGS SAM FUNNSOPPDRAG 3

4. IKA TRØNDELAGS HOVEDMÅL FOR PERIODEN 2020 - 2024 .......•..••..•..•...•....•.....•..•.........•••.••••••..••.•....... 3



@ Interkom m unalt arkiv T røndelag IKS

1. Innledning

Det st rategiske arbeidet i IKA Trøndelag er forankret i selskapets visjon,

Vi bevarer og formidler Trøndelags historie gjennom å være

•  Pådriver for at eierne ett erlever arkivlovgivingen

•  Arkivdepot for eierne

•  Koordinator for privatarkiv

2. IKA Trøndelags formål

IKA Trøndelags formål gis av selskapsavt alens §4:

§4 Formål og ansvarsområde

Formålet med selskapet er å legge forholdene t il ret te for eiernes rasjonelle, funksjonsdykt ige og
effekt ive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne f ungere
som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elekt roniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort
tilgjengelig for offent lig bruk, forskning og andre administ rat ive og kult urelle formål.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune. Selskapet er
koordinat or for privatarkiver i Trøndelag fylke og ska I kunne motta, oppbevare og tilgj engeliggjore
privatarkiver fra eierkommunene.

3. IKA Trøndelags samfunnsoppdrag

IKA Trøndelag sikrer og t ilgjengeliggjor ret tighetsdokument asjon og historisk og kult urelt
kildemateriale for innbyggerne i Trøndelag i nåt id og for fremt id

4. IKA Trøndelags hovedmål for perioden 2020 - 2024

IKA Trøndelag er en att rakt iv og kompetent samarbeidspart ner for eierkommunene - derfor skal

vi:

St rategi:

IKA T røndelag IKS
Bätsman nsgata 4
7042 Trondheim
po stmottak@i ka-rond elag.no

- 3 -

T lf: 970 99 050
Org.nr : 971 375 965
Bank: 4435 06 06898

www.ika-t ro ndelag.no



@
Interkom m unalt arkiv T røndelag IKS

Revitalisere arkiv ledersamlingene

Utvikle hjemmesidene som verktøy for våre brukere

Bidra akt ivt inn i kommunale prosjekt er

Synliggjøre kompetanse eierne kan benyt te

IKA Trøndelag er en lærende og utviklingsorientert organisasjon - derfor skal vi:

St rategi:

Utvikle kompetanseplan med kont inuerlig fokus på å utvikle oss selv, hverandre og

virksomheten

Ha solid styring gjennom god rapportering på måloppnåelse og økonomi

Årlig rullere styringsdokumentene våre

IKA T røndelag IKS
Batsmannsgata 4
7042 Trondheim
postmottak@ika-tr ondelag.no

-  4 -

T lf: 970 99 050
O rg.nr: 97 1 375 965
Bank: 4435 06 06898

www.ika-tr ondelag.no



IKA
Interkommunalt Arkiv
T RØNDELAG

Representantskapsmøte 2 1. april 2020

Sak 11/ 2020 Revidert styreinstruks for IKA Trøndelag IKS

Styret har følgende forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar forslag til instruks for styret i IKA Trøndelag IKS



Styreinstruks for IKA Trøndelag
Styreinstruksen er utferdiget iht Lov om interkommunale selskap og vedtekter for institusjonen

l. Formål med styreinstruksen

Denne instruksen har til formål å regulere styrets arbeid, saksbehandling, habilitet samt daglig
leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret.

2. Styrets arbeid og saksbehandling

2.1 Styrets myndighet.

Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapets anliggender. Dette innebærer at styret har ansvaret
for at virksomheten organiseres og drives innenfor lovens rammer.

Styret skal påse at IKA Trøndelag drives i samsvar med selskapets formål, vedtekter og retningslinjer
fastsatt av representantskapsmøtet.

2.2 Styrets arbeid og ansvar

2.2.1 Styrets arbeidsoppgaver.

• Styret skal behandle saker som er pålagt i lov, vedtekter, virksomhetsplan og strategiplan

• Styret skal behandle saker som ligger utenfor daglig leders kompetanse og myndighet fordi de
etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning.

• Styret skal behandle saker som ligger utenfor de generelle fullmaktene daglig leder har.

• Styret skal utarbeide en årsplan (aktivitetsplan/møteplan) for styrearbeidet.

2.2.2 Styrets forvaltningsansvar.

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret og daglig leder skal være orientert om den til
enhver tid gjeldende lovgivning og selskapets vedtekter og sørge for at disse blir fulgt . Selskapet
skal innordne seg i henhold til kommunal forvaltnings- og saksbehandlingsskikk. Forøvrig skal alt
arbeid fremme selskapets formål og være til beste for eierne.
Styret skal päse/sorge for:
• At selskapet er forsvarlig organisert.
• Styret foretar ansettelse av daglig leder. Oppretting og nedlegging av stillinger tilligger
daglig leder innfor leders ansvar og tildelte budsj ettrammer.
• Fastsettelse av årlige virksomhetsplaner, strategier og budsj etter.
• At virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
• At styrets årsmelding blir skrevet i henhold til kravene i interkommunale selskap.
At styret ved styreleder eller den styret bemyndiger når som helst skal kunne orienter
representantskapet om saker som eier og/eller styret mener er viktig å informere om.



2.2.3 Styrets tilsynsansvar.
• Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig.
• Styret plikter å iverksette nødvendige undersøkelser for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver .

2.2.4 Styrets forhold til daglig leder.
• Styret skal sørge for at det utarbeides en instruks for daglig leder. I denne vil styret bl.a . kunne
definere hvilken rapportering styret ønsker
• Det skal, i den grad det er behov for det, være et nært samarbeid mellom styreleder og daglig
leder også mellom styremøtene.
• Styrets leder avholder årlig medarbeidersamtale med daglig leder.
Lønn for daglig leder og øvrige ansatte i foretaket forhandles med styret eller den/de fra styret
som styret bemyndiger. Framforhandlet lønn skal ha virkning fra 1. mai i det året lønnen er
framforhandlet.

2.3 Styrets saksbehandling

2.3.1 Behandlingsmåter

• Styret skal behandle saker og treffe beslutning i møte. Unntak fra denne hovedregelen kan bare
skj e i mindre betydningsfulle saker eller i hastesaker og når styrets leder finner at saken kan
behandles forsvarlig ved telefonmøte der nødvendig skriftlig materiale kan fremlegges over e-
post. Beslutninger utenfor møte skal refereres og protokollføres i første ordinære styremøte.

• Rapporter, årsregnskap og årsberetning skal alltid behandles i møte.

• Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling
av saker som behandles uten møte.

• Styremedlemmer eller daglig leder kan kreve møtebehandling i saker som skal behandles av
styret.

2.3.2 Møteplan og innkalling til styremøte.

• Styret skal hvert år innen årsskiftet fastsette plan for neste års ordinære styremøter.

• Styremøte holdes normalt 6 ganger i året.

• Med mindre forholdene tilsier noe annet, skal innkallelse til styremøtene og saksdokumenter
utsendes til styret 7 kalenderdager før møtet.

• Med innkallingen skal det følge dagsorden for styremøtet, og det skal følge med dokumentasj on
som gir tilfredsstillende behandlings- og beslutningsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden.

Styrets varamedlemmer og representantskapets leder skal ha innkalling og saksdokumenter på lik
linj e med faste styremedlemmer. Regnskapsfører og revisor skal ha innkalling og møtereferat
tilsendt.
• Styret skal være tilstede på representantskapsmøte og årsmøte.



2.3.3 Møte- og talerett.

Daglig leder har møte og talerett i styremøte, men ikke stemmerett.

2.3.4 Møteledelse og forfall.
• Ved forfall skal varamedlem innkalles. Forfall meldes daglig leder.
• Styrebehandlingen ledes av styrelederen.
• Har styrets leder meldt forfall til styremøte, overtar nestleder eller den styret bemyndiger
ledelsen av styremøtet.

2.3.4. l Utbetaling av honorar til styremedlemmer

• Hvert styremedlem utbetales honorar forutsatt fremmøte på 2/3 av styremøtene som avholdes i
løpet av året.

2 .3. 5 Beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og når alle
styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen.

2.3.6 Styremedlemmenes inhabilitet.

Et styremedlem/daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som
vedkommende eller dennes nærstående må anses å ha fremtredende personlig særinteresse i. (Se
Forvaltningslovens Kap II)

2.3. 7 Alminnelig flertallskrav
• Et vedtak av styret krever at flertallet av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av en
sak, har stemt for.
• Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder/møteleder har stemt for.
• Forslag/vedtak som innebærer en vesentlig endring i selskapets vedtekter/strategier skal
gjennom behandling hos eierne før eventuell iverksetting av forslaget/vedtaket.

2.3.8 Flertallskrav ved ansettelse
• Ved ansettelse anses den ansatt som får flest stemmer.
• Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemming dersom ingen får flertall av
de angitte stemmene.
• Ved stemmelikhet ved 2. gangs avstemning gjelder det som møteleder har stemt for.

2.3.9 Beslutningstyper

Styret skal som hovedregel benytte følgende former for beslutninger:
a)Styret vedtar
Denne teksten brukes  i  saker som krever at styret t reffer en beslut ning. Det innebærer at styret
har gjort en beslut ning som forplikter st yre, ledelse og eier.

b) Styret tar saken  til  et terretning.

Denne teksten brukes i saker der det er hensiktsmessig at styret tilkj ennegir at det er innforstått
med sakens håndtering og realitet, uten å uttale seg nærmere eller mer detaljert om den enkelte sak.
c) Styret tar saken til orientering.



Denne teksten brukes i saker hvor styret har mottatt informasjon og lignende, uten at styret tar
standpunkt til sakens håndtering eller realitet.

2. 3.l O F aste saker på hvert styremøte
• gjennomgang og godkj ennelse av protokoll fra forrige styremøte
• orientering fra daglig leder
• regnskapsrapportering og likviditet
• kontroll og oppfølging av strategiske mål og handlingsplan

2.3.11 Faste årlige/halvårlige saker

• strategiutvikling og handlingsplan
• budsj ettgjennomgang
• regnskap og årsberetning
• styreevaluering

2.3.12 Protokoll.

Det skal føre protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi:
• Tid og sted for styremøtet eller annen behandlingsmåte (for eksempel telefonmøte eller
lignende) .
• Styremedlemmer som var til stede på styremøtet og/eller eventuelle forfall.
• At alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.
• Hvilke saksdokumenter som er blitt forelagt styret, og hvem som redegjorde for saken .
• Styrets beslutning.
• Dersom en beslutning ikke er enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot.
• Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i
protokollen.
• Protokollen skal sendes styrets medlemmer og varamedlemmer snarest etter at møtet har vært
avholdt.
• Styremedlemmer skal gi tilbakemelding om evt. merknader/endringer til daglig leder snarest
etter mottatt protokoll.
2.3.13 Taushetsplikt og sikkerhet.
• Alle dokumenter som sendes eller utdeles til, og informasj on som meddeles styremedlemmer,
varamedlemmer, mfl er offentlig tilgjengelige i den utstrekning ikke annet er besluttet av
offentlighetsloven og personopplysningsloven.

2.4 Informasjon om styrets arbeid.
Ekstern og intern informasjon om styrets arbeid, saker og saksbehandling skal kun gis av styrets
leder med mindre styret vedtar at daglig leder eller annen person gis fullmakt.
Daglig leder uttaler seg om selskapets daglige drift .

2.5 Evaluering av styrets arbeid.
Styret skal evaluere sin egen arbeidsform og møteplaner, og eventuelt foreta forbedringer. Styret
kan foreslå endringer i antall styremedlemmer for representantskapet.
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Søknad om delfinansiering av DKS- filmprosjekt om båtbygging  

Saksdokumenter 

Søknad om delfinansiering av DKS-filmprosjekt om båtbygging 
Vs_ Søknad om delfinansiering av DKS-filmprosjekt om båtbygging.msg 
Søknad fra Geitbåtmuseet til DKS om å produsere digitalt innhold 
Geitbåtmuseet-budsjett for produksjon av digitalt innhold 
03 CV GEITBÅTMUSEET OG HERSTORY.zip 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Geitbåtmuseet skal lage DKS (Den kulturelle skolesekken) film om bygging og bruk av Geitbåten. 
Båtbygging er en teknologi som har vært sentral for å skape livsgrunnlag på Norskekysten, og som 
er for velutviklet til av vi har råd til å miste den. 

Det planlegges en film på 20 minutt skal handle om en båtbygger som arbeider på Husasnotra, 
den praktiske avdelingen til Geitbåtmuseet som holder til i Valsøyfjorden i Heim kommune. Etter 
filmen får elevene en praktisk oppgave de kan gjøre på egen hånd.  

Geitbåtmuseet vil kaste lys over en viktig del av kulturarven vår: Bygging og bruk av geitbåten. 
Båtbygging er en teknologi som har vært sentral for å skape et livsgrunnlag på norskekysten, og 
som er altfor velutviklet og avansert til at vi har råd til å miste den. 

Vurdering 

Handtverk kan være en forfriskende kombinasjon av fysisk arbeid og ein meningsfylt måte å 
uttrykke seg på. Det å seile med åpen båt kan være alt fra ekstremsport til det mest avslappende 
du kan gjøre på en varm sommerdag. Geitbåtmuseet vil vise at båtbyggerfaget aldri slutter å by på 
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utfordringer og muligheter for oppdagende læring. Bygging og bruk av tradisjonelle båter kan 
være givende for alle, uavhengig av hvilken kulturelle forutsetninger en tror en har.  

Båtbyggerfaget er kanskje på rødlisten over utdøende fag, men det er absolutt et levende miljø. Å 
kunne jobbe med et så vakkert objekt som en trebåt, er et særskilt gode. 

Å blande ingeniørskap og formgiving på denne måten, er noe som oppleves i få andre yrker.  

En kan si at båtbygging er et krevende yrke som er for de mest livstørste utøverene. Hallvard 
Heide er båtbygger for Husasnotra / Geitbåtmuseet.  

Han er et prakteksempel på en person som gjennom humor, gode opplevelser av handtverk og 
utfordringer som løses, gir følelse av mestring og varme som smitter over på elevene, og 
inspirerer dem til å vurdere handtverk som en yrkesvei å gå, eller kystkultur som hobby. Vi får 
innblikk i livet til Hallvard, hvordan han bor, båtbyggingen, kapproing og seiling i et åpent og 
inkluderende miljø i fjorden.    

Med denne videoen som utgangspunkt kan en se for seg å gå dypere inn i båtbygging. Ønsket med 
filmen er å vise frem faget og kulturarven gjennom et portrett av båtbyggeren og miljøet, som i sin 
tur kan gi et tilleggsinnhold som kan engasjere elevene aktivt, forbi videoen.  

Slik sett er filmen et viktig redskap til å lære den oppvoksende generasjon om dette spesielle 
faget, men også et nyttig redskap for kulturbygging og felles identitet for den nye kommunen.  

 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Alternativ 1  

DKS- filmprosjekt om båtbygging støttes med Kr. 15 000,- Beløpet tas av det generelle 
disposisjonsfondet. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettreguleringer.  

  

Alternativ 2  

Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker. 



From: Lisabeth Syltøy Fiske <lisabeth@nordmore.museum.no> 
Sent: Monday, June 8, 2020 8:51 AM 
To: Reidar Klungervik 
Cc: Jonathan Kalvik Gorton 
Subject: Vs: Søknad om delfinansiering av DKS-filmprosjekt om båtbygging 
Attachments: 01 DKS Digitalt innhald – søknad Geitbåtmuseet.docx.pdf; 02 DKS 

Geitbåtmuseet – digitalt innhald – totalt budsjett - Ark 1.pdf; 03 CV 
GEITBÅTMUSEET OG HERSTORY.zip 

 

Hei,  
 
regner med Jonathan er ute i regnet, så jeg videresender denne.  
Vedleggene med prosjektbeskrivelse, budsjett osv. ligger vedlagt.  
 
Ha en fin dag! 
 
Vennlig hilsen 
 
Lisabeth Syltøy Fiske 
Avdelingsleder 
 

 
 

Frå: Jonathan Kalvik Gorton <jonathan.kalvik.gorton@nordmore.museum.no> 
Sendt: fredag 29. mai 2020 10:48 
Til: reidar.klungervik@heim.kommune.no <reidar.klungervik@heim.kommune.no> 
Kopi: Lisabeth Syltøy Fiske <lisabeth@nordmore.museum.no>; Hallvard Heide 
<hallvard.heide@nordmore.museum.no> 
Emne: Søknad om delfinansiering av DKS-filmprosjekt om båtbygging  
  

Hei, Reidar Klungervik. Takk for den lille telefonsamtalen her om uka. 
 
Vi i Geitbåtmuseet her inne i Valsøyfjorden driver nå med utvikling av et spennende 
filmprosjekt som vi ønsker å tilby elevene i ungdomstrinnet. Vi vil vise dem gleden vi finner i 
å bygge båt, og gi dem et enkelt sløydprosjekt som vi håper kan tenne en gnist for 
håndverket.  
 
DKS Trøndelag har lagt fram en ekstraordinær utlysning for å produsere dette allerede nå i 
sommer!  
Vi har jobbet på spreng for å få til et samarbeid med et godt filmproduksjonsselskap og vi vil 
virkelig satse med tid og sjel inn i dette prosjektet.  
 
Håpet er nå at Heim kommune kan hjelpe til å finansiere prosjektet, med 5,5% som tilsvarer 
kr 16 810,- 
 



Jeg skjønner at dette er kort varsel, men jeg håper at dere vil bli med og at dere får sansen 
for prosjektet gjennom å lese søknaden vår til DKS som forklarer prosjektet litt mer i detalj, 
vedlagt i denne eposten. 
 
Med vennlig hilsen 
Jonathan Kalvik 
90 18 01 61 
 
 
 
 
 
 



From: Reidar Klungervik 
Sent: Monday, June 8, 2020 7:06 AM 
To: Heim Postmottak 
Subject: VS: Søknad om delfinansiering av DKS-filmprosjekt om båtbygging 
 
Registreres som sak på meg 
 
Reidar 
 

Fra: Jonathan Kalvik Gorton <jonathan.kalvik.gorton@nordmore.museum.no>  
Sendt: fredag 5. juni 2020 22:35 
Til: Reidar Klungervik <reidar.klungervik@heim.kommune.no> 
Kopi: Lisabeth Syltøy Fiske <lisabeth@nordmore.museum.no>; Hallvard Heide 
<hallvard.heide@nordmore.museum.no> 
Emne: Re: Søknad om delfinansiering av DKS-filmprosjekt om båtbygging 
 

Hei igjen! 
 
Jeg ville bare informere dere om at hovedbidragsyter, DKS Trøndelag, har gitt oss tilslag på 
søknaden, og vi får 180 000,- i støtte fra dem. 
 
Mvh 
Jonathan Kalvik 
90 18 01 61 

 
From: Jonathan Kalvik Gorton <jonathan.kalvik.gorton@nordmore.museum.no> 
Sent: Friday, May 29, 2020 10:48 AM 
To: reidar.klungervik@heim.kommune.no <reidar.klungervik@heim.kommune.no> 
Cc: Lisabeth Syltøy Fiske <lisabeth@nordmore.museum.no>; Hallvard Heide 
<hallvard.heide@nordmore.museum.no> 
Subject: Søknad om delfinansiering av DKS-filmprosjekt om båtbygging  
  

Hei, Reidar Klungervik. Takk for den lille telefonsamtalen her om uka. 
 
Vi i Geitbåtmuseet her inne i Valsøyfjorden driver nå med utvikling av et spennende 
filmprosjekt som vi ønsker å tilby elevene i ungdomstrinnet. Vi vil vise dem gleden vi finner i 
å bygge båt, og gi dem et enkelt sløydprosjekt som vi håper kan tenne en gnist for 
håndverket.  
 
DKS Trøndelag har lagt fram en ekstraordinær utlysning for å produsere dette allerede nå i 
sommer!  
Vi har jobbet på spreng for å få til et samarbeid med et godt filmproduksjonsselskap og vi vil 
virkelig satse med tid og sjel inn i dette prosjektet.  
 
Håpet er nå at Heim kommune kan hjelpe til å finansiere prosjektet, med 5,5% som tilsvarer 
kr 16 810,- 
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Jeg skjønner at dette er kort varsel, men jeg håper at dere vil bli med og at dere får sansen 
for prosjektet gjennom å lese søknaden vår til DKS som forklarer prosjektet litt mer i detalj, 
vedlagt i denne eposten. 
 
Med vennlig hilsen 
Jonathan Kalvik 
90 18 01 61 
 
 
 
 
 
 



Søknad frå Geitbåtmuseet til DKS om å produsere digitalt innhald 
 
Arbeidstittel: Båtbyggaren 
 

Innhald 
Ein film på 20 minutt skal handle om ein båtbyggar som arbeider på Husasnotra, den 
praktiske avdelinga til Geitbåtmuseet som held til i Valsøyfjorden i Heim kommune. 
Etter filmen får elevane ei praktisk oppgåve dei kan gjere på eiga hand. 
 
Vi vil kaste lys over ein viktig del av kulturarven vår: Bygging og bruk av geitbåten. 
Båtbygging er ein teknologi som har vore sentral for å skape eit livsgrunnlag på 
norskekysten, og som er altfor velutvikla og avansert til at vi har råd til å miste den. 
 
Mange forbind tradisjonshandverk og kystkultur med nostalgiske og bakstreverske 
gubbar som veit betre enn ungdommen og tviheld på det som var før. Vi vil vise at 
det slett ikkje treng å vere tilfelle. Gjennom å portrettere ein ung handverkar som 
elevane kan relatere til, vonar vi dei sit igjen med ein nysgjerrig trong til å sparke opp 
ei dør som har opna seg på gløtt. Handverk kan vere ein forfriskande kombinasjon av 
fysisk arbeid og ein meiningsfyld måte å uttrykkje seg på. Det å segle med open båt 
kan vere alt frå ekstremsport til det mest avslappande du kan gjere på en varm 
sommardag. Vi vil vise at båtbyggarfaget aldri sluttar å by på utfordringar og 
mulegheiter for oppdagande læring. Bygging og bruk av tradisjonelle båtar kan vere 
givande for alle, uavhengig av kva kulturelle føresetnader ein trur ein har. 
 
Båtbyggarfaget er kanskje på raudlista over døyande fag, men det er absolutt eit 
levande miljø. Å kunne jobbe med eit så vakkert objekt som ein trebåt, meiner vi er 
eit særskilt gode som alle har tilgang på. Å blande ingeniørskap og formgjeving på 
denne måten, er noko vi opplever i få andre yrker. I moderne yrker, kan vi kanskje 
samanlikne med arkitektur. Planar, romleg tenking og handlag er forutsetningar for eit 
godt resultat. Eit godt resultat gjer igjen ein vakker gjenstand som har eigen verdi 
langt forbi båtbyggaren, og som ikkje minst kan brukast til å ro og segle til nye stader.  
 
Ein kan seie at båtbygging er eit krevjande yrke som er for dei mest livstørste 
utøvarane. Hallvard Heide er båtbyggar for Husasnotra / Geitbåtmuseet. Han er eit 
praktdøme på ein person som har hovudet godt planta på avslappa skuldrar. Humor, 
gode opplevingar av handverk og utfordringar som løysast, gjev kjensle av meistring 
og varme som smittar over på elevane, og inspirerer dei til å vurdere handverk som 
ein yrkesveg å gå, eller kystkultur som hobby. Vi får innblikk i livet til Hallvard, korleis 
han bor, båtbygginga, kapproing og segling i eit ope og inkluderande miljø i fjorden.  
 
Med denne videoen som utgangspunkt kan ein sjå føre seg å gå djupare inn i 
båtbygging. Vi ynskjer å vise fram faget og kulturarven gjennom eit portrett av 
båtbyggaren og miljøet, og vi ynskjer å gje eit tilleggsinnhald som kan engasjere 
elevane aktivt, forbi videoen. 
 

 



 Tilleggsinnhaldet vil vere ein videoinstruks frå Hallvard på korleis ein gjer eit
enkelt sløydprosjekt som kan minne om båtbygging og inspirere til vidare
fordjuping: Å lage ein greinknagg kor du hentar emne i skogen. Ein skriftleg
instruks vil følgje med.

Produksjonen
I samarbeid med eit produksjonsselskap vil vi ha filmopptak av Hallvard Heide som
snakkar om båten han bygger og korleis eigenskapane i båten syner seg i praksis på
sjøen.

Hovudelement i filmen
-Portrett av båtbyggar Hallvard Heide og livet som båtbyggar

-bygging av trebåt
-bruken av båten gjennom roing og segling

Målgruppe
Ungdomsskole (men kan moglegvis nyttast til andre målgrupper)

Produksjonsselskapet
Herstory er produksjonsselskapet som vi vil arbeide i lag med i filmproduksjonen. Dei
stillar med ein del eigenfinansiering i budsjettet vårt, då dei vil nytte høvet til å filme
opptak til ein separat produksjon for Arven Ung det kommande året, og kan tilegne
noko logistikk i denne innsatsen i  arbeidskreditt, som då vil verke positivt på vårt
budsjett.
Informasjon om Herstory og deira motivasjon for å gjennomføre dette prosjektet er
vedlagt i dokumentet under mappa “CV”.

Vi ynskjer å utvikle dette til å bli eit solid digitalt innhald for skuleelevar, gjennom Den
kulturelle skolesekken. Ein kan sjå for seg eit fleksibelt innhald som elevar kan nytte
kvarhelst dei er.

Kortfatta CV for medverkande og samarbeidspartar
Hallvard Heide – Båtbyggar
Jonathan Kalvik Gorton – Tidlegare arbeid i media og kultur; no husbyggarlærling
Lisabeth Syltøy Fiske – Avdelingsleiar for Geitbåmuseet

Her er ein kort introduksjon om kvar av oss frå museet, vedlagt finn de CV for kvar av
oss:
Hallvard har bygd fleire båtar, og skal i vår og sommar bygge kapproingsbåtar.
Jonathan Kalvik Gorton har tidlegare vore tilsett i forskjellige TV-produksjonar, og
har ein del teknisk innsikt i kameraføring og redigering. Han er òg spirande
tømrarlærling, og har soleis innsikt i båe faga som blir nyttig for dette prosjektet.
Lisabeth Syltøy Fiske har turnert med fleire DKS-produksjonar, kan mykje om det
meste og er vår trufaste leiar som skal vise oss vegen gjennom dette prosjektet.

Formidling av faget vårt, det brenn vi alle for.
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Arkivsak-dok. 20/03110-3 
Saksbehandler Reidar Klungervik 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       
Kommunestyret                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Nordmøre Museum - Anmodning om utbetaling av tilskudd Geitbåtmuseet 

Saksdokumenter 

Anmodning om utbetaling av tilskudd.msg 
Søknad om midler til utstilling uteområde ved Geitbåtmuseet 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Anmodning om utbetaling av tilskudd  - behandlet i Halsa kommunesatyre 25.04.2019. 

Halsa Kommunestyre behandlet utvalgssak 15/19,  25.04.2019 søknad om midler til utstilling og 
uteområde ved Geitbåtmuseet.  

Søknaden ble innvilget med Kr. 500 000,- Av disse er Kr. 375 000,- utbetalt 09.05.19 fra Halsa 
kommune. 

Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest AS, søker nå på vegne av Normøre Museum, om utbetaling 
av resterende Kr 125 000,-. 

Vurdering 

I vedtaket fra Halsa kommune heter det: 

Vedtak 

Kommunestyret i Halsa bevilger kr 500 000 til Geitbåtmuseet til formidlings- og 

publikumsdel 

ved nyrenoverte Tresliperiet på Enge. Bevilgingen gjelder tiltak både inne i bygget og 

utendørs 
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slik det framkommer i søknad. 

Beløpet belastes reserverte tilleggsbevilgninger og føres 14701.2400.3750. 

Tilskuddsmottaker må selv be om utbetaling mot regnskap og dokumentasjon av utgifter 

innen l. desember 2019 

Søknaden om utbetaling er datert 03.06.2020, og er således for sent innkommet etter 

forutsetningene i vedtaket fra Halsa kommune. 

Saksbehandler kjenner ikke til at dette har vært tema under 

kommunesammenslåingsprosessen, og oversender derfor saken til politisk behandling. 

 

Rådmannens innstilling: 

Alternativ 1. 

Kommunestyret imøtekommer søknaden om utbetaling av restbeløp Kr, 125 000,- Beløpet tas fra 
det generelle disposisjonsfondet.  

Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer 

 

Alternativ 2 

Søknaden avslås da den kommer senere enn siste frist for utbetaling, som er satt til 01.12.2019 

 

 

 



From: Randi Raknes Røskar <randi.roskar@snvregnskap.no> 
Sent: Sunday, June 7, 2020 10:31 PM 
To: Heim Postmottak 
Cc: Lisabeth Syltøy Fiske; Romina Salas 
Subject: Anmodning om utbetaling av tilskudd 
Attachments: Anmodning om utbetaling 2020.pdf 
 
Vedlagt er anmodning om utbetaling av resterende tilskudd. 
Sendes på vegne av Nordmøre Museum avdeling Geitbåtmuseet. 
 

Med vennlig hilsen 
Randi Raknes Røskar 
Avdelingsleder Halsa / Autorisert regnskapsfører 

SpareBank 1 Regnskapshuset Nordvest AS 
Autorisert regnskapsførerselskap 
Sentralbord: 71 55 63 68 

www.snvregnskap.no 

 

http://www.snvregnskap.no/


Halsa kommune
Rådmannen

Stiftelsen Geitbåtmuseet
Valsøyfj ordvegen 1349
6687 VALSØYFJORD

Melding om vedtak

Deres ref: Vår ref
2017/57-27

Saksbehandler
Ragnhild Godal Tunheim

Soknad om midler til utstilling og uteomräde ved Geitbt museet

Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken.

Dato
26.04 .2019

Vedtaket kan p åklages til  Halsa kommune.  Klagefr isten er 3 uker regnet f ra den dagen da brevet kom fram til

p @f ort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er p ostlagt innen fr istens utlop.

Klagen skal sendes skr iftlig til Halsa kommun e., Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes,

og de grunner du vil anf øref or klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart f or oss om du har klaget i

rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fr em.

Dette brevet er elektronisk godkj ent og har derf or ingen signatur.

Med hilsen

Ragnhild Godal Tunheim
Leder kultur og næring
Halsa kommune
Tel: 91806446

Postadresse
6683 Vågland
E-post :
post@halsa.kommun e.no

Besøksadresse
Rådhuset

www. h alsa.kommun e.no

Telefon
71 55 96 00
Telefaks
71 55 96 01

Bank
4090 06 00005
Org.nr
962 350 526 MVA



Halsa kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2017/57-25

Saksbehandler: Ragnhild Godal Tu nheim

Saksframlegg

Utval

Halsa kommunestyre

223

Utval ssak Møtedato

15/ 19 25.04.2019

Søknad om midler til utstilling og uteområde ved Geitbåtmuseet

Vedlegg
l Søknad om midler til utstilling og uteområde
2 Fornyet vedtak - finansierin g av restaurering

av Tresliperiet på Enge

Bakgrunn

Viser til søknad fra Geitbåtmuseet, datert 3. april i år. Søknaden gjelder finansiering av

utstillingsområde, kafe og uteområde.

Faktiske opplysninger

Viser til søknad og tidligere bevilgning i vedlegg.

Sammendrag/vurdering

Det er med god økonomisk presisj on at museet nå står ferdig restaurert. Å rehabilitere gamle

bygg innebærer ofte store kostnadssprik og overraskelser av både teknisk og kostnadsmessig

karakter. Det viser at prosj ektet var godt planlagt og forberedt, slik at gjennomføringen faktisk er

i tråd med prosj ektet slik det var tenkt. Sliperiet står nå fram som et praktbygg av stor sj eldenhet.

Halsa har fått et museumsbygg å være stolt av og som det er all grunn til å by på framover.

Potensialet er stort og mulighetene mange. Å være i bygget er en attraksj on i seg selv, i tillegg vil

det museale og kulturelle fylle området med spennende aktivitet. Her kan kulturarv, næring,

historie, mat, utøvende håndverk og fjordliv danne et spennende sentrum for framtidsretta

aktivitet bygd på tradisj on . Det kan, om ressursene tillater det, bli en magnet og møteplass for
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geitbåt, håndverks- og arbeiderkulturhistorie. Muligheten for å utvikle et interessant og attraktivt
sted med faglig tyngde er stort. Museet vil kunne befeste seg regionalt og nasjonalt med sin
genuinitet. Å forme et pedagogisk miljø der alle generasjoner kan finne læring, inspirasj on og .
mening vil være viktig. Helheten og delene vi spille sammen i dette som bør danne et godt
opplevelses- og læringsrom du ikke finner andre steder.

Søknaden som ligger til grunn for saken er god og beskr ivende. Det er kun en liten, men også
avgjørende brikke som gjenstår før museet er klart for å stolt kunne by på den spennende og
mangfoldige kulturarven . For å kunne være et museum skal de såkalte 4 F 'er innfris, de er: De er
Forvaltning, Formidling, Forskning og Fornyelse. Dette er et viktig utgangspunkt for
nødvendigheten av den siste og økonomisk utfordrende delen av prosj ektet. Alle F' ene inngår i et
samspill, men skal også hver for seg innfri. Formidlingskvaliteten er av stor betydning for om et
museum treffer en nerve og interesse eller ikke. De omdisponeringene det vises til å søknaden
har vært nødvendige for å for å komme i mål med bygget. Det er ingen stor «sprekk» i et
millionprosj ekt som dette. Entreprenør og museum har gjennom hele prosessen hatt et godt
samarbeid, det er stor tilfredshet. Det er noen problemer med maling som må gjøres på nytt, dette
medfører en utsettelse av åpning til september i år. Dette er heller ikke et stort gap fra
opprinnelig plan.

Søknaden dreier seg om støtte til publikums- og formidlingsdelen av museet. Dette har med
besokende ä gjore. Gj ester ved museet kan gi en rekk e lokale synergier og det er dermed naturlig
at kommunen bidrar i denne sammenhengen . Det er flere bedrifter lokalt som ser fram til
åpningen av det nye museet. Her ligger mange muligheter for samhandling og økt handel lokalt.
Det pågår et reiselivsprosj ekt («Reiselivet skal Heim»), der museet har sin naturlige plass når det
ferdigstilles. Det vil utgjøre en viktig brikke i en felles innsats for å trekke besøkende til området.
Det bør være i alles interesse at museet nå framstår attraktivt for besøkende. De nasj onale og
fylkeskommunale midlene er brukt til museets og byggets fullførelse generelt, slik det kommer
fram i søknad. Begrunnelsen for dette er god og forståelig. Det kan kanskj e påpekes at det dreier
seg om en kostnadssprekk og at søknader kommer seint, men som det vises til lenger opp, det er
grunn til å vektlegge den gode kostnadsmessige presisj onen i et prosj ekt som dette.

Et museum har et klart samfunnsoppdrag og er på den måten i stor grad et offentlig ansvar. Dette
viser både stat og fylke gjennom sine bidrag til rehabiliteringsprosjektet. Tresliperiet er erklært
som en sj elden nasj onal skatt, likeså er geitbåten definert slik. Å satse her, vil være å satse på
innbyggere, besøkende og næringsliv generelt. Det tilrådes å yte tilskudd som omsøkt, la
500 000 til sluttføring av formidlings- og besøksfunksj oner ved det nyrestaurerte museet. Dette
på bakgrunn av museets oppfordring og avslutning i søknaden :

«Hjelp oss å ta vare p å geitbåten, håndverket og Treslip erietf or f ramtidige generasj oner,
ved å bidra til å bygge opp et p ublikumsområde som kan begeistre, f orundre og
engasj ere».

Det vises til disse kostnadspostene og finansiering:

Hva
Uteområde
Di ital formidlin
Stativ o o hen til båter
Inform as ' onsmateriell

Kostnad, kr
250 000
200 000
100 000
120 000

Sid e



Innredning og
· enstandsma asin

Museumskafe ( innredning,
k øledisk, utst r)
Kunst i foa' e
Sum

50 000

100 000

25 000
845 000

Finansierin
Halsa kommune
Geitbåt Eiendom
Sum

kr
500 000
345 000
845 000

Regnskap for prosj ektet for øvrig vil legges fram når saken behandles i kommunestyret, dersom

dette er ønskelig.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Halsa bevilger kr 500 000 til formidlings- og publikumsdel ved den
nyrenoverte Tresliperiet på Enge. Bevilgingen gjelder tiltak både inne i bygget og utendørs slik

det framkommer i søknad.

Beløpet belastes reserverte tilleggsbevilgninger og føres 14701.2400.3750. Tilskuddsmottaker

må selv be om utbetaling mot regnskap og dokumentasj on av utgifter innen l. desember 2019.

Behandling i Halsa kommunestyre - 25.04.2019

Representantene Ivar Betten, Tove Karin  H .  Lervik og Sverre Vullum ba om å få sin habilitet

vurdert .

De ble erklært inhabile etter Forvaltningsloven §6 e.

Vararepresentantene Anne Ragnhild Brøske tiltrådte som vara for representant Ivar Betten og

Rolf Marius Dyrset tiltrådte som vara for Tove Karin  H.  Lervik.

Votering

Rådmannens innstilling vedtatt med l O mot l stemme

Vedtak

Kommunestyret i Halsa bevilger kr 500 000 til Geitbåtmuseet til formidlings- og publikumsdel

ved nyrenoverte Tresliperiet på Enge. Bevilgingen gjelder tiltak både inne i bygget og utendørs

slik det framk ommer i søknad.

Side 4 av



Beløpet belastes reserverte tilleggsbevilgninger og føres 14701.2400.3750. Tilskuddsmottaker
må selv be om utbetaling mot regnskap og dokumentasj on av utgifter innen l. desember 2019.
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Arkivsak-dok. 20/03289-4 
Saksbehandler Reidar Klungervik 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       
Kommunestyret                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Spelet i Wesselgården - Søknad om støtte 

Saksdokumenter 

Søknad om støtte til gjennomføring av Spelet i Wesselgården 2020 
Søknad Heim Kommune 2020 
Produksjonsbudsjett 2020 (1) 
Prosjektplan 2020 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Søknad om tilskudd til gjennomføring av Spelet Hotell Heim, som settes opp i Wesselgården for 
andre år på rad. Dette er en stor oppsetning som krever mye av aktørene både økonomisk og 
arbeidsmessig.  

Premieren var den 16. juli med 4 påfølgende forestillinger den 17. og 18. juli. Foreningen består av 
Alvilde Ulfsnes på 20 år, som er grunnskolelærerstudent og driver med revy på fritiden. Anne-
Marte Spjøtvoll, 23 år, er også aktiv i det lokale revymiljøet og er midtveis i en bachelorutdanning i 
pedagogikk. Andreas Ven Langø er 32 år, utdannet skuespiller og regissør, og er opphavsmann av 
de seks spelene som har vært i Wesselgården siden 2014. Henrik Singsdal er 37 år, og har en 
bachelorgrad i økonomi og administrasjon.  Hotell Heim ble fremført for første gang i 2019. Spelet 
har kommunesammenslåing som bakteppe og det er da helt naturlig å involvere mennesker fra 
hele Heim kommune, og ikke bare «Hemne kommune». Spelet har som mål å samle kommunen 
under en fane, et felles hjem, noe som gjenspeiles i tittelen “Hotell Heim kommune. Spelet har i år 
også mottatt tilskuddsmidler fra Trøndelag Fylkeskommune på Kr. 11 800,- Det søkes om Kr. 
50 000,- i tilskudd fra Heim kommune  

Vurdering 

Spelet har i flere år vært en viktig bidragsyter til den sterke kulturinstitusjonen som Hemne 
kommune har blitt. Tradisjonen med spel i Wesselgården vil fortsette med å bidra til mangfold i 
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kulturlivet, spesielt nå som vi har blitt Heim. Et tilskudd vil komme til stor nytte for å kunne sette 
opp og utvikle spelet, samtidig som det vil være med på å skape kulturmangfold i kommunen. 
Dette vil også være med på å kompensere for reduserte inntekter grunnet utbruddet av Covid-19 

Søknaden vurderes til å ikke tilfredsstille alle kriteriene som ligger innenfor 
«Kulturbyggingspotten». Kommunestyret kan likevel vurdere å gi tilskuddet fra denne. 

 

Rådmannens innstilling: 

Alternativ 1. 

Søknaden innvilges med Kr 50 000,- Beløpet tas fra det generelle disposisjonsfondet, og beregnes 
inn under tildelte kulturbyggingsmidler. 

Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer. 

 

Alternativ 2. 

Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker. 

 



From: Reidar Klungervik 
Sent: Wednesday, June 10, 2020 7:51 AM 
To: Heim Postmottak 
Subject: VS: Søknad om støtte til gjennomføring av Spelet i Wesselgården 2020 
Attachments: Søknad Heim Kommune 2020.pdf; Produksjonsbudsjett 2020 (1).pdf; 

Prosjektplan 2020.pdf 
 
Registreres som sak på meg. 
 
Fra: Spelet i Wesselgården <spel.wesselgarden@gmail.com>  
Sendt: tirsdag 9. juni 2020 21:10 
Til: Reidar Klungervik <reidar.klungervik@heim.kommune.no> 
Emne: Søknad om støtte til gjennomføring av Spelet i Wesselgården 2020 
 
Hei Reidar! 
 
Vi er glade for å kunne arrangere Spelet i Wesselgården, også i år! 
 
Legger ved søknad og budsjett til Heim kommune, samt vår prosjektplan.  
 
Om det skulle være noe kan du kontakte meg på 45404323 . 
 
Mvh Spelet i Wesselgården 
v/ Alvilde Ulfsnes 



Heim Kommune v/kulturetaten 

Trondheimsveien 1 

7200 Kyrksæterøra 

 

 

Søknad om tilskudd til Spelet i Wesselgården 

Også i år skal Spelet i Wesselgården sette opp «Hotell Heim» i Wesselgården. Premieren er 

den 16. juli med 4 påfølgende forestillinger den 17. og 18. juli. Foreningen består av Alvilde 

Ulfsnes på 20 år, som er grunnskolelærerstudent og driver med revy på fritiden. Anne-Marte 

Spjøtvoll, 23 år, er også aktiv i det lokale revymiljøet og er midtveis i en bachelorutdanning i 

pedagogikk. Andreas Ven Langø er 32 år, utdannet skuespiller og regissør, og er 

opphavsmann av de seks spelene som har vært i Wesselgården siden 2014. Henrik Singsdal er 

37 år, og har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.  

Hotell Heim ble fremført for første gang i 2019. Spelet har kommunesammenslåing som 

bakteppe og for oss er det da helt naturlig å involvere mennesker fra hele Heim kommune, og 

ikke bare «Hemne kommune». Spelet har som mål å samle kommunen under en fane, et felles 

hjem, noe som gjenspeiles i tittelen “Hotell Heim”. Spelet har i flere år vært en viktig 

bidragsyter til den sterke kulturinstitusjonen som Hemne kommune har blitt, og vi ønsker å 

fortsette med å bidra til mangfold i kulturlivet, spesielt nå som vi har blitt Heim kommune.  

Grunnet tiltak mot Covid-19 vil vi i år sette opp 5 forestillinger, i tillegg til at en forestilling 

streames digitalt. Dette vil åpne spelet for et større publikum enn tidligere, da publikum kan 

se spelet også utenfor kommunegrensene. Årets spel har likt manus som fjorårets suksess, 

men med en del endringer.  

Vi vil inkludere rundt 40 barn, ungdommer og voksne i dette prosjektet. For oss er det viktig 

at alle skal føle personlig utvikling, mestring, glede og samhold rundt det å være med. Her vil 

det bli mye skuespill, dans og musikk, og ikke minst latter og glede både for deltakere og 

publikum. Spelet har i flere år vært en viktig bidragsyter til den sterke kulturinstitusjonen 



som Hemne kommune har blitt, og vi ønsker å fortsette med å bidra til mangfold i kulturlivet, 

spesielt nå som vi har blitt Heim kommune.  

Litt om handlingen i spelet: 

Sommeråpningen står for døren på Hotell Heim, og ansatte og gjester gleder seg til den store 

sommeråpningsfesten. Eier Olivia Sæther tror hun har alt klart, men når hun plutselig kommer 

i konflikt med sjefshovmesteren på hotellet, går ikke alt som hun har tenkt. Og når vi legger til 

vindmøllebaroner, naturvernere, tysk husmannskost og advokater, da er det duket for 

forviklinger.  

Hotell Heim blir et spel som tar pulsen på lokalsamfunnet, samtidig som det er fylt til 

randen av krumsprang og komikk, krydret med musikalske innslag.  

Vi søker herved om kr 50 000,- til gjennomføring av Spelet i Wessekgården 2020. 

Tilskuddet vil komme til stor nytte for å kunne sette opp og utvikle spelet, samtidig som det 

vil være med på å skape kulturmangfold i kommunen. Dette vil også være med på å 

kompensere for reduserte inntekter og økte inntekter grunnet utbruddet av Covid-19.  

Med vennlig hilsen  

Spelet i Wesselgården  

v/ Alvilde Ulfsnes og Anne-Marte Spjøtvoll 

 



Produksjon:
Produksjonsansvarlig:

Produksjonsperiode:
Premiere:

Gult felt  =inneholder formler

INNTEKTER Utregning antatt billettinntekter
Tekst Totalt Antall voksne 
Billett 117 000 Antall barn 
Fylke 10 000 Sum:
Heim Kommune 20 000
Sponsor 60 000
Humorfondet 10 000
Støtte 20 000     
Dugnad 84 000

SUM TOTALE INNTEKTER 321 000

Utregning dugnadstimer
UTGIFTER Antall personer
Tekst antall grunnlag sum Totalt 10
Honorar

1 60 000 60 000
1 20 000 20 000
2 15 000 30 000

Musikere 4 2 500 10 000
1 15 000 15 000
1 4 000 4 000

sum honorar: 139 000

Tekst sum Totalt
Andre produksjonsutgifter

10 000
30 000
2 000
5 000 Utregning billettavgift (5kr + 2,8% av billettpris)
2 000
4 000 Billettavgift voksne
5 000 Billetavgift barn

RDO komponist 10 000
6 276     Sum:

Sum andre produksjonsutgifter: 74 276

Dugnad
Dugnadstimer 84 000

84 000

PR
3 000

Andre PR-utgifter (facebook-boost) 1 000
4 000

MP Media 15 000
sum pr: 23 000

Diett til øvinger

Billettavgift (5kr + 2,8% av billettpris) per billett

Plakat

Program

Produksjonsledere

Markedssjef
Kostymeansvarlig

Hettegensere til aktører
Lyd og video
Rekvisitter

Regi/instruktør
Musiker/komponist

Kostymer
Adm.utgifter
Strøm

PRODUKSJONSBUDSJETT

Spel i Wesselgården

Mars-juli 2020
19.07.20



SUM TOTALE UTGIFTER 320 276

RESULTAT PRODUKSJONSBUDSJETT +/- 724



Utregning antatt billettinntekter Pris Salg
510 210 107100
90 110 9900

600 117000

Utregning dugnadstimer
Antall timer Timespris Sum:

24 350 84000

Utregning billettavgift (5kr + 2,8% av billettpris)
Antall billetterAvgift

10,88 510 5548,8
8,08 90 727,2

6276



S p e l e t I W e s se l g år d e n

PROSJEKTPLAN 2020



Spelet i Wesselgården har i 2020 navnet «Hotell Heim» og settes opp den 16. til 18. juli. 

Årets spel har utgangspunkt i samme manus som i 2019, men med en del endringer. Det settes 

opp i Wesselgården som er en gård i sentrum av Kyrksæterøra. 

 

Mål med prosjektet 

Vi vil inkludere rundt 40 barn, ungdommer og voksne i dette prosjektet. For oss er det viktig 

at alle skal føle personlig utvikling, mestring, glede og samhold rundt det å være med. Her vil 

det bli mye skuespill, dans og musikk, og ikke minst latter og glede både for deltakere og 

publikum. Spelet har i flere år vært en viktig bidragsyter til den sterke kulturinstitusjonen 

som Hemne kommune var, og vi ønsker å fortsette med å bidra til mangfold i kulturlivet, 

spesielt nå som vi er blitt Heim kommune.  

Pga. Covid-19 settes det i år opp 5 forestillinger, samtidig som en forestilling vil bli streamet 

digitalt. I fjor hadde vi 700 publikummere og 3 utsolgte forestillinger, dermed håper vi at en 

digital forestilling vil være med på å få et bredere publikum, også utenfor kommunegrensene. 

Derfor er det viktig å promotere spelet samt samarbeide med bidragsytere i hele Heim 

kommune. Vi ønsker at spelet er med på å skape kulturmangfold i kommunen og fylket, med 

bidrag av teater og musikk.  

 

Hvordan skal vi nå målet? 

Frivillighet er viktig for oppsetningen av spelet. Aktørene på og utenfor scenen setter av 

sommerferien for å være med på spel, og alle gjør det frivillig. For oss er det viktig at de som 

er med skal føle seg tatt vare på og sett. Samhold og mestring på øvingene, men også utenfor 

øvingstid er derfor svært viktig. Det øves iherdig i flere uker før premieredagen endelig 

kommer. Vi har erfart at godt samhold mellom aktørene skaper et godt resultat, som igjen 

fører til et større publikum.  

 

God organisering i styret i «Spelet i Wesselgården» er viktig for å kunne sette opp spelet. Det 

må gis ut god og riktig informasjon til både aktører og publikum, samtidig som promotering 

er svært viktig. Ved lage en plan tidlig på året vil man kunne jobbe jevnt og riktig frem mot 

premieredagen.  

 

Det er viktig å ta i bruk de ressursene vi har i kommunen, samt og inkludere det lokale 

næringslivet for å få best mulig resultat. For oss er det viktig at vi gir noe tilbake til 



næringslivet. Dette gjøres blant annet ved å lage promoteringsvideoer for bedriftene samt å ha 

et «reklamenummer» for hovedsponsoren i midten av forestillingen. 

 

Prosjektets tidsplan: 

• Planlegging fra mars 2020 

• Øvinger starter i juni 2020 

• 5 forestillinger: 

o Premiere torsdag 16. juli klokka 19.00 (streames digitalt) 

o 2. og 3. forestilling fredag 17. juli klokka 16.00 og 19.00 

o 4. og 5. forestilling lørdag 18. juli klokka 13.00 og 16.00 

• Evaluering den 26. august 

 

En detaljert tidsplan for aktører ligger i eget dokument  

 

Organisering 

Anne-Marte Spjøtvoll og Alvilde Ulfsnes er produksjonsledere for spelet. De har ansvar for å 

lage planer og at disse blir fulgt. Samtidig er de bindeleddet mellom aktører og regi, og passer 

på at alt er på plass i forkant og under spelet. I styret sitter også Henrik Singsdal og Andreas 

Ven Langø. Henrik Singsdal er markedsansvarlig og er bindeleddet mellom spelet og våre 

samarbeidspartnere. Andreas Ven Langø har ansvaret for manus og regi, samtidig som hans 

erfaring er til god hjelp for resten av styret.  

 

Styret holder jevnlig kontakt igjennom produksjonsperioden og har hyppige møter, samt at de 

jevnlig informerer og holder kontakt med aktører. 

 

Smitteverntiltak mot Coronaviruset 

Grunnet utbruddet av Covid-19 er det naturlig å gjøre endringer med tanke på smittevern. Det 

er utarbeidet en egen smittevernplan for å sikre at tiltakene mot smitte følges. Arrangørene 

plikter å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra offentlige 

helsemyndigheter samtidig som de orienterer kommunale myndigheter.  
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Saksframlegg 

 

Etablering av trafikksikkerhetsutvalg for Heim kommune 

Saksdokumenter 

Veileder trafikksikker kommune 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Opprettelse av politisk trafikksikkerhetsutvalg for Heim kommune. 

   

Vurdering 

Arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025 planlegges 

igangsatt høsten 2020. Etter regionreformen har fylkeskommunene fått overført et større 

faglig ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet. Trøndelag fylkeskommunes Delstrategi 

trafikksikkerhet 2019-2030 beskriver særlig et fokus på tiltaket «Trafikksikker kommune», 

ungdom som tar videregående utdanning, sikker skoleveg og trygge fylkesveger med 

utbygging av gang- og sykkelveger. 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Driftsutvalget blir politisk trafikksikkerhetsutvalg for Heim kommune. 

Politisk delegeringsreglement vedtatt i K-sak 11/19 pkt. 4 oppdateres med nytt kulepunkt: 

• Driftsutvalget er trafikksikkerhetsutvalg for Heim kommune. 

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/0eba48d4b38e4248a07aebd995b4dbf5/delstrategi-trafikksikkerhet-2019---2030.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/0eba48d4b38e4248a07aebd995b4dbf5/delstrategi-trafikksikkerhet-2019---2030.pdf
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KOMMUNE S. 4 SKOLE S. 9BARNEHAGE S. 6

INNHOLD
3  › Trafikksikker kommune 
  - systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø 

5  › Kriterier for kommunen

6  › Kriterier for barnehagene

9  › Kriterier for skolene

10 › Kriterier for teknisk avdeling

10 › Kriterier for planavdeling

11  › Kriterier for kulturavdeling

11  › Kriterier for kommunelegen

11  › Kriterier for helsestasjonene

12  › Fra avtale til godkjenning – forslag til prosess

13  › Godkjenning av Trafikksikker kommune

14  › Utdrag fra aktuelle lover og forskrifter

 

Folk bor og 
ferdes i kommuner, 

der skjer også trafikkulykkene. 
Trafikksikker kommune skal  
bevisstgjøre og begeistre, 

men først og fremst bidra til å 
forebygge ulykker og redde liv. 

Mangeårig ordfører i 
Nord-Fron kommune, tidligere leder 
av KS og fylkespolitiker i Oppland, 

Gunnar Tore Stenseng.

“



Ved Stortingets behandling av NTP 2014 – 
2023 ble det besluttet et etappemål om å 
halvere antall drepte og hardt skadde i veg-
trafikken til maksimalt 500 innen 2024. 
Arbeidet inngår i Regjeringens beslutning om 
at trafikksikkerhetsarbeidet skal baseres på 
en visjon om at det ikke skal forekomme 
ulykker med drepte og hardt skadde i veg-
trafikken – Nullvisjonen.

Trafikksikkerhetsarbeidet er avhengig av en 
bred og samlet innsats der flere sektorer
er involvert for å forebygge og redusere 
trafikkulykker (jfr. St. meld. 16, 2008-2009). 
Samferdselsdepartementet har pekt på 
kommunenes ansvar, der kommunalt 
trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende 
for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall 
drepte og hardt skadde. 

Kommunen er en viktig aktør i trafikk- 
sikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - 
og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transport– 
tjenester og ansvarlig for beboernes helse  
og trivsel, har kommunen et stort ansvar for
å forebygge ulykker. Gjennom lover og 
forskrifter har kommunen plikt til å arbeide 
systematisk med ulykkesforebyggende arbeid 
i alle sektorer.

For å lykkes må alle kommunens etater  
involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder 
ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den 
politiske og administrative ledelsen.

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en 
trafikksikker kommune. I løpet av perioden 
2014-2017 vil de fleste fylkeskommuner legge 
konseptet Trafikksikker kommune til grunn 
når kommunene stimuleres til å arbeide  
systematisk med trafikksikkerhet. 

Trafikksikker kommune bygger på en  
godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr 
ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men 
godkjenningen er et kvalitetsstempel for 
godt, målbevisst og helhetlig arbeid med 
trafikksikkerhet.

På nettsiden www.trafikksikkerkommune.no 
finner du mer informasjon om kriteriene,  
flere gode eksempler, og de ulike lover og 
forskrifter som gjelder kommunens ansvar  
for trafikksikkerhet. 

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
- systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø 
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Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi kommunen godt omdømme, 
færre skader og fornøyde innbyggere.
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“Denne veilederen er  
et nyttig og oversiktlig 

hjelpemiddel i det 
kommunale trafikk- 
sikkerhetsarbeidet 

Rådmann Rolf Kåre Jensen,  
Bodø kommune



KRITERIER FOR 
KOMMUNEN
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✔  Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører  
 og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.

✔  Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.

✔  Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som 
 inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av 
 transporttjenester.

✔  Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).

✔  Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell  
 (materiellskader) i kommunen.

✔  Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid. 

✔  Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og  
 rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.

✔  Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. 
 særlig farlig skolevei.

✔  Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.

En kommune som ønsker å bli godkjent må ha oppfylt alle kriteriene. 
I tillegg må følgende kunne dokumenteres skriftlig:

• Skriftlig dokumentasjon fra rådmannen om at alle kriteriene er oppfylt

• Kommunens trafikksikkerhetsplan

• Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste)

• Rutiner for kjøp av transporttjenester

• Dokumentasjon fra barnehagene (se krav til dokumentasjon under barnehage side 6)

• Dokumentasjon fra skolene (se krav til dokumentasjon under skole side 9)

• Dokumentasjon fra teknisk avdeling (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 10)

• Dokumentasjon fra planavdelingen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 10)

• Dokumentasjon fra kulturavdelingen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)

• Dokumentasjon fra kommunelegen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)

• Dokumentasjon fra helsestasjonene (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)

All dokumentasjon (samlet) må være tilsendt elektronisk til Trygg Trafikks distriktsleder 
minimum tre uker før avtalt godkjenningsmøte (se rutiner for godkjenning side 13).
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KRITERIER FOR  
BARNEHAGENE

Trafikksikkerhet i barnehagen

✔  Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og 
 opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.

✔  Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd 
 ved kjøp av transporttjenester.

✔  Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og 
 hendelser på turer.

✔  Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, 
 med bil eller kollektivtransport.

Trafikkopplæringen i barnehagen

✔  Barna lærer trafikkregler for fotgjengere.

✔  Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.

✔  Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.

Samarbeid mellom barnehage og hjem

✔  Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens  
 parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.

✔  Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.

✔  Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig bekreftelse fra styrer på at alle kriteriene er oppfylt

• Årsplan hvor trafikk er integrert

• Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport

• Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef/barnehagesjef og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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“Kriteriene for Trafikksikker  
barnehage har vært nyttig  

for oss for å sjekke ut kvaliteten 
på vårt trafikksikkerhetsarbeid. 

Anne Gundersen, Styrer i  
Furunabben barnehage, 

Våler kommune  
(Landets første Trafikksikre 

barnehage)
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“Anerkjennelsen vi fikk  
ved å bli godkjent som 

Trafikksikker skole har vært 
med på å bevisstgjøre skolens 
ledelse om betydningen av 

helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. 

Rektor Astrid Aase Hodneland, 
Sunde skole, Stavanger 

kommune (landets første 
Trafikksikre skole)



Trafikksikkerhet i skolen generelt

✔  Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.

✔   Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, 
 i bil og med kollektivtransport i skolens regi.

✔   Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte.

Trafikkopplæringen i skolen

✔   Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med    
 Kunnskapsløftets kompetansemål.

Samarbeid mellom skole og hjem

✔   Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte.

✔   Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel 
 gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig bekreftelse fra rektor på at alle kriteriene er oppfylt

• Årsplan hvor trafikk er integrert

• Rutiner for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport

• Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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KRITERIER FOR 
SKOLENE



KRITERIER FOR TEKNISK AVDELING 
✔  Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak 
 på kommunal vei.

✔  Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak  
 på fylkes- og riksvei.

✔  Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske  
 trafikksikkerhetstiltak.

✔  Kommunen har rutiner for rydding av snø og fjerning av vegetasjon på skoleveien.

✔  Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i forbindelse med  
 anleggsvirksomhet i kommunen.

✔  Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak  
 fra andre etater, organisasjoner og publikum. 

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig bekreftelse fra enhetsleder på at alle kriteriene er oppfylt

• Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerheten ivaretas i forbindelse med  
   kommunens drift og vedlikehold på vegnettet

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

10

KRITERIER FOR PLANAVDELINGEN 
✔  Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved  
 utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.

✔  Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerhet ivaretas i arbeidet med kommune- 
   planens arealdel og ved behandling av reguleringsplaner.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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KRITERIER FOR KULTURAVDELINGEN
✔  Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for   
 sikker transport innenfor egen virksomhet.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig oversikt for hvordan kommunen skal påvirke lag og foreninger  
   til å integrere trafikksikkerhet i virksomheten.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

KRITERIER FOR KOMMUNELEGEN 
✔  Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

✔  Kommunelegen medvirker til at kommunes fastleger har tilstrekkelig kjennskap  
 til vegtrafikklovens § 34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko  
        for trafikkulykker.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig dokumentasjon på hvordan kommunelegen medvirker til at fastlegene får   
   tilstrekkelig kjennskap til veitrafikklovens § 34.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

KRITERIER FOR HELSESTASJONENE
✔  Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet  
 integreres i møte med foreldre og barn. 

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

• Skriftlig oversikt over hvordan helsestasjonene integrerer trafikksikkerhet  
   i sitt arbeide.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og  
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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FRA AVTALE TIL GODKJENNING
– forslag til prosess (i samarbeid med Trygg Trafikk)

1 (2.)      

Inngåelse av  
intensjonsavtale med  

ordfører/rådmann

2 (1.)      

Møte med  
kommunens  
ledergruppe 

3     

Kommunen utpeker  
en kontaktperson/ 

 koordinator

4      

Arbeidsmøter/ workshops. Separate møter med de ulike sektorer:

        Barnehage (styrer/pedagogisk leder) 2-4 timer

        Skole (rektor/undervisningsinspektør) 2-4 timer

  Helse (ledende helsesøster)  1-2  timer

        Teknisk/Plan (enhetsleder)     1  time

        HR/administrasjon (enhetsleder)      1  time

  Kultur (enhetsleder)       1  time

5      

Arbeidsperiode hvor de respektive  
sektorer innarbeider kriteriene og utarbeider  

nødvendig dokumentasjon

6      

Godkjenning
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GODKJENNING AV  
TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
Godkjenningen foretas av et team fra Trygg Trafikk. Godkjenningsteamet settes sammen av 
prosjektleder for Trafikksikker kommune i samarbeid med Trygg Trafikks distriktsleder og 
eventuell representant for fylkeskommunen.

Før godkjenningen
Når kommunen har oppfylt alle kriteriene og dokumentasjonen foreligger,  
avtaler kommunens koordinator og Trygg Trafikks distriktsleder den praktiske  
gjennomføringen av dagen for den formelle godkjenningen.

Nødvendig dokumentasjon skal foreligge og være tilsendt Trygg Trafikk minimum  
tre uker før godkjenningsdagen. Dersom dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig utsettes 
godkjenningen.

Gjennomføring av godkjenningsdag
Det bør avsettes fire timer til følgende møter:
1.  Kommunens ledergruppe (etatsledere og rådmann). 
2.  Ansatte ved valgte etater/avdelinger – minst tre avdelinger.
3.  Ved dagens slutt skal godkjenningsteamet møte ledergruppen og de andre som  
 er blitt intervjuet for en oppsummering i plenum. All tilbakemelding knyttes opp mot   
 kriteriene i Trafikksikker kommune. 

Kommunenes ledelse får en skriftlig rapport etter besøket. 
Eventuelle avvik må lukkes innen tre måneder.
  
 Kategorier for tilbakemelding 
A. GODKJENT

Styrke :  Smart måte å jobbe på, et eksempel for andre.
Forbedring :   Et område det er mulig å bli bedre på.  

  
B. BETINGET GODKJENNING

Styrke :  Smart måte å jobbe på, et eksempel for andre.
Forbedring :   Et område det er mulig å bli bedre på.  
Avvik : Mangel på oppfylte krav, korreksjon er nødvendig før 

  endelig godkjenning.

Godkjenningens varighet
Godkjenning for tre år. 



FOLKEHELSELOVEN

§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
 Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer 
som kan ha negativ innvirkning på helsen.

 Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og 
planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

 Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivare-
tatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje 
blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i 
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med 
frivillig sektor.

§ 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
 i kommunen
 Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn 
på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:

a)  opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen 
gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,

b)  kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og

c)  kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn 
som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

 Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordrin-
gene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaks-
forhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 
helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

 Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommun-
ens oversikt.

§ 6. Mål og planlegging
 Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for ar-

beidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens 
folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygning-
sloven § 10-1.

 Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og 
bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier 
for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer 
kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 
annet ledd.

§ 7. Folkehelsetiltak
      Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommun-

ensfolkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte 
tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdan-
ning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, 
ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen 
rusmiddelbruk.

 Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den 
enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og 
forebygge sykdom

 Rådmannen er kommunens øverste leder og har ansvar for alle 
kommunalt ansatte.

FORSKRIFT OM SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG  
SIKKERHETSARBEID I VIRKSOMHETER
(Internkontrollforskriften)

§ 1. Formål
 Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne 

forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen
 • arbeidsmiljø og sikkerhet
 • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter 

eller forbrukertjenester
 • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling 

av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen 
oppnås

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE FRA
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Kap. 3 – fagområder: «Barnehagen skal gi barn grunnleggen-
de kunnskap på sentrale og aktuelle områder». Videre i kap. 3.6 
Nærmiljø og samfunn:
«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra 
til at barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser 
og erfaringer i nærmiljøet.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNE-
HAGER OG SKOLER M.V.

Kapittel 2 og 3
 I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 

skal barnehager og skoler drives slik at skader og ulykker fore-
bygges. I veiledere for internkontrollsystem er trafikk ofte ikke 
nevnt. Derfor må virksomhetsledere selv sørge for at trafikksik-
kerhet inngår som en naturlig del av HMS arbeidet i barnehager 
og skoler.

§ 2-4 Ansvar og internkontroll

§ 3-14 Sikkerhet og helsemessig beredskap

LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Inneholder kunnskapsmål om trafikk etter 4., 7. og 10 trinn

Kompetansemål etter 4. trinn:
• Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.
 
Kompetansemål etter 7. trinn:
•  Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkom-

stmiddel.

Kompetansemål etter 10. trinn:
•  Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker 

skader ved uhell og ulykker.
•  Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene 

med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er 
knyttet til akselerasjon.

• Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare 
resultatene.

•  Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskad-
er og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge 
helseskadene.

UTDRAG FRA AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER: 

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VERKTØYHEFTE
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EGNE NOTATER...



FOR MER INFORMASJON OG GODE EKSEMPLER:
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Arkivsak-dok. 20/03966-8 
Saksbehandler John Ole Aspli 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Formannskap                       
Kommunestyret                       

 
 

   

Saksframlegg 

 

Oppdatering reguleringsplan kurveutbedringer FV680 - finansiering 

Saksdokumenter 

19 1290-2 vedlegg 1 FV 680 Rovatnet Kurveutbedringer 
Fylkesvei 680 – Svingene ved Rovatnet. 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Når nå en utbedring av svingene langs Rovatnet er aktualisert, er det behov for å 
oppdatere/fornye reguleringsplanen med beskrivelser av disse kurveutbedringene. 

 

Dette er en vel kjent sak fra Hemne kommune sin side, og i juni 2019 ble brev om 

forholdet sendt fylkeskommunen. Bl.a. skrev vi dette: 

Det har vært jobbet over lang tid fra oppstartsmøte mellom Statens Vegvesen og Hemne kommune den 

4.mai 2011. Hvorfor planene ble lagt på «is» i 2013, har blitt meg fortalt hadde med Sør Trøndelag sin 

økonomiske situasjon å gjøre. Viser til vedlegg «Referat fra oppstartsmøte.» Sitat: «Statens Vegvesen 

varsler planoppstart etter at oppstartsvedtak er fattet og utarbeider detaljplan med planbeskrivelse og 

bestemmelser i dialog med Hemne kommune». Sitat slutt. Viser for øvrig generelt til «Reguleringsplan 

Planbeskrivelse kurvaturutbedring fv680, Rovatnet» datert 13/4 2012. Utarbeidet av Statens Vegvesen 

Region Midt i samarbeid med Hemne kommune. Planbeskrivelsen er på 31 sider. 

Det vurderes å være svært viktig å få realisert kurveutbedringene langs FV680 og Heim kommune har 

derfor signalisert vilje til å finansiere en slik oppdatering som Statens vegvesen står for. 
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Vurdering 

Kostnadene ved en slik oppdatering vil ikke være veldig store, men noe må gjøres med 
oppdatering fra vedtatt plan i 2011 og samtidig sikre en løsning som er godt i tråd med dagens 
krav til veistandard m.m. 

Dette er kommunisert muntlig bl.a. gjennom befaring av Fv680 som ble gjort i sommer mellom 
ordfører og veidirektør Eva Solvi. 

 

Rådmannens innstilling: 

Heim kommune vil bidra med nødvendige midler til å oppdatere «Reguleringsplan Planbeskrivelse 
kurvaturutbedring Fv680» som Trøndelag fylkeskommune står for. 



 
 Heim Kommune Ordfører 
 

Trøndelag Fylkeskommune 

Fylkesdirektør Eva Solvi 

Kyrksæterøra 5.august 2020 

Fylkesvei 680 – Svingene ved Rovatnet. 

 

Takk for et trivelig bekjentskap ved befaringen av fylkesveiene i Heim kommune, med spesielt fokus 

på svingene ved Rovatnet.  

 

Jeg ønsker å be dere om å se over og oppgradere reguleringsplan / planbeskrivelse 

kurvaturutbedring fv.680, Rovatnet datert 13.04.2012. Viser til utdelt kompendium under 

befaringen.  

Heim kommune er villig til å dekke kostnader ved oppgraderingen av reguleringsplanen, hvor det bla 

kommer frem dagens kostnader ved utbedring. Jeg har stor tro på at kommunens økonomiutvalg / 

formannskapet vil støtte ordføreren i dette.  

 

Jeg ber derfor om et prisanslag på arbeidet med å oppgradere reguleringsplanen.  

 
 
 
 

  



 

 
Postadresse 

 
Besøksadresse 

 
Telefon 

 
Bankgiro 

 
E-post / Internett 

Trondheimsveien 1 Trondheimsveien 1 72 46 00 00 4312.07.53496 Postmottak@hemne.kommune.no 
7200 Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra Telefax: Organisasjonsnr.  www.hemne.kommune.no 
  72 46 00 01 940 158 893  

 

 

 Ordfører 

 

 

Trøndelag Fylkeskommune   
Postboks 2567 
 
7735 STEINKJER 

 
    

 
Saksnr.  Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 

19/1290-1 Q80 HK/POL/OSV  24.06.2019 

 

FV 680 ROVATNET - KURVEUTBEDRINGER 
 
Det har vært jobbet over lang tid fra oppstartsmøte mellom Statens Vegvesen og Hemne kommune 
den 4.mai 2011. Hvorfor planene ble lagt på «is» i 2013, har blitt meg fortalt hadde med Sør 

Trøndelag sin økonomiske situasjon å gjøre. Viser til vedlegg «Referat fra oppstartsmøte.» Sitat: 

«Statens Vegvesen varsler planoppstart etter at oppstartsvedtak er fattet og utarbeider detaljplan med 
planbeskrivelse og bestemmelser i dialog med Hemne kommune». Sitat slutt. Viser for øvrig generelt 

til «Reguleringsplan Planbeskrivelse kurvaturutbedring fv680, Rovatnet» datert 13/4 2012. Utarbeidet 

av Statens Vegvesen Region Midt i samarbeid med Hemne kommune. Planbeskrivelsen er på 31 sider. 

 
Saken ble aktualisert igjen i forbindelse med strategiarbeidet nye Trøndelag. Hemne kommune ble 

oppfordret til å komme med maks 3 utbedringer av fylkesveiene i Hemne kommune. Formannskapet 

behandlet saken 19.juni 2018 og svingene på Fv680 ved Rovatnet mente vi var det viktigste for 
Hemnesamfunnet. Viser til vedleggene «Melding om politisk vedtak» og «Innspill til Trøndelag 

fylkeskommune handlingsprogram for veg 2019-22»  

 
Hemne kommune sitt innspill nr. 1 «Svingene på Fv680 ved Rovatnet», Utdrag sitat: «Et gryteklart 

veiprosjekt som bør prioriteres høyt på grunn av den store næringsaktiviteten, hvor tungtransport 

betyr mye. Det tenkes på Wacker Holla, Lian Trevarefabrikk,» sitat slutt. Dette har også med den store 

aktiviteten som generelt finner sted i vårt næringsliv. Vi må nevne spesielt at vi også har en aktiv 
lastebilnæring på Kyrksæterøra som for eks. den landsdekkende aktøren Lomundal Transport.  

 

Viser også til Orkdalsregionens uttalelse til fylkeskommunens delstrategi veg. Sitat: «2: vi ber om at 
flaskehalser på fylkesvegnettet får ekstra oppmerksomhet; spesielt med tanke på fremkommelighet av 

modulvogntog.» Sitat slutt.  

 
E39 er A klassifisert, mens Fv680 er C klassifiserte veier. Krysset på Stormyra er ingen 

omlastningsplass fra store modulvogntog til mindre lastebiler. Derfor benyttes det unødvendig mindre 

lastebiler på hele strekningen, også på veier som er A klassifisert. (E39 og E6). Mye av lasten som 

kommer over vei til Wacker Chemie AG Holla, kommer fra Europa. Lian Trevarefabrikk som er en av 
de største vindusprodusentene i Norge, har kunder over hele Norge. De store prosjektene de har på 

Østlandet blir transportert lange strekninger på A klassifiserte veier. Lian har underleverandører i 

Europa og har ukentlig biler derfra. Transport med biler med større lasteevne betyr økonomisk mye for 
en produsent av Lian sin størrelse og deres konkurransevilkår svekkes pga. dette.  

  

Strekningen fra E39 Stormyra til Holla er på ca. 20 km. På denne strekningen er disse 2 svingene 

flaskehalsen, som hindrer fordelene ved å benytte modulvogntog. Vi mener kurvaturutbedringer av 
disse 2 svingene tilfredsstiller Trøndelag fylkeskommune sitt mål «Fremkommeligheten for gods og 

næringstransport skal økes.»   



 

Målet til Trøndelag fylkeskommune om «andel av godstransport på sjø og bane skal økes» er vurdert. 

Wacker Holla har i dag det meste av sin transport over sjø, egen dypvannskai og alt skulle ligge til 
rette for å få flyttet gods fra vei til sjø. Wacker Holla har derfor allerede vurdert dette, uten å klart å 

flytte alt fra vei til sjø. Det er fremdeles stort behov for gods på vei inn til Wacker Holla. Vi kan ikke 

se at biltransport av gods vil avta, men heller øke i og med utbygging av ovn 8, som blir ferdigstilt 
høsten 2019.  

 

Når det gjelder Leneselva og at dagens bro ikke tilfredsstiller de miljømessige kravene ang flom, må 
hensyntas. Den planlagte broløsningen øker m3 gjennomstrømmingsløp og er dermed rigget for de 

eventuelle fremtidige flommene. Viser til «Oppdragsrapport i Statens Vegvesen Nr 2012024390-2 

Geoteknikk side 6, pk. 4.5 Sitat: Noverande bru har eit spenn på ca. 27 meter. Ny bru vil truleg måtte 

få eit litt større spenn på grunn av nye og strengere krav til flaumberekningar.» Sitat slutt  
 

Den nye traseen vil delvis berøre dyrket mark, klassifisert som «svært viktig jordbruksarealer». Dette 

er tenkt erstattet med at dagens eksisterende vegtrase’ benyttes. Overskytende matjord brukes til 
jordbruksformål i nærområdet. Dette i trå med og viser til uttalelsen fra Fylkesmannen ang landbruk, 

miljøvern og samfunnssikkerhet, datert 23/8-2012. Utdrag fra uttalelsen ang landbruk, sitat: 

«Fylkesmann forutsetter at landbruksarealer som omdisponeres midlertidig skal istandsettes og 
tilbakeføres til samme tilstand som før tiltaket.» sitat slutt. 

 

Hemne kommune er i ferd med å flytte sin kommunekai, noe som kan bidra til større tungtrafikk i 

regionen. Fv680 er gjennomfartsveien i Hemne og svingene kan være til hinder for utnytting av den 
fremtidige kommunekaien.  

 

Det må også opplyses om at utbyggingen av E39 Betna – Stormyra er i gang og er planlagt ferdigstilt 
2023. Vil også opplyse om at Hemne kommune har startet opp arbeidet med reguleringsplan for et 

industriområde i tilknytningen til krysset på Stormyra. Det har stor politisk interesse og målet er å ha 

dette også klart for utbygging, når Statens Vegvesen er ferdig med krysset E39 – Fv680. 1 januar 2020 

er Heim kommune en realitet og det er naturlig å ha en bra veitrase mellom E39 og Heim kommune 
sitt kommunesenter Kyrksæterøra. Utbedring av svingene vil bidra til dette. 

 

Hemne kommune mener det er samfunnsøkonomisk riktig av Trøndelag fylkeskommune, å bruke 
midler til denne investeringspreget kurvaturutbedring på Fv680 ved Rovatnet.  

 

 
Med vennlig hilsen 
Hemne kommune 
 
 
 
Odd Jarle Svanem   
Ordfører   
72460109   
odd.svanem@hemne.kommune.no 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg:  

11/1117-1 Reguleringsplan fv 680 - Rovatnet – kurveutbedringer   referat fra oppstartmøte 4.5.2011 
11/1117-5 Saksprotokoll: reguleringsplan fv 680 - Rovatnet kurveutbedringer oppstart av planarbeid 

11/1117-6 Melding om politisk vedtak - reguleringsplan fv 680 - Rovatnet – kurveutbedringer 

11/1117- 26 Kopi av brev fra Fylkesmann i Sør Trøndelag datert 23.08.2012 – Uttalelse   
reguleringsplan for Rovatnet kurvutbedring Hemne kommune. 

11/1117-50 underskrevet planbestemmelser for kurvutbedringer langs fv 680 Rovatnet. 

18/1367-5 Melding om politisk vedtak – høring – strategi veg og handlingsprogram veg 

                  Innspill til Trøndelag fylkeskommune Handlinsprogram for veg 2019 – 22 



18/1367- 6Innspill til delstrategi for veg  

 

 
Kopi til: 

Gunn Iversen Stokke 
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Valg av styreleder i stiftelsen Liatun og sjukeheimen 

Saksdokumenter 

 
         

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

Jfr. Vedtektene til stiftelsen skal formannskapet velge leder i stiftelsesstyret. 

Kommunestyret gjorde i sak 65/20 følgende vedtak: 
Som styre i Stiftelsen Liatun og Sjukeheimen Vaaglend velges: 

Steinar Berdal og Tove Karin Halse Lervik 
Vara Jørn Ola Engdal og Solvår Skogen Sæterbø 

 

I henhold til vedtektenes §5, er det formannskapet som skal velge leder til styret. 

§ 5 Styret 
Stiftelsen skal ha et styre på 2 personer. 
Styret er satt sammen av: 
-2 styremedlemmer oppnevnt av Halsa formannskap. 
-2 varamedlemmer oppnevnes av Halsa formannskap. 
- Styrelederen velges av formannskapet. 
- Halsa formannskapet velger revisor for stiftelsen jfr. stiftelsesloven§ 43. 
Tjenestetiden er normalt 4 år. Det organet som har oppnevnt et styre- eller varamedlem kan 
imidlertid på ethvert tidspunkt avsette vedkommende og oppnevne en annen. 
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Vurdering 

Sammens med valg av leder bør det også gjøres en vurdering rundt valg av revisor med henvisning til 
vedtektenes §5. 

 

Rådmannens innstilling: 

Som leder i styret til Stiftelsen Liatun og sjukeheimen velges: 
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Uttale om beskatning av laks i sjølaksefiske 

Saksdokumenter 

Ny-hovedrevisjon-av-fiskereguleringene 
Søknad om tilskot til renovering av vorpehytta 

 

Saksopplysninger 

Denne saken gjelder 

I pågående prosess med revisjonen av fiskereguleringene, ber Klima- og miljødepartementet 
Miljødirektoratet vurdere å ikke åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i de områder 
direktoratet finner dette nødvendig av hensyn til alle laksebestandene. 

En slik stenging av sjølaksefiske vil få direkte følger for drift av Kroknes laksevorpe. 

 

Vurdering 

Foruten betydelig lokalt engasjement og arbeidsinnsats, har Halsa kommune og 
Kulturminnefondet stilt seg bak satsingen med økonomiske bidrag. Det er derfor naturlig og 
nødvendig at Heim kommune uttrykker sin bekymring for Kroknes laksevorpes videre drift og 
utvikling i en uttale til Miljødirektoratet. 

 

Rådmannens innstilling: 

Heim kommune gir følgende uttale om beskatning av laks i sjølaksefiske: 

Heim kommune - Uttale om beskatning av laks i sjølaksefiske 
 
Heim kommune har en av landets eldste laksevorper, Kroknes laksevorpe, liggende i 
Vinjefjorden.  
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Det er stor lokal interesse, og lagt ned mye arbeid i de siste årene for å ta vare på og videreføre 
det tradisjonelle laksefisket med faststående redskap i fjorden. Historia og bruken av vorpa er 
dokumentert i boka «Kroknes laksevorpe» av Einar Oterholm. Kulturminnefondet er en aktiv 
medspiller i arbeidet, og tidligere Halsa kommune har senest i 2019 bevilget midler til 
renovering av vorpehytta og tilrettelegging for framtidig drift av vorpa. Dette innebærer bl.a. 
behov for utvidet fisketid med formål å utvikle en bærekraftig drift basert på museums-, turist-, 
overvakings- og forskningsfiske. Dette er planer som eierne av laksevorpa har mål om å komme i 
gang med allerede nå i 2020. Et nært samarbeid søkes med NINA, viktig oppdrettsnæring i vårt 
distrikt (også visningssenter Campus Kristiansund) og viktige lokale kulturbærere som 
Geitbåtmuseet og historielaget etableres/er etablert. 
 
NINA skriver i sitt sammendrag fra rapporten «Klassifisering av tilstand i norske laksebestander 
2010-2014»: 

Tilstanden for 448 norske laksebestander er klassifisert i denne rapporten. Bare én av fem laksebestander 
var i god eller svært god tilstand (20 %), 35 % av bestandene var i moderat tilstand, 41 % i dårlig tilstand, 
og 4 % var under reetablering etter behandling mot parasitten Gyrodactylus salaris. 

Den største negative påvirkningen ut fra antall berørte bestander, uavhengig av størrelsen på effekten, 
var rømt oppdrettslaks, fulgt av lakselus, vannkraftregulering og arealinngrep. Ut fra størrelsen på 
effekten i form av redusert bestandsstørrelse, var det de samme fire påvirkningene som var de største, 
men da med lakselus med størst negativ effekt, fulgt av rømt oppdrettslaks, vannkraftregulering og 
arealinngrep. Rømt oppdrettslaks har imidlertid ikke bare effekt på bestandsstørrelse; negative genetiske 
endringer av bestandene er også dokumentert. 

 

Heim kommune mener Kroknes laksevorpe ikke bare er viktig som en lokal kultur- og 
tradisjonsbærer, men også som en aktør som ivaretar sjølaksefiskets behov for mer kunnskap, 
bevisstgjøring og bl.a. fiske av rømt oppdrettslaks. Heim kommune har forståelse 
laksebestandenes tilstand som rapporteres, men vi skjønner ikke at nevnte laksevorpe virker 
negativt inn på dette. Heim kommune beklager sterkt hvis Kroknes laksevorpe må legges ned på 
grunn av en 5-årig nedstenging av sjølaksefiske som signalisert. Som det framgår har Kroknes 
laksevorpe ikke et nærings- eller hobbymessig formål, men tenkt å være en ressurs for en 
bærekraftig forvaltning av fiskeressursene og en formidler av viktig kystbasert kultur og 
tradisjon. Heim kommune ber derfor om at Kroknes laksevorpe kan få vilkår som ivaretar deres 
driftsgrunnlag i åra framover. 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 20 
 
www.kld.dep.no 
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Ny hovedrevisjon av fiskereguleringene – føringer fra departementet  

 

I den kommende prosessen med revisjonen av fiskereguleringene, ber 
Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet vurdere å ikke åpne for 
sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i de områder direktoratet finner 
dette nødvendig av hensyn til alle laksebestandene. I denne vurderingen 
skal føre-var-prinsippet tillegges betydelig vekt. I sjøsamiske områder 
bes det om en bredere vurdering hvor det også legges vekt på 
hensynene i ILO-konvensjon C169 og den internasjonale konvensjonen 
om sivile og politiske rettigheter. Departementet ber om å få oversendt 
forslaget til nye reguleringer etter høringsrunden. 

 

Miljødirektoratet skal i 2020 gjennomføre en ny hovedrevisjon av reguleringene av fisket etter 

anadrome laksefisk i elv og sjø. Denne revisjonen danner grunnlaget for nye fiskeregler som 

skal tre i kraft før fiskesesongen 2021. I forbindelse med den forestående 

revisjonsprosessen, ønsker Klima- og miljødepartementet å komme med noen 

retningsgivende føringer.  

 

Norsk villaksforvaltning er basert på internasjonale forvaltningsprinsipper utarbeidet av den 

nord-atlantiske villaksorganisasjonen (NASCO) og på St.prp.nr. 32 (2006–2007) om vern av 

villaksen mv. Målet er å bevare og gjenoppbygge laksebestander av en størrelse og 

sammensetning som sikrer mangfold innen arten og utnytter dens produksjonsmuligheter, 

jf. Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet. Vi har totalt rundt 450 genetisk ulike 

villaksbestander. Målet er å ta vare på dette mangfoldet. Kun én av fem bestander har god 

nok tilstand etter kvalitetsnormen for villaks. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurderer at 

over 65 % av bestandene har moderat eller høy fare for forverring av bestandssituasjonen. 
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Side 2 
 

 

Hovedprinsippet i laksefiskforvaltningen er at laksefisk bare kan høstes når det er gitt 

tillatelse til slik høsting, jf. naturmangfoldloven (nml.) § 15 første ledd. Høsting kan bare 

tillates når "best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstverdig 

overskudd", jf. nml. § 16 tredje ledd. I gjeldende forskrift om fisketider for fiske etter 

anadrome laksefisk i sjøen (FOR-2012-05-10-431), åpnes det for fiske med faststående 

redskap i mange områder, men lovlig fisketid er begrenset. Likevel blir en relativt stor andel 

av de samlede laksefangstene fortsatt tatt i dette fisket. Det finnes i dag rundt 900 

sjølaksefiskere langs kysten. Rundt halvparten av disse fisker i sjøsamiske områder i Troms 

og Finnmark. 

 

Sjølaksefisket er som regel et fiske på blandede bestander. Når det fiskes på flere bestander 

i samme område, er det fare for at små eller sårbare bestander kan bli overbeskattet. Ved et 

slikt fiske må det spesielt tas hensyn til de svakeste bestandene som inngår i fangstene. Av 

de rundt 450 norske laksebestandene, har vi god kunnskap om beskatningen av rundt 200. 

Disse er for det meste store bestander som til sammen utgjør størstedelen av 

lakseproduksjonen. For de fleste av disse bestandene utgjør ikke overfiske noen trussel. For 

de resterende bestandene har vi liten eller ingen kunnskap om hvor og hvor mye de 

beskattes i sjølaksefisket. Sannsynligheten for overbeskatning av små eller svake bestander 

er ikke nødvendigvis stor, men konsekvensen for den enkelte bestand kan være svært 

alvorlig. Samlet sett er det dermed en viss risiko for overbeskatning som i verste fall kan true 

små eller sårbare laksebestander. 

 

Når det treffes en beslutning "uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på 

naturmangfoldet", jf. føre-var-prinsippet i nml. § 9. Føre-var-prinsippet tilsier videre at mangel 

på kunnskap ikke skal "brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningstiltak" dersom det foreligger en "risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet". Mangelen på kunnskap om de konsekvenser sjølaksefisket kan ha for små 

og sårbare bestander og potensielle konsekvenser av overbeskatning av disse bestandene, 

gjør at det etter departementets syn må legges betydelig vekt på dette prinsippet ved den 

kommende revisjonen av laksereguleringene. Det betyr at det må tas sikte på å unngå mulig 

vesentlig skade på små og sårbare laksebestander ved beslutninger om å åpne for 

sjølaksefiske i de enkelte områdene.  

 

På bakgrunn av dette ber departementet om at Miljødirektoratet, i sin forestående revisjon av 

fiskereguleringene, vurderer å ikke åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen når 

direktoratet finner det nødvendig av hensyn til alle laksebestander i området og med vekt på 

føre-var-prinsippet.  

 

I tillegg ber departementet om at Miljødirektoratet vurderer å ikke åpne for sjølaksefiske i 

områder hvor samfunnet har brukt store ressurser på laksebestandene i form av kalking og 

gyrobekjempelse. I forsurede vassdrag er kontinuerlig kalking ofte en forutsetning for 

tilstedeværelse av laks. En eventuell god bestandsstatus kan her tilskrives pågående 

kalking. I områder hvor det vil bli eller har blitt gjennomført bekjempelse av G. salaris er det i 

dag normalt stengt for fiske i vassdrag og nærliggende fjordområder fram til friskmelding. 



 

 

Side 3 
 

Departementet ber direktoratet vurdere å ikke åpne for fiske i ytre fjordområder og eventuelt 

kyststrøk der laks fra slike bestander inngår i fangstene, slik at reetableringen av 

laksebestandene kan skje så raskt som mulig. Dette skal vare fram til bestandene har et 

høstbart overskudd. 

 

Revisjonen av fiskereguleringene må i sjøsamiske områder også vurderes opp mot Norges 

internasjonale forpliktelser. Norge har ratifisert FNs konvensjon om urfolk og stammefolk i 

selvstendige stater (ILO‑konvensjon nr. 169). Konvensjonens artikkel 15 fastslår at 

vedkommende folks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt, og at slike 

rettigheter omfatter disse folks rett til å delta i bruk, styring og bevaring av disse ressursene. 

Artikkel 23 sier at håndverk, bygde- og lokalbasert virksomhet, naturalhusholdning og 

tradisjonell virksomhet for vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking skal 

anerkjennes som viktige faktorer for å opprettholde deres kultur, økonomiske selvberging og 

utvikling. Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet, 

med deltakelse av disse folk. Det vises også til internasjonal konvensjon om sivile og 

politiske rettigheter artikkel 27. I høringen av forslag til revisjon av fiskereglene bes 

direktoratet omtale at slike hensyn er vurdert opp mot bestandshensyn i sjøsamiske 

områder, i tråd med nml. § 14 annet ledd og lakse- og innlandsfiskloven § 3. 

 

Departementet vil også vise til at NASCO-statene, gjennom vedtakelsen av NASCOs 

retningslinjer for forvaltning av laksefiskerier, har blitt enig om at man skal ha som mål å 

beskytte de svakeste bestandene som inngår i et fiske. Det internasjonale 

havforskningsrådet (ICES) anbefaler at det bare skal tillates fiske på blandede bestander der 

alle bestander som inngår i fangsten er tallrike nok til at de kan utnytte 

produksjonskapasiteten i sitt vassdrag. 

 

Revisjonen av fiskereguleringene skal videre følge prinsippet om at offentlige beslutninger 

som berører naturmangfoldet, så langt det er rimelig, skal bygge på vitenskapelig kunnskap 

om bl.a. arters bestandssituasjon, jf. nml. § 8. Den vitenskapelige begrunnelsen for forslag til 

nye reguleringer skal utdypes i det høringsnotat som Miljødirektoratet utformer. 

Departementet ber om å få oversendt forslaget til nye reguleringer etter høringsrunden. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lindis Nerbø (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Julie Gjørtz Howden 

rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 



Wågsand utleige

Org.nr. 997 689 127

v/Einar Oterhalm

einar@oterholm.no

15.10.2019

Halsa kommune

Søknad om tilskot til renovering av vorpehytta og etablering av nettverk og

samarbeidspartar for den planlagde vidare drifta av Kroknes laksevorpe

Eg viser til fullmakta som er lagt ved, og søker om eit tilskat på kr 80 000 til til delfinansiering av renovering

av varpehytta og etablering av nettverk og samarbeidspartar for den planlagte drifta av Kroknes

laksevorpe.

Aktiviteten og responsen i år har inspirert eiga rane til å legge nye planer for framtida til Kroknes

laksevorpe. Det starta med at Kulturminnefondet var på befaring og oppmoda eigarane til å søke om tilskat

til ei fullstendig renovering av varpehytta. Med den godt dokumenterte historia til varpa, saman med

magleg samarbeid med ulike aktørar innan akvakultur, museum, turisme og forskning, burde varpa ha

potensiale til interessante og meiningsfylte opplevingar og næringsaktivitetar.

Framtidsplaner

Planene for den vidare drifta av laksevorpa bygger på to  viktige  føresetnader: At vorpehytta blir  renovert

og at vorpa får utvida fisketida.

Renovering av vorpehytta

For å kunne få tilskat frå Kulturminnefondet, må søknaden dit inneha Ide ein tilstandsrapport med

handlingsplan og kostnadsoverslag for renovering av vorpehytta. Husasnotra, som er godkjent av

Kulturminnefondet, har laga dette og også korne med kostnadsoverslag for at dei kan stå for

gjennomføringa, noko som dei i tilfelle kan gjere i løpet av vinteren og våren.

Kostnadsoverslaget deira er på kr 571 000.

Utvida fisketid

Frå gammalt  av  var det her i området sagt at humla og laksen kom på same tida om våren. Erfaringa frå

mange års fiske viser tyde leg at det beste fisket var i den første delen av fiskesesongen. Kroknes laksevorpe

har alltid berre fiska på dagtid og berre dei daga ne det ikkje er skodde og regn. Dette betyr at dersom vi

berre kan fiske med varpa i den tida som gjeld for sjøfisket i området vårt, så blir det altfor få dagar til at

det vil vere aktuelt å bruke både tid og ressursar på å sette planene våre ut i livet. Utvida fisketid er også

viktig for å kunne oppretthalde ein god beredskap for overvakingsfiske.

Vi vil derfor  søke  om å få utvida fisketid frå så tidleg som mogleg i mai/ juni og til slutten av juli. Vi kan også

tenke oss at vi får tildelt ein viss kvote villaks per veke eller for sesongen.

Vi går her ut frå at vi får utvida fisketida så pass mykje at vi kan starte med planene frå sesongen 2020.



Planer

Vi tenkjer oss at drifta av Kroknes laksevorpe vil omfatte fire hovudaktivitetar: Museums-, turist-,

overvakings-, og forskningsfiske.

Museums fiske

Kroknes laksevorpe er ei av dei eldste laksevarpene vi kjenner til. Varpa vart etablert ein gong på 1400-

talet og har vore involvert i fie ire tvistar og rettsaker opp gjennom tidene. Dokumenta finst i Statsarkivet i

Trondheim, og gjer at vi veit meir om denne varpa enn om andre varper. Eit av dei første karta over

landområde her på Nordmøre vart teikna til ei av desse rettssakene. Dei fleste varpene her i landet vart

erstatta med kilenøter i siste halvdelen av 1800-talet, men Kroknes laksevorpe har vore i kontinuerleg

næringsdrift fram til midten av 1970-talet. Etter den tid var den delvis i drift fram til 2004 og var også i drift

i 2019. Kroknes laksevorpe er med andre ord eit unikt og viktig kulturminne. Historia og bruken av vorpa er

dokumentert med tekst og bilete i boka «Kroknes laksevorpe» av Einar Oterholm.

Dokumentasjon i tekst og bilete gir ein viss innsikt i korleis laksevarpa fungerer, men det er noko heilt anna

å kunne oppleve vorpa i bruk.

Enno lever oppegåande personar med eiga erfaring og god kjennskap til korleis laksevarpa skal driftast.

Men denne kunnskapen er handlingsboren kunnskap som vil dø ut om den ikkje blir vidareført. Desse

persona ne er svært interesserte i %formidle kunnskapen sin vidare.

Kristiansund kommune og Måsøval Fiskeoppdrett planleggeit visingssenter for akvakultur i Campus

Kristiansund. Dersom dette visningssenteret skal omfatte ein historisk del, kan det vere aktuelt at Kroknes

laksevorpe blir involvert der.

Turistfiske

Ein ser her føre seg at personar kan få oppleve fisket i varpa ved at dei under kyndig guiding får prøve seg

både som utkikar og som landmann. Personane kan vere enkeltpersonar eller mindre grupper som er i

varpa nokre ti mar, eller det kan vere tilsette i verksemder som leiger varpa for fie ire dagar.

Dersom ein kan tilby opplevingar i varpa sa man med overnatting og servering i nærleiken, t.d. ved

Valsøytunet, vil det kunne gje interessante inntekter for både varpa og Valsøytunet.

Her kan det også ligge an til samarbeid med Geitbåtmuseet, t.d. transport/ eiga roing med geitbtar til og

fr vorpa og parkeringsplassen ved Valsøytunet og Hendset ferjekai.

Samarbeid med både Norske sjølaksefiskere og ikkje minst dei lokale oppdrettsaktorane kan på denne

måten vere med på å spreie kunnskap om og betre omdømmet til næringa.

Overvakingsfiske

OURU (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks) skal bidra til å redusere

risikoen for genetisk påverknad frå akvakulturen på villaksen. Kroknes laksevorpe kan vere ein viktig aktør

ved oppfisking av eventuelt rømt oppdrettsfisk frå anlegg i nærområdet.

Forskningsfiske

Merking av laks er eit viktig hjelpemiddel for kunne følgje med utviklinga av laksebestanden. Kroknes

laksevorpe vil knyte til seg nødvendig kompetanse for å kunne bidra til dette arbeidet. Her er eit nært

samarbeid med NINA (Norsk Institutt for naturforskning) sjølvsagt.



Budsjett

Kostnader i NOK

Kostnadsoverslag Husasnotra

Etablere nettverk og samarbeidspartnar

Uføresette utgifter

571000
80000

29 000
680 000

Finansiering i NOK

Kulturminnefondet (60% av 571 000) 343 000
Andre offentlege tilskot

Halsa kommune 80000
Møre og Romsdal fylke 21000

101 000
Private tilskot

Norsk kulturarv 25000
Eigenfinansiering  (minst 30  % av 680 000)

Dugnad 100 timar a kr 200 20000
Eige arbeid 150 ti mar a kr 200 30000
Eigne maskiner 10000
Eigne pengar 15 000 X 4 60000
Lån 91000

211000

680000

Vi vonar at dette er eit realistisk budsjett, og har også fått signal frå Kulturminnefondet at dei vil avgjere

søknaden dit i løpet av dette året. Dersom svara på søknadane blir positive, arbeider vi ut frå at vi kan

starte med å realisere planene i fiskesesongen 2020.

Eg står gjerne til disposisjon dersom det er behov for meir informasjon.

For Wågsand utleige

Eitt vedlegg:

Fullmakt



 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Trondheimsveien 1, 7200 KYRKSÆTERØRA Trondheimsveien 1 +47 72460000 920 920 004 
E-post 

 
 

post@heim.kommune.no www.heim.kommune.no   
 

  
  

Stranda Bolig A/S 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02250-2 Sigmund Nakken 

   
25.05.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Stranda bolig a/s - søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom. 

Stranda bolig a/s søker om konsesjon for erverv av eiendommene gnr 102/146, gnr 102/230 og gnr 
102/246. 

 
Eiendommene 102/146, gnr 102/230 og eiendomene 102/246. 
 
 Gnr 102/246 er en bebygd eiendom hvor arealet er under 2 daa, så den kan overdras konsesjonsfritt, og 
egenerklæring om konsesjonsfrihet er heller ikke nødvendig, i henhold til konsesjonsforskrifta av 8/12 - 
2003. Gnr 102/146 og gnr 102/230 er ubebygde landbrukeareal på 1,9 daa og 10,5 daa, henholdsvis. 
Arealene er bratte og består av høybonitet løvskog. Arealene er ikke klassifisert som dyrkbare. Arealene 
er i kommuneplanen avsatt til LNF område. Arealene er inneklemt mellom boligområder og er i praksis 
vanskelig å drive næringsmessig landbruksvirksomhet på.  
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Konsesjonsbelagte landbruksarealer hvor det ikke kan drives næringsmessig landbruk, kommer ikke inn 
under bestemmelsene om priskontroll.  
Søker ønsker å omdisponere arealet til boligformål. Vanligvis gis det ikke konsesjon til aksjeselskap ved 
overtakelse av landbrukseiendom. Men i og med at en ikke anser at eiendommene er egnet for 
næringsmessig landbruksdrift, kommer ikke denne praksis til anvendelse. 
 
Delegert vedtak: 
I henhold til konsesjonsloven § 1 og 9, innvilges Stranda Bolig a/s konsesjon for erverv av gnr 102/146 
og gnr 102/230, som omsøkt. 
 
Der utstedes saksbehandlingsgebyr. 
 
Med hilsen 
 
Sigmund Nakken 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02587-2 Marit Oline Paulsen 

   
02.07.2020 

 

Melding om delegert vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan 15-1 
for tilbygg til uthus på gnr 138 bnr 9 

Heim kommune viser til deres søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 15-1, for 
utvidelse av uthus på deres eiendom gnr 138 bnr 9. 
 
Søknadens begrunnelse: 
Ønske om utvidelse av eksisterende uthus med 12 m² i forbindelse med restaurering, da eksisterende 
uthus er forlite til lagring av hagemøbler og utstyr, samt ved. 
 
Nabovarsel: 
Ikke relevant ut fra omfang og plassering av tiltaket. 
 
Planforhold: 
Eiendommen ligger innenfor område avsatt til planformålet LNF (landbruk, natur og friluft) i 
Kommuneplanens arealdel. Ihht. § 15-1 i planbestemmelsene er det innenfor dette området , kun tillatt 
med bygninger som er nødvendig for landbruk og gårdstilpasset næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag. Tilbygg til uthus vil dermed være avhengig av at dispensasjon innvilges. 
 
Høringsuttalelser: 
Regionale og statlige myndigheter skal hvis saksområde blir berørt ha fått anledning til å uttale seg før 
det gis dispensasjon. Ut fra veiledninger fra Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune, er 
det ikke nødvendig å sende inn saker som gjelder mindre tilbygg i LNF-områder så lenge de ikke berører 
strandsonen. Omsøkte tiltak er vurdert til å være et tiltak som ikke er nødvendig å sende inn til uttalelse. 
 
Naturmangfoldloven (nml) § 7: 
§ 7 i naturmangfoldlovens prinsipper (§§ 8-12) skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet i saker som berører naturmangfold. Vurdering skal framgå av beslutningen. 
 
Dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2: 
Dersom dispensasjon skal gis, skal hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. Ved en vurdering skal fordelen ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. 
Nasjonale rammer og mål skal legges til grunn. Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, 
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Vurdering: 
Eiendommen med bestående bebyggelse ble fradelt i 1995. Eksisterende uthus oppgis å ha et areal på 
13 m². 
 
Landbruk. 
Omkringliggende landbruksmark består ihht. bonitetskart av skogsmark og beitemark. Tiltaket vil ut fra 
beliggenhet ikke komme i konflikt med landbruksinteresser. 
 
Natur. 
Miljødirektoratets naturbase og Artsdatabanken er gjennomgått. Ut fra tiltakets omfang og plassering 
vurderes tiltaket å ikke ha påvirkning på naturmangfoldet i området. Kunnskapsgrunnlaget når det 
gjelder naturmangfold vurderes godt nok til å kunne fatte beslutning i saken, jf. nml § 8. 
 
Friluftsliv. 
Tiltaket ligger ikke nær kartlagt viktig område for friluftsliv. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges deres søknad om dispensasjon fra LNF-formålet 
i Kommuneplanens arealdel for oppføring av omsøkte utvidelse av uthus med 12 m² på deres eiendom 
gnr 138 bnr 9. Dispensasjonen gis da den ikke vil sette hensikten med LNF-formålet vesentlig til side. 
Tiltaket vil ikke medføre negative konsekvenser for de hensyn LNF-formålet skal ivareta. 
 
 
Til informasjon: 
Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skriv om klagerett. 
 
En dispensasjon har gyldighet i tre år. Det vil si at tiltaket må være igangsatt innen tre år fra de fikk 
melding om vedtaket. 
 
Behandlingsgebyr ihht. kommunens betalingsregulativ kr. 3600,- sendes ut fra Økonomiavdelinga. 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Oline Paulsen 
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Vedlegg: 
Melding om klagerett 
 
 
Mottakere: 
Gudmund Magne Jakobsen 
Ann Guri Tiller 
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HALSA MUSIKKUTVIKLING 
c/o Trine GlåmenGlåmsvegen 81 
6683 VÅGLAND 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02770-3 Reidar Klungervik 

   
10.08.2020 

 
 

Melding om delegert vedtak – Halsa Musikkutvikling 

Saken er behandlet etter delegert mybdighet, og refereres i Formannskapet 
 
Halsa Musikkutvikling innvilges Kr. 3000,- i støtte til etableringen av øvingslokale. Midlene tas fra 
14722/5590/3850. 
 
 
Med hilsen 
 
Reidar Klungervik 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Regnskap, Gunn Hege Kjørsvik 
Overordnet ledelse, Inger Johanne L Steinveg 
REVISJON MIDT-NORGE SA 
  



 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
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Astri Marie Wessel 
Strandveien 30 
7203 VINJEØRA 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02877-3 Marit Oline Paulsen 

   
30.06.2020 

 

Melding om delegert vedtak - tiltak - riving av garasje på gnr 118 bnr 2 

 
Gjelder:  Riving av garasje 

Gnr/Bnr.:  118/2 

Bebygd areal (BYA): 57,5 

Byggested:  Vinjeøra 

Tiltakshaver: Astrid Marie Wessel 

 

Plan:  Kommuneplanens arealdel, boligformål, bevaring kulturmiljø. Da det er et rivetiltak vil tiltaket 
ikke være i strid med planformålet boligbebyggelse. Bevaringsverdige bygninger tillates som regel ikke 

revet og skal ved brann eller skade  fortrinnsvis gjennoppbygges med samme eksteriør og lokalisering, jf. 

planbestemmelsene til Kommuneplanens arealdel. Aktuelle byging er et sekundærbygg og ligger i 
ytterkant av område avsatt til bevaringsverdig kulturmiljø. Ut fra plassering og tilstand på bygget kan 

kommunen godkjenne riving av bygget uten at det foreligger planer om gjennoppbygging. Riving av 

omsøkte bygg vil ikke sette til side hensikten med bevaring av kulturmiljøet på Vinjeøra.  

 

Nabovarsel: 

Ikke relevant. 

 

Naturmangfoldsloven §7: 

Ved vurdering om tillatelse til tiltak skal gis, skal naturmangfoldlovens prinsipper legges til grunn. Ut fra 

at dette er et mindre rivetiltak og ut fra plassering, vurderes rivetiltaket ikke å påvirke naturmangfold. 
 

 

VEDTAK 

 

Saken er behandlet etter delegert myndighet.  

 

Etter delegert myndighet og med hjemmel i plan- og bygningsloven gis tillatelse til tiltak ihht. lovens  
§ 20-4, for omsøkte tiltak riving av garasje på gnr 118 bnr 2. 

 

 
Vilkår: 

 

• Alt rivearbeid må utføres etter plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk. 



 

2 
 

• Arbeidet må igangsettes senest 3 år etter at søknaden er sendt kommunen. Arbeidet må ikke 

innstilles for lengre tid enn 2 år.  Fristene kan ikke forlenges, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 

• Bygningsavfall må behandles etter gjeldende regler. 

• Søknad om ferdigattest skal sendes kommunen når rivetiltaket er utført, jfr. plan- og 

bygningsloven § 21-10.  

 
 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. En 

eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtak er fattet. 
 

Gebyr i henhold til regulativ (behandlingsgebyr) kr 4800,00 utsendes fra Økonomiavdelinga. 

 

Tiltaket vil bli registrert i matrikkelen, landets offisielle register over eiendommer, adresser og bygninger. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Oline Paulsen 
   
   

 
         
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/03069-5 Marit Oline Paulsen 

   
08.07.2020 

 

Melding om delegert vedtak - Mindre endring av reguleringsplan Taftøyan. 

Det vises til mottatte planforslag mottatt fra Allskog med mindre endring av veitrase fram til fem 
bebygde tomter innenfor reguleringsplan Taftøyan. Planforslaget viser en mindre forskyving av veien, 
slik at den ikke berører grunneiendommen gnr 43 bnr 14. 
 
Kart som viser endring og utsnitt fra eksisterende plan: 

   
 
Forholdet til overordnet plan: 
Endringsforslaget er ikke i strid med overordnet plan, Kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.06.2015. 
 
ROS-analyse: 
Det søkes her om en mindre forskyving/omlegging av adkomstvei til fem hytter innenfor planområdet. 
Området ligger ikke i aktsomhetsområder for naturfare og vil ikke berøre allmenne interesser, 
kulturminner eller sårbar eller truet natur. Det vil dermed ikke bli krevd ROS-analyse. 
 
Medvirkning: 
Da endringen ut fra ovennevnte ikke anses å berøre statlige og regionale myndigheter, er forslag til 
planendring ikke sendt på høring til disse. 
 
Vurdering: 
 
Ved vurdering om planendring skal godkjennes, skal naturmangfoldlovens prinsipper legges til grunn, jfr. 
naturmangfoldlovens prinsipper (nml) § 7. Miljødirektoratets naturbase og Artsdatabanken er sjekket. 
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Det finnes ingen registreringer av sårbare eller truede arter nært det aktuelle området. 
Beslutningsgrunnlaget når det gjelder naturverdier i det aktuelle området vurderes godt nok til å kunne 
fatte beslutning i saken, jfr. nml § 8. Føre-var-prinsippet i nml § 9 kommer derfor ikke til anvendelse. 
 
Naturbase viser at kulturminner ikke vil bli berørt av tiltaket.  
 
Da endringen gjelder en mindre forskyving av eksisterende innregulert vei og ut fra beliggenheten av 
denne, vil dette ikke påvirke allmennhetens bruk av området som friområde. 
 
Vedtak: 
 
Etter delegert myndighet og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, godkjennes omsøkte 
endring av del av Reguleringsplan Taftøyan. Endringen består i mindre forskyving/omlegging av vei til 
fem tomter innenfor planen, slik at veien ikke berører naboeiendom gnr 43, bnr 14. 
 
Endringen er i tråd med planens hovedformål som er plan for fritidsbebyggelse og endringen er ikke i 
konflikt med natur- og kulturmiljø eller allmenne interesser i området. 
 
 
Informasjon: 
Vedtaket kan påklages, se vedlagte skriv om klagerett. 
 
Behandlingsgebyr ihht. kommunens betalingsregulativ, kr. 10455,-, sendes ut fra Økonomiavdelinga. 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Oline Paulsen 
   
   

 
         
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Melding om klagerett 
 
 
Mottakere: 
Rune Cato Taftø 
 
 
Kopi til: 
Allskog SA, Ellen Kristin Moe 
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Tine Elisabeth Heimstad 
Østre Ruds Vei 5 
3530 RØYSE 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/01990-4 Marit Oline Paulsen 

   
24.06.2020 

 

Melding om delegert vedtak - Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens 
arealdel 

Deres søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig på gnr 139 bnr 33, er klar til behandling. 
 
Søknadens begrunnelse: 
«Søknad om eksisterende påbygg på ca. 30 m² til fritidsbolig. Tilbygget inneholder stue og vaskerom. 
Svalgang på gammel hytte er bygd inn. Endringer av rominndeling  på gammel hytte. Tilbygget ble ført 
opp av vår far på 1990-tallet. Det har ikke vært mulig å finne søknadspapirer på dette.» 
 
Nabovarsel: 
Ikke relevant ut fra plassering og omfang og alder på tiltaket. 
 
Planforhold: 
Eiendommen ligger innenfor område avsatt til planformålet LNF (landbruk, natur og friluft). Ihht. § 15-1 i 
planbestemmelsene er det innenfor dette området, kun tillatt med bygninger som er nødvendig for 
landbruk og gårdstilpasset næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Tilbygg til 
fritidsbebyggelse vil være avhengig av at dispensasjon innvilges. 
 
Høringsuttalelser: 
Regionale og statlige myndigheter skal hvis saksområde blir berørt ha fått anledning til å uttale seg før 
det gis dispensasjon. Søknaden har vært sendt på høring til Fylkesmannen i Trøndelag. 
 
Fylkesmannen skriver i brev datert 17.06.2020 at de ikke har merknader til søknaden. 
 
Naturmangfoldloven (nml) § 7: 
§ 7 i nml krever at lovens prinsipper (§§ 8-12) skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet i saker som berører naturmangfold. Vurdering skal framgå av beslutningen. 
 
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2: 
Dersom dispensasjon skal gis, skal hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig 
tilsidesatt. Ved en vurdering skal fordelen ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. 
Nasjonale rammer og mål skal legges til grunn. Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, 
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Vurdering: 
Eiendiommen ble fradelt i 2005. Opprinnelig fritidsbolig skal ihht. fradelingssøknaden være oppført i 
1969. Totalt bruksareal på fritidsbolgien er 62 m² hvorav tilbygget utgjør ca. 30 m². 
 
Landbruk. 
Tilbygget vil ut fra beliggenhet, ikke komme i konflikt med jord- og skogbruksinteresser i området. 
 
Natur. 
Miljødirektoratets naturbase og Artsdatabanken er gjennomgått. Ut fra tiltakets omfang og plassering 
vurderes tiltaket ikke å ha påvirkning på naturmangfoldet i området. Kunnskapsgrunnlaget når det 
gjelder naturmangfold vurderes godt nok til å kunne fatte beslutning i saken, jf. nml § 8. 
 
Friluftsliv. 
Tiltaket ligger ikke nær kartlagt viktig område for friluftsliv. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges deres søknad om dispensasjon fr LNF-formålet i 
Kommuneplanens arealdel for eksisterende oppførte tilbygg til fritidsbolig på gnr 139 bnr 33. 
Dispensasjon gis da den ikke vil sette hensikten med LNF-formålet vesentlig til side. Tiltaket vil ikke 
medføre negative konsekvenser for de hensyn LNF-formålet skal ivareta. 
 
 
Til informasjon: 
Avgjørelsen kan påklages, se vedlagte skriv om klagerett. 
 
En dispensasjon har gyldighet i tre år. Det vil si at tiltaket må være omsøkt innen tre år fra vedtaksdato. 
 
Behandlingsgebyr ihht. kommunens betalingsregulativ kr. 3600,00 sendes ut fra Økonomiavdelinga. 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Oline Paulsen 
   
   

 
         
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Melding om klagerett 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02498-2 Rolf Sandvik 

   
18.05.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Søknad om rehabilitering av pipe. 

 

 
BYGGETILLATELSE 

Svar på søknad om byggetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1. 

 

 
 

Byggested:  Vågland   Gnr/Bnr: 235/29 

Tiltakshaver:  Pål Saltrø   Adresse: Gurålivegen 22 
         6683 Vågland 
Ansvarlig søker: K Lervik  AS   Adresse: 6686 Valsøyfjord 

Tiltakets art:  Rehabilitering av teglsteinspipe 
    

VEDTAK 

Søknaden: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-2 godkjennes søknad om byggetillatelse 

mottatt for rehabilitering av teglsteinspipe. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte erklæringer om ansvarsrett. 

Det forutsettes at leverandørens monteringsanvisning følges. 

 

Godkjenning av ansvarsrett: 

Følgende foretak er godkjent med ansvarsrett for tiltaket: 

 

Foretak:     Godkjenningsområde 

K Lervik AS     SØK/PRO/UTF, tiltaksklasse 1 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering, 

tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen 
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ØVRIGE LOVBESTEMMERLSER: 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindre ferdigattest, jf § 8-1 i forskrift om saksbehandling og 

kontroll i byggesaker og plan- og bygningslovens § 21-10. Ved endringer i forhold til tillatelsen, 

skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets 

plassering. 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelse bort. 

Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21- 9 

første ledd. 

Klageadgang: 

Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 

partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jfr. forvaltningsloven § 28. En slik klage 

kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver 

måtte lide ved en omgjøring. 

 

Vede all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Rolf Sandvik 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
K LERVIK AS 
 
 
Kopi til: 
Pål Paulsen Saltrø 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02500-2 Rolf Sandvik 

   
18.05.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Søknad om rehabilitering av pipe 

 

 
BYGGETILLATELSE 

Svar på søknad om byggetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1. 

 

 
 

Byggested:  Valsøyfjord   Gnr/Bnr: 310/29 

Tiltakshaver:  Inger Hjeldnes Senneseth Adresse: Nattlandsfjellet 17 
         5098 Bergen 
Ansvarlig søker: K Lervik AS   Adresse: 6686 Valsøybotn 

Tiltakets art:  Rehabilitering av teglsteinspipe 
    

VEDTAK 

Søknaden: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-2 godkjennes søknad om byggetillatelse 

mottatt for rehabilitering av teglsteinspipe med innsetting av innvendig stålrør. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte erklæringer om ansvarsrett. Det forutsettes at 

leverandørens monteringsanvisning følges. 

 

Ansvarsrett: 

Følgende foretak er godkjent med ansvarsrett for tiltaket: 

 

Foretak:     Godkjenningsområde 

K Lervik AS     SØK/PRO/UTF   tiltaksklasse 1 

  

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering, 

tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen 



 

2 
 

 

ØVRIGE LOVBESTEMMERLSER: 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindre ferdigattest, jf § 8-1 i forskrift om saksbehandling og 

kontroll i byggesaker og plan- og bygningslovens § 21-10. Ved endringer i forhold til tillatelsen, 

skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets 

plassering. 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelse bort. 

Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21- 9 

første ledd. 

Klageadgang: 

Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 

partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jfr. forvaltningsloven § 28. En slik klage 

kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver 

måtte lide ved en omgjøring. 

 

Vede all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Rolf Sandvik 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
K LERVIK AS 
 
 
Kopi til: 
Inger Hjeldnes Senneseth 
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K LERVIK AS 
StrandheimLerviklandet 
6686 VALSØYBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02501-2 Rolf Sandvik 

   
18.05.2020 

 

Søknad om rehabilitering av pipe 

BYGGETILLATELSE 
SVAR PÅ SØKNAD OM REHABILITERING AV TO TEGLSTEINSPIPER, PBL § 20.3, JF. § 20-1. 
 
Byggested:  Valsøyfjord   Gnr/bnr: 310/42 
Tiltakshaver:  Svein Ove Bendiksen  Adresse: Valsøyfjordvegen 1435 
Ansvarlig søker:  K Lervik AS   Adresse: 6686 Valsøybotn 
Tiltakets art:  Rehabilitering av pipe 
Ansvarlig søker:  K Lervik AS 
 
Det søkes om rehabilitering av to teglsteinspiper ved innmontering av innvendige stålrør. 
 
VEDTAK 
 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-2 godkjennes søknad om rehabilitering  
av to teglsteinspiper ved montering av innvendige stålrør. 
Det legges til grunn at levaerandørs monteringsanvisninger blir fulgt. 
K Lervik er ansvarshavende for alle funksjoner i tiltaket. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Svein Ove Bendiksen 
  
 
Med hilsen 
 
Rolf Sandvik 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Kopi til: 
Svein Ove Bendiksen 
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K LERVIK AS 
StrandheimLerviklandet 
6686 VALSØYBOTN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02502-2 Rolf Sandvik 

   
18.05.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Byggesøknad ny pipe. 

 

 
BYGGETILLATELSE 

Svar på søknad om byggetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1. 

 

 
 

Byggested:  Halsanaustan   Gnr/Bnr: 221/5 

Tiltakshaver:  Sunniva Baarset Rønning Adresse: Bårsetvegen 29 
         6680 Halsanaustan 
Ansvarlig søker: K Lervik AS   Adresse: 6680 Halsanaustan 

Tiltakets art:  Riving av eksisterende, og montering av ny pipe. 
    

VEDTAK 

Søknaden: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-2 godkjennes søknad om byggetillatelse 

mottatt for riving av gammel pipe og oppføring av ny isolert stålpipe. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte erklæringer om ansvarsrett. 

. 

 

Ansvarsrett: 

Følgende foretak er godkjent med ansvarsrett for tiltaket: 

 

Foretak:     Godkjenningsområde 

K Lervik AS     SØK/UTF/PRO tiltaksklasse 1 

  

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering, 

tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen 
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ØVRIGE LOVBESTEMMERLSER: 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindre ferdigattest, jf § 8-1 i forskrift om saksbehandling og 

kontroll i byggesaker og plan- og bygningslovens § 21-10. Ved endringer i forhold til tillatelsen, 

skal det innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets 

plassering. 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at byggtillatelse er gitt, faller tillatelse bort. Det 

samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 21- 9 

første ledd. 

Klageadgang: 

Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 

partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jfr. forvaltningsloven § 28. En slik klage 

kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver 

måtte lide ved en omgjøring. 

 

 
Kopi: Sunniva Baarset Rønning, Halsahagan 97 
        6680 Halsanaustan. 
 
 
Med hilsen 
 
Rolf Sandvik 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02646-3 John Ole Aspli 

   
12.05.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Søknad om støtte til innkjøp av smittevernutstyr - Hellemsklinikken 

Med referanse til vedtatt tilskuddsordning – sak KS 28/20 – 20/02314 og gjennomgang av mottatte bilag 
utbetales  
 

Kr. 10.785,-  
 
fra Heim kommunes næringsfond til 
 
Hellemklinikken AS  
Org.nr. 922 944 180 
Kto.nr. 4312.15.72878 
 
Det utgjør 80% av de totale kostnadene til innkjøp av smittevernutstyr. 
 
(Dette vedtaket erstatter foregående som hadde feil beløp) 
 
Med hilsen 
 
John Ole Aspli 
Leder stab Samfunnsutvikling 
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Mottakere: 
HELLEMKLINIKKEN AS 
 
 
Kopi til: 
Fakturamottak 
  



 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Trondheimsveien 1, 7200 KYRKSÆTERØRA Trondheimsveien 1 +47 72460000 920 920 004 
E-post 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02699-2 John Ole Aspli 

   
12.05.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Søknad om støtte til innkjøp av smittevernutstyr - Svingen Frisør 

Med referanse til vedtatt tilskuddsordning – sak KS 28/20 – 20/02314 og gjennomgang av mottatte bilag 
utbetales 
 

Kr. 1.360,- 
 
Fra Heim kommunes næringsfond til  
 
Svingen Frisør AS 
Org.nr. 914968534 
Kto.nr. 4040.17.60441 
 
Det utgjør 80% av de totale kostnadene, kr. 1697,78 ex.mva., til innkjøp av smittevernutstyr. 
 
 
Med hilsen 
 
John Ole Aspli 
Leder stab Samfunnsutvikling 
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Mottakere: 
SVINGEN FRISØR AS 
 
 
Kopi til: 
Fakturamottak 
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Landbruk 
   
   

 
 

Karl Erik Solem  
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02728-2 Sigmund Nakken 

   
14.05.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Søknad om konsesjon på gnr 38/3. 

Karl Erik Solem søker om konsesjon for erverv av gnr 38/3. Eiendommen skal erverves sammen med 
hans ektefelle. Hun kan erverve konsesjonsfritt da hun er i nær slekt med selgerne. Eiendommen består 
av bolighus, garasje, uthus og 2 naust. Eiendommen er på 131 daa, fordelt på 4 daa fulldyrka mark, 76 
daa produktiv skog, 44 daa annet areal og 7 daa tunområde. 
 
Det er ikke priskontroll på eiendommen siden den har mindre en 35 daa fulldyrka eller overflatedyrka 
jord og er bebygd.  
Konsesjonssøkers ektefelle har ikke boplikt på eiendommen, da hun kan overta den konsesjonsfritt og 
den har mindre enn 35 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord, og mindre enn 500 daa produktiv skog. 
Det er ikke logisk å stille vilkår om boplikt for konsesjonssøker når ektefellen ikke har boplikt. 
 
Eiendommen har relativt små landbruksressurser, og vil knapt kunne drives næringsmessig i tradisjonell 
forstand. 
 
En gjør oppmerksom på at det er evigvarende driveplikt på dyrka jord. Driveplikta kan oppfylles ved 
egen drift eller ved å leie bort arealet på 10 års kontrakt. Kommunen skal i så fall ha en kopi av 
kontrakten. 
 
Delegert vedtak: 
 
I henhold til konsesjonslovens §§ 1 og 9; innvilges Karl Erik Solem konsesjon for erverv av gnr 38/3. 
 
 
Med hilsen 
 
Sigmund Nakken 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/03243-2 John Ole Aspli 

   
17.06.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Dekning av utgifter til smitteverntiltak - Meieriet bar og spiseri 

Med referanse til vedtatt tilskuddsordning – sak KS 28/20 – 20/02314 og gjennomgang av mottatte bilag 
utbetales  
Kr. 750,-  
fra Heim kommunes næringsfond til  
 
Meieriet Bar & Spiseri AS 
Org.nr. 921 298 951 
Kto.nr. 4312.15.42650 
  
Det utgjør 80% av de totale kostnadene ex.mva. til innkjøp av smittevernutstyr. 
 
 
Med hilsen 
 
John Ole Aspli 
Leder stab Samfunnsuvikling 
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Mottakere: 
Meieriet Bar & Spiseri AS 
 
 
Kopi til: 
Fakturamottak 
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E-post 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/03252-2 John Ole Aspli 

   
19.06.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Søknad om støtte til smittevern - Tannlegene Øyasæter og Hageskal 

Med referanse til vedtatt tilskuddsordning – sak KS 28/20 – 20/02314 og gjennomgang av mottatte bilag 
utbetales  
Kr. 8.478,00 
fra Heim kommunes næringsfond til  
 
Tannlegene Øyasæter og Hageskal AS 
Org.nr. 979 952 260 
Kto.nr. 4312.07.59915 
  
Opplyste kostnader er gjennomgått og fratrukket mva.. Beløpet som utbetales utgjør 80% av de totale 
kostnadene ex.mva. til innkjøp av smittevernutstyr. 
 
 
Med hilsen 
 
John Ole Aspli 
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Mottakere: 
Tannlege Øyasæter og Hageskal 
 
 
Kopi til: 
Fakturamottak 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/03315-2 John Ole Aspli 

   
26.06.2020 

 

Melding om delegert vedtak 

Støtte til innkjøp av smittevernutstyr - Fixit Hårstudio 

Med referanse til vedtatt tilskuddsordning – sak KS 28/20 – 20/02314 og gjennomgang av mottatte bilag 
utbetales  
Kr. 3.330,- 
fra Heim kommunes næringsfond til  
 
Fixit Hårstudio v/Vibece Øyen 
Org.nr. 870 978 022 
Kto.nr. 4312.13.53408 
 
Det utgjør 80% av de totale kostnadene til innkjøp av smittevernutstyr. 
 
 
Med hilsen 
 
John Ole Aspli 
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Mottakere: 
FIXIT HÅRSTUDIO Vibece Øyen 
 
 
Kopi til: 
Fakturamottak 
  



From: Postmottak KMD <postmottak@kmd.dep.no> 
Sent: Thursday, June 25, 2020 3:24 PM 
Subject: 19/561-13 Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 

og koronatiltak fase 3 
Attachments: Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020.pdf; 

Vedlegg 1 Endringer rammetilsk kommunene.pdf; Vedlegg 2 
Vedlikeholdstilskudd.pdf; Vedlegg 3 - Endringer rammetilsk fykom.pdf; 
Vedlegg 4 60-postliste per RNB 2020.pdf 

 

Se vedlagte saksdokumenter.  



Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og      

koronatiltak fase 3  
 

Dette rundskrivet orienterer om Stortinget si handsaming av Kommuneproposisjonen 2021 

(Prop. 105 S (2019–2020)), jf. Innst. 383 S (2019–2020) frå kommunal- og 

forvaltningskomiteen. Samstundes med Kommuneproposisjonen 2021 la regjeringa fram 

Revidert nasjonalbudsjett 2020; Meld. St. 2 (2019–2020) og Prop. 117 S (2019–2020) 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020, jf. Innst. 360 S (2019–2020) 

frå finanskomiteen. 

Den 29. mai la regjeringa fram Prop. 127 S (2019–2020) med økonomiske tiltak i møte med 

utbrotet av covid-19.  

Stortinget fatta vedtak i desse sakene 17. og 19. juni. 

Innstillingane frå kommunal- og forvaltningskomiteen og finanskomiteen og referat frå 

stortingsdebattane er tilgjengelege på Stortinget sine sider. 

1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2021 

Hovudtrekka i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2021 er følgjande: 

• Realvekst i dei frie inntektene til kommunesektoren på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner.  

• Kommunane får mellom 1,6 og 2 mrd. kroner av veksten i dei frie inntektene. 

• Fylkeskommunane får 400 mill. kroner i vekst i frie inntekter i 2021. 

• Realvekst i dei samla inntektene i storleik 1,4 til 1,9 mrd. kroner. 

• Stortinget vedtok ei samla skjønsramme på 1 377 mill. kroner i tråd med framlegget i 

Kommuneproposisjonen 2021. 

I kommuneproposisjonen pkt. 2.2.1 står det følgjande om berekning av inntektsveksten i 

2021: 

"Inntektsveksten for 2021 som varsles i denne proposisjonen, er regnet fra anslått 

inntektsnivå i 2020 i revidert nasjonalbudsjett 2020, korrigert for virkningene av 

virusutbruddet, jf. punkt 2.1.2. Korrigeringen gjøres ved at veksten i 2021 regnes 
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med utgangspunkt i skattenivået i 2020 slik det ble anslått i saldert budsjett 2020, 

dvs. anslag fra før virusutbruddet. Ekstraordinære bevilgninger knyttet til 

virusutbruddet holdes utenom beregningsgrunnlaget når veksten fra 2020 til 2021 

skal beregnes." 

I brev av 2. juni 2020 til Arbeiderpartiet si stortingsgruppe frå kommunal- og 

moderniseringsministeren vart denne omtalen presisert slik: 

"I Kommuneproposisjonen 2021 signaliseres det at regjeringen legger opp til en 

realvekst i frie inntekter på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner i 2021. Inntektsveksten skal 

i henhold til vanlig praksis regnes fra anslått inntektsnivå i 2020 i revidert 

nasjonalbudsjett, men skal i tillegg korrigeres for virkningene av virusutbruddet. 

Videre står det at denne korrigeringen gjøres ved at veksten i 2021 regnes med 

utgangspunkt i skattenivået i 2020 slik det ble anslått i saldert budsjett for 2020. 

Ekstraordinære bevilgninger knyttet til virusutbruddet holdes utenom 

beregningsgrunnlaget når veksten skal beregnes, slik ekstraordinære bevilgninger 

vanligvis behandles. 

Det som avviker fra den normale praksisen, er altså at regjeringen legger til grunn 

at det i år skal gis et særskilt tillegg som sikrer at kommunesektoren kompenseres 

for den reelle skattesvikten utover det som automatisk kompenseres gjennom 

lavere kommunal kostnadsvekst. Det er altså en reell skattesvikt sammenlignet med 

det som ble lagt til grunn ifm. saldert budsjett. Hensikten er å unngå at 

utgangspunktet for beregningen av realvekst i frie inntekter for 2021 blir lavere på 

grunn av noe som antas å være en midlertidig effekt på inntektsnivået i 2020. Dette 

tillegget anslås til 1 875 mill. kroner. I praksis betyr dette at kommunesektoren i 

2021 tilføres knapt 1,9 mrd. kroner utover den signaliserte veksten på 2 til 2,4 mrd. 

kroner. 

Inntektsnivået som realveksten i frie inntekter skal regnes ut fra, er følgelig anslått 

RNB-nivå beregnet på vanlig måte med et særskilt tillegg på 1 875 mill. kroner. 

Ekstraordinære bevilgninger knyttet til virusutbruddet holdes utenom 

beregningsgrunnlaget når veksten skal beregnes, slik ekstraordinære bevilgninger 

vanligvis behandles. Dette gir et nominelt inntektsnivå for 2020 som skal ligge til 

grunn for fastsettelsen av inntektsnivået for 2021." 

Regjeringa gjer endeleg framlegg til inntektsrammer for kommunesektoren i statsbudsjettet 

for 2021 (Prop. 1 S (2020–2021)). Statsbudsjettet 2021 blir lagt fram onsdag 7. oktober 

2020. 

2 Revidert nasjonalbudsjett 2020  

2.1 Endringar i rammetilskotet til kommunar og fylkeskommunar i 2020 

2.1.1 Innbyggjartilskotet til kommunane (kap. 571, post 60)  

 

Sårbare barn (150 mill. kroner)  

Det er vedtatt å auke rammetilskotet med 150 mill. kroner til tiltak som er retta mot sårbare 

barn og unge.  

• 75 mill. kroner er grunngitt med ein auke i tilgjengelegheit i helsestasjons- og 

skulehelsetenesta, inkludert helsestasjon for ungdom (HFU), mellom anna i skulane 



sin sommarferie. Midlane er fordelte etter kommunen sin prosentdel av talet på barn 

mellom 0-17 år som lever i hushald med låg inntekt. Tal frå FHI sin folkehelseprofil. 

Det er sett eit minstenivå på 50 000 kroner per kommune.  

• 75 mill. kroner er grunngitt med avlastingstiltak for barn og unge med store behov. 

Midlane vil bli fordelte etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.  

 

Tilskot til fastlegar (233,3 mill. kroner + 33,3 mill. kroner)  

For å sørgje for rekruttering til og stabilitet i fastlegeordninga er det vedtatt ei endring i 

innretninga på basistilskotet. Frå 1. mai 2020 er det innført eit knekkpunkt i basistilskotet til 

fastlegane svarande til 1 000 listeinnbyggjarar. Satsen under knekkpunktet vil vere høgare 

enn satsen over knekkpunktet. Kommunane vil bli kompenserte gjennom ein auke i 

rammetilskotet på 233,3 mill. kroner i 2020. I tillegg er det vedtatt å etablere eit grunntilskot 

frå 1. mai 2020. Grunntilskot er eit tilskot for to år til fastlegar med færre enn 500 

listeinnbyggjarar på liste si, dersom dei har eit listetak over 500. Utgiftene er berekna til 50 

mill. kroner per år. Rammetilskotet blir auka med 33,3 mill. kroner i 2020 som følgje av 

endringa. Midlane er fordelte etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.  

 

Regulering av barnehagemiljø m.m. (5 mill. kroner)  

Innføringa av ytterlegare krav og plikter til barnehagane, i samband med innføringa av 

lovreglar om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll, vil medføre auka krav til 

kommunen som barnehagemyndigheit. Det er vedtatt å løyve 5 mill. kroner i 2020 for å 

kompensere kommunane, og det er vedtatt å fordele midlane etter delkostnadsnøkkelen for 

barnehage i inntektssystemet.  

 

Forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene (-4,3 mill. kroner)  

Forsøk med statleg finansiering av kommunale omsorgstenester er finansiert ved at 

deltakarkommunane får eit trekk i rammetilskotet, som blir overført til kap. 761, post 65 under 

Helse- og omsorgsdepartementet. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 er trekket for dei fire 

forsøkskommunane Selbu, Stjørdal, Bjørnafjorden og Lillesand korrigert med 4,3 mill. kroner 

som følgje av innlemming i rammetilskotet av tilskot til dagaktivitet til heimebuande med 

demens. Midlane er vedtatt overførte frå kap. 571, post 60 til kap. 761, post 65 under Helse- 

og omsorgsdepartementet.  

 

Utsett overføring av skatteoppkrevjinga frå kommunane til Skatteetaten (460,3 mill. kroner) 

Overføringa av skatteoppkrevjinga frå kommunane til Skatteetaten er vedtatt utsett til 1. 

november 2020, og løyvinga på kap. 571, post 60 er vedtatt auka med 460,3 mill. kroner, 

som blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for administrasjon. Uttrekket frå rammetilskotet i 

2019 i samband med overføringa vart også fordelt etter delkostnadsnøkkelen for 

administrasjon. 

 

Stine Sofies barnehagepakke (-2,5 mill. kroner)  

Det blir gjort eit uttrekk frå rammetilskotet til kommunane på 2,5 millionar kroner i 2020. 

Uttrekket blir gjort med eit likt beløp per innbyggjar. Midla skal gå til Stine Sofies 

barnehagepakke.  

 

Samla sett inneber endringane ein auke på kap. 571, post 60 Innbyggjartilskot på 875,1 mill. 

kroner. Sjå vedlegg 1. 

 



2.1.2 Innbyggjartilskotet til fylkeskommunane (kap. 572, post 60)  

 

Null- og lågutslippsferjer (150 mill. kroner)  

For å kunne leggje til rette for at fylkeskommunane kan prioritere miljøvennlege 

ferjeløysingar, utan at det slår ut i auka ferjetakstar, bli rammetilskotet til fylkeskommunane 

auka med 150 mill. kroner. Midlane blir gitt ei særskild fordeling. I samband med 

handsaminga av kommuneproposisjonen, vedtok Stortinget at 1/3 av midlane skal fordelast 

etter ferjekriteria i kostnadsnøkkelen, og 2/3 etter ferjesamband med el-ferje i drift per 2020. 

 

Kriteriet for ferjer i kostnadsnøkkelen er i hovudsak "dei normerte ferjekostnadene". I tillegg 

er kriteriet "skolereiser med ferje" tatt med i utrekninga, men dette kriteriet har låg vekt. Den 

delen av midlane som er knytt til ferjesamband med el-ferje, blir fordelt med eit likt beløp per 

samband som har el-ferje i dag eller som vil innføre det innan utgangen av året. I alt vil 29 

ferjesamband ha el-ferje per 31.12.2020, og kvart samband utgjer med det om lag 3,45 mill. 

kroner.  

 

Samla auke på kap. 572, post 60 er 150 mill. kroner.  

 

2.1.3 Skjønstilskotet til fylkeskommunane (kap. 572, post 64)  

 

Bortfall av inntekter i kollektivtrafikken (1 500 mill. kroner)  

Ved handsaminga av Prop. 117 S (jf. Innst. 360 S) løyva Stortinget 1,5 mrd. kroner til 

fylkeskommunane, for å kompensere for inntektsbortfall i kollektivtransporten.  

Midlane vil bli fordelt etter fylkeskommunanes prosentdel av det berekna inntektsbortfallet. 

Anslaget for inntektsbortfallet bygger på opplysningar Statens vegvesen har henta inn frå 

fylkeskommunane: rekneskapstal for perioden mars–mai, og prognose for perioden juni–

desember. Anslag på meirkostnader til skoleskyss er ikkje inkludert i tala som er brukt for å 

rekne ut den relative fordelinga mellom fylkeskommunane.    

 

Samle auke på kap. 572, post 64 er 1,5 mrd. kroner.  

 

3 Koronatiltak – fase 3 - Prop. 127 S  

3.1 Rammetilskotet til kommunane  

 

3.1.1 Innbyggjartilskotet til kommunane (kap. 571, post 60)   

Kompensasjon for redusert formues- og inntektsskatt (550 mill.kroner)  

Det er vedtatt å auke verdsetjingsrabatten for aksjar og driftsmidel mv., og å auke den 

skattefrie fordelen ved kjøp av aksjar mv. i arbeidsgjevarselskapet. Det er berekna at dette vil 

redusere kommunane sine inntekter frå formues- og inntektsskatt med om lag 550 mill. 

kroner i 2020. Kommunane vil bli kompenserte for desse endringane ved ein tilsvarande 

auke i innbyggjartilskotet. Midlane er fordelte etter kommunen sin del av skatteinntektene 

etter inntektsutjamning i 2019.  

 

Samla auke på kap. 571, post 60 er 550 mill.kroner  

 

3.1.2 Skjønstilskotet til kommunane (kap. 571, post 64)   

Auke i skjønsramma (100 mill. kroner)  



Løyvinga til skjønstilskotet til kommunane er vedtatt auka med 100 mill. kroner i 2020. 

Midlane skal kompensere kommunane for utgifter til å setje i stand kritisk infrastruktur etter 

naturskade. 

 

Auke i skjønsramma – smittevern (400 mill. kroner)  

Det er vedtatt ein auke i skjønstilskotet på 400 mill. kroner for å dekke utgifter til smittevern i 

det kommunale tenestetilbodet. Midlane, som blir fordelte av fylkesmennene, skal gå til 

kommunar med særleg store utgifter til smittevern, for eksempel innanfor omsorgstenesta, 

barnehage eller skule. Midlane er fordelte i kroner per innbyggjar, med differensierte satsar, 

der det er tatt omsyn til den kumulative smittesituasjonen i kvart fylke, per. veke 23 jf. FHIs 

rapport.  

Samla auke i løyvinga på kap. 571, post 64 er 500 mill. kroner.  

 

3.2 Rammetilskotet til fylkeskommunane  

3.2.1 Innbyggjartilskotet til fylkeskommunane (kap. 572, post 60)   

Auke i lærlingtilskotet (170 mill. kroner)  

Det er vedtatt ein ekstraordinær auke i lærlingtilskotet frå hausten 2020 på 4 250 kroner per 

lærekontrakt. Innbyggjartilskotet til fylkeskommunane er auka med 170 mill. kroner for å 

kompensere fylkeskommunane for auka utgifter som følgje av dette. Midlane er fordelte til 

fylkeskommunane etter delkostnadsnøkkelen for vidaregåande opplæring.  

 

Karriererettleiing til deltakarar i introduksjonsprogrammet (10 mill. kroner)  

Det er vedtatt ein auke på 10 mill. kroner i løyvinga til karriererettleiing for deltakarar i 

introduksjonsprogrammet. Midlane er fordelte til fylkeskommunane med eit likt beløp per 

innbyggjar.  

 

Kompensasjon for bortfall av inntekter i kollektivtrafikken (600 mill. kroner)  

Kollektivtrafikken køyrer no i stor grad som vanleg, men gjeldande krav om avstand mellom 

passasjerane inneber at transportmidlane køyrer med redusert kapasitet. Det er difor 

forventa at inntektssvikten framleis vil vere betydeleg. Ved handsaminga av Prop. 127 S og 

Innst. 360 (2019-2020) er det vedtatt å auke løyvinga med ytterlegare 600 mill. kroner, og 

kompensasjonen for inntektsbortfallet i kollektivtransporten er med det på totalt 3,1 mrd. 

kroner i 2020. Anslaget for inntektsbortfallet bygger på opplysningar Statens vegvesen har 

henta inn frå fylkeskommunane: rekneskapstal for perioden mars–mai, og prognose for 

perioden juni–desember. Anslag på meirkostnader til skoleskyss er ikkje inkludert i tala som 

er brukt for å rekne ut den relative fordelinga mellom fylkeskommunane. 

 

Samla er løyvinga på kap. 572, post 60 auka med 780 mill. kroner.  



3 Vedlikehald og rehabilitering i kommunar (576, post 60)  
Det blir innført eit øyremerkt tilskot til kommunesektoren på 2,5 milliardar kroner over kapittel 

576, post 60 til vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. 

Føremålet med tilskotet er å bidra til auka aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, og dessutan å 

henta inn noko av vedlikehaldsetterslepet i kommunane. 

 

Fordeling og utbetaling 

2 mrd. kroner av tilskotet blir fordelt med eit likt beløp per innbyggjar, basert på innbyggjartal 

per 1. januar 2020, medan 0,5 mrd. kroner blir fordelt etter den einskilde kommune sin del 

arbeidsledige, basert på tal frå Nav per april 2020, då arbeidsløysa var 9,6 prosent. Tilskotet 

blir gitt til alle kommunar utan søknad. Tildeling til den einskilde kommune er vist i vedlegg x. 

 

Heile tilskotet vil bli utbetalt i samband med terminutbetalinga av rammetilskotet i juli. 

 

Kriterium for bruk av tilskotet 

Tilskotet er eit eingongstilskot for 2020. Midlane må bli brukte på prosjekt som startar opp  i 

2020, det vil seie at kontrakt med entreprenør må vere inngått. Midlane skal bli brukt til 

prosjekt og tiltak som kjem i tillegg til allereie vedtatte prosjekt, i kommunen sitt opphavlege, 

vedtatte budsjett for 2020. Kommunane må utforme og dimensjonere tiltaka sine i tråd med 

denne føresetnaden. 

 

Tilskotet skal nyttast til tiltak innan vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av bygg, 

anlegg og vegar. Dette omfattar infrastruktur som er eigd av organisasjonar som er regulerte 

i kommunelova eller kommunal særlov, dvs. kommunen, kommunale føretak (KF), 

interkommunale politiske råd, kommunale oppgåvefellesskap og interkommunale selskap 

(IKS).  

 

Tilskotet skal gå til kjøp av tenester, og kan ikkje bli brukt på prosjekt som blir utførte av 

kommunane sine eigne etatar eller av kommunale føretak. Mellombelse tilsetjingar i 

kommunane av registrerte arbeidsledige vil likevel liggje innanfor tilskotsordninga. 

 

Tilskotet kan òg nyttast til vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av kyrkjebygg, dvs. 

kyrkjer som kommunane etter kirkeloven har eit økonomisk ansvar for. 

 

Tilskotet kan òg nyttast til vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av bygg, vegar og 

anlegg som er eigde av verksemder som får kommunale driftstilskot. Tilskotet kan likevel 

ikkje gå til verksemder som driv forretningsverksemd eller i dei høva der bygget eller 

anlegget som nyt godt av tilskotet, blir brukt i forretningsverksemd. Dette inneber at òg 

barnehagar, skular, sjukeheimar, omsorgsinstitusjonar, museum, idrettsanlegg osb. som er 

eigde av andre enn kommunen eller fylkeskommunen sjølve, kan vere potensielle mottakarar 

av tilskotet, så framt dei oppfyller dei nemnde kriteria. For dei kommunane som gjennom 

tiltakspakka vel å finansiere vedlikehald, rehabilitering eller oppgradering av bygg og anlegg 

som dei sjølv ikkje eig, vil dette innebere at meirverdiavgiftskompensasjonen blir redusert. 

 



Tilskotet skal ikkje gå til investeringar i nybygg/nyanlegg, bortsett frå mindre investeringar 

som ikkje i vesentleg grad fortrenger andre vedlikehalds- og rehabiliteringsprosjekt. 

I enkelte høve vil same prosjekt kunne komme inn under både vedlikehaldstilskotet og andre 

statlege tilskotsordningar, t.d. investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar, 

eller bustadtilskot til utleigebustader frå Husbanken. Dersom eit prosjekt delvis blir finansiert 

gjennom andre øyremerkte tilskotsordningar, kan ikkje det same prosjektet bli finansiert med 

vedlikehaldstilskotet. 

 

Ut over alminnelege vedlikehaldstiltak og innhenting av vedlikehaldsetterslep, kan tilskotet til 

dømes bli nytta til tiltak for tilrettelegging for besøk i sjukeheim. 

 

Det er ikkje krav om kommunal eigendel for å kunne få tilskotet. Tilskotet skal i 

utgangspunktet fullfinansiere vedlikehaldsprosjekt i regi av kommunen eller ved kjøp av 

tenester. Ved tiltak som har høgare kostnadsramme enn tilskotet, kan kommunen supplere 

med eigne midlar. 

 

Rapportering og kontroll 

Kommunane må i etterkant gi ei samla rapportering til fylkesmannen om bruken av tilskotet. 

Ubrukte midlar som følgje av at tiltak ikkje har blitt sette i gang i 2020, må betalast tilbake. 

Rapporteringa skal òg angi til kva for eit formål (gruppert etter KOSTRA-funksjoner) og i kva 

for eit år (utgiftsført i 2020 eller sett av på bundne fond per 1.1.2021, ev. ikkje brukt i tråd 

med kriteria) tilskotet har blitt brukt. 

 

Revisor skal attestere at midlane har blitt brukte i tråd med dei nemnde kriteria, eventuelt òg 

oppgi kva for eit beløp som skal betalast tilbake. For kommunar der tilskotet utgjer mindre 

enn 500 000 kroner, er det likevel ikkje krav om revisorattestasjon. 

 

Fylkesmannen rapporterer vidare til departementet. Rapporteringa frå fylkesmennene treng 

berre omfatte i kva grad kommunen har brukt midlane i tråd med føresetnadene eller ikkje, 

og dessutan eventuelle saker der det kan bli snakk om tilbakebetaling, i tillegg til at 

rapporteringa til kommunane på bruken av tilskotet etter KOSTRA-funksjonar og år må vere 

inkluderte.  

 

Fristen for rapporteringa frå fylkesmennene til departementet er 26. mars 2021. 

 

Rekneskapsføring 

Korleis tilskotet er brukt er styrande for inntekts- og utgiftsføringa og for funksjonsbruken. 

Den delen av tilskotet som blir brukt på tiltak som etter forskrift og KRS 4 frå Foreningen for 

god kommunal rekneskapsskikk (GKRS) skal bli utgiftsført i driftsrekneskapen, og blir òg 

inntektsført i driftsrekneskapen. Den delen av tilskotet som blir brukt på tiltak som i samsvar 

med forskrift og KRS 4, skal bli ført i investeringsrekneskapen, blir òg inntektsført i 

investeringsrekneskapen. Tilskotet blir inntektsført på KOSTRA-art 700 Refusjon fra staten 

under den KOSTRA-funksjonen som dei respektive tiltaka høyrar inn under. Tiltaka blir 

utgiftsførte på dei KOSTRA-funksjonane som dei respektive tiltaka høyrar inn under. 

 



I dei høva der tiltak har blitt sette i verk, men ikkje er fullførte i 2020, men der tilskotet er 

bunde opp til konkrete prosjekt, blir ubrukte midlar knytt til tiltaket sette av til eit bunde 

driftsfond eller eit bunde investeringsfond, avhengig av kva for type tiltak det er snakk om.  

  

4 Statlege overføringar til kommunesektoren 

Vedlegg 3 gir ei oversikt over statlege tilskot til kommunesektoren (øyremerkte tilskot og 

rammeoverføringar) etter Stortinget si handsaming av Prop. 117 S (2019–2020). 

 

5 Utbetaling av rammetilskot 

Alle endringane i rammetilskotet som følgje av Stortinget si handsaming av revidert budsjett 

for 2020 blir utbetalte i terminutbetalinga 3. juli.  

 

Med helsing 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 
Hege Rønning 

seniorrådgjevar 
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Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommuner (1000 kr)

Kommune
Rammetilskudd 

saldert budsjett
Økning i rammetilskudd

Innst. 216 S (2019-2020) og 

Innst. 233 S (2019-2020)

Kap. 571 Post 60

0301 Oslo 14 866 828 575 835

1101 Eigersund 386 906 13 315

1103 Stavanger 3 392 647 124 099

1106 Haugesund 930 794 32 583

1108 Sandnes 1 924 130 71 381

1111 Sokndal 121 086 3 322

1112 Lund 108 608 3 175

1114 Bjerkreim 93 566 2 808

1119 Hå 479 841 17 617

1120 Klepp 484 670 17 602

1121 Time 467 279 17 172

1122 Gjesdal 314 326 11 275

1124 Sola 661 766 24 541

1127 Randaberg 276 605 10 128

1130 Strand 351 232 12 209

1133 Hjelmeland 107 079 2 809

1134 Suldal 138 179 3 967

1135 Sauda 163 230 4 457

1144 Kvitsøy 33 189 657

1145 Bokn 44 727 938

1146 Tysvær 326 993 10 560

1149 Karmøy 1 062 595 37 885

1151 Utsira 27 878 398

1160 Vindafjord 260 766 8 046

1505 Kristiansund 620 157 20 601

1506 Molde 888 523 28 471

1507 Ålesund 1 655 352 57 374

1511 Vanylven 121 876 3 003

1514 Sande 95 383 2 437

1515 Herøy 226 255 7 901

1516 Ulstein 221 723 7 692

1517 Hareid 152 184 4 937

1520 Ørsta 296 725 9 871

1525 Stranda 143 020 4 088

1528 Sykkylven 205 091 6 872

1531 Sula 275 528 9 063

1532 Giske 227 855 7 991

1535 Vestnes 186 305 5 797

1539 Rauma 235 238 7 099

1547 Aukra 114 528 3 433

1554 Averøy 158 070 5 201

1557 Gjemnes 95 094 2 657

1560 Tingvoll 117 223 3 049

1563 Sunndal 223 935 6 558

1566 Surnadal 179 873 5 368

1573 Smøla 86 829 2 139

1576 Aure 165 423 3 547

Koronatiltak  fase 1 og 2



1577 Volda 307 902 9 410

1578 Fjord 125 890 2 601

1579 Hustadvika 402 478 12 309

1804 Bodø 1 291 469 44 527

1806 Narvik 656 167 19 317

1811 Bindal 72 413 1 689

1812 Sømna 87 273 2 053

1813 Brønnøy 259 286 7 532

1815 Vega 59 307 1 296

1816 Vevelstad 39 641 698

1818 Herøy 77 424 1 862

1820 Alstahaug 217 564 6 676

1822 Leirfjord 99 675 2 532

1824 Vefsn 400 079 11 928

1825 Grane 71 223 1 584

1826 Hattfjelldal 71 162 1 467

1827 Dønna 71 448 1 553

1828 Nesna 76 304 1 802

1832 Hemnes 164 907 4 448

1833 Rana 710 070 22 782

1834 Lurøy 128 207 2 655

1835 Træna 35 976 616

1836 Rødøy 75 600 1 540

1837 Meløy 232 987 6 238

1838 Gildeskål 93 836 2 123

1839 Beiarn 57 568 1 155

1840 Saltdal 164 006 4 493

1841 Fauske 269 346 8 327

1845 Sørfold 86 826 2 009

1848 Steigen 106 371 2 605

1851 Lødingen 94 560 2 128

1853 Evenes 67 354 1 443

1856 Røst 35 770 635

1857 Værøy 46 633 898

1859 Flakstad 61 154 1 372

1860 Vestvågøy 345 718 10 753

1865 Vågan 282 742 8 748

1866 Hadsel 253 085 7 477

1867 Bø 110 813 2 620

1868 Øksnes 148 330 4 142

1870 Sortland 300 632 9 549

1871 Andøy 166 143 4 650

1874 Moskenes 50 432 1 042

1875 Hamarøy 136 432 2 941

3001 Halden 831 443 27 348

3002 Moss 1 226 929 42 452

3003 Sarpsborg 1 509 125 50 163

3004 Fredrikstad 2 023 168 70 781

3005 Drammen 2 647 075 88 876

3006 Kongsberg 674 297 23 993

3007 Ringerike 764 115 26 240

3011 Hvaler 115 947 3 882

3012 Aremark 58 525 1 376

3013 Marker 110 663 3 206

3014 Indre Østfold 1 213 834 39 103

3015 Skiptvet 111 037 3 549

3016 Rakkestad 252 370 7 693

3017 Råde 196 967 6 612

3018 Våler 148 771 5 269



3019 Vestby 446 389 16 162

3020 Nordre Follo 1 507 124 52 692

3021 Ås 458 767 17 162

3022 Frogn 352 158 13 189

3023 Nesodden 468 404 17 603

3024 Bærum 3 319 874 117 397

3025 Asker 2 367 052 84 911

3026 Aurskog-Høland 465 756 15 066

3027 Rælingen 432 041 16 200

3028 Enebakk 272 814 9 741

3029 Lørenskog 938 589 34 543

3030 Lillestrøm 2 069 406 74 377

3031 Nittedal 591 825 21 463

3032 Gjerdrum 171 310 6 016

3033 Ullensaker 944 731 33 784

3034 Nes 553 226 19 982

3035 Eidsvoll 628 416 22 146

3036 Nannestad 336 028 12 036

3037 Hurdal 95 738 2 727

3038 Hole 185 155 6 321

3039 Flå 52 829 1 190

3040 Nesbyen 111 904 3 032

3041 Gol 151 198 4 289

3042 Hemsedal 83 490 2 427

3043 Ål 156 246 4 248

3044 Hol 120 717 3 882

3045 Sigdal 119 399 3 339

3046 Krødsherad 86 044 2 275

3047 Modum 370 355 12 292

3048 Øvre Eiker 487 610 16 950

3049 Lier 667 937 23 586

3050 Flesberg 94 092 2 596

3051 Rollag 69 841 1 618

3052 Nore og Uvdal 96 265 2 409

3053 Jevnaker 175 290 5 957

3054 Lunner 235 507 8 026

3401 Kongsvinger 501 059 15 645

3403 Hamar 788 902 27 039

3405 Lillehammer 689 312 24 219

3407 Gjøvik 745 019 26 072

3411 Ringsaker 859 038 29 797

3412 Løten 196 672 6 719

3413 Stange 524 790 18 716

3414 Nord-Odal 162 897 4 506

3415 Sør-Odal 203 701 6 628

3416 Eidskog 201 754 5 562

3417 Grue 159 384 4 150

3418 Åsnes 242 893 6 565

3419 Våler 124 599 3 376

3420 Elverum 561 162 18 733

3421 Trysil 216 065 6 134

3422 Åmot 146 208 3 934

3423 Stor-Elvdal 99 935 2 428

3424 Rendalen 82 351 1 865

3425 Engerdal 69 546 1 452

3426 Tolga 69 538 1 674

3427 Tynset 187 135 5 275

3428 Alvdal 96 204 2 548

3429 Folldal 70 835 1 637



3430 Os 77 615 1 855

3431 Dovre 98 295 2 506

3432 Lesja 88 161 2 133

3433 Skjåk 78 860 2 093

3434 Lom 84 428 2 216

3435 Vågå 124 734 3 377

3436 Nord-Fron 187 463 5 298

3437 Sel 195 679 5 415

3438 Sør-Fron 101 533 2 847

3439 Ringebu 142 814 3 936

3440 Øyer 150 695 4 645

3441 Gausdal 173 546 5 404

3442 Østre Toten 394 140 12 963

3443 Vestre Toten 336 834 11 401

3446 Gran 381 314 12 096

3447 Søndre Land 175 943 5 137

3448 Nordre Land 204 959 6 072

3449 Sør-Aurdal 129 680 3 116

3450 Etnedal 67 295 1 438

3451 Nord-Aurdal 187 408 5 688

3452 Vestre Slidre 75 489 1 996

3453 Øystre Slidre 103 246 2 966

3454 Vang 74 195 1 712

3801 Horten 697 915 23 884

3802 Holmestrand 643 510 21 229

3803 Tønsberg 1 387 799 48 842

3804 Sandefjord 1 617 161 55 472

3805 Larvik 1 272 715 41 442

3806 Porsgrunn 913 708 31 330

3807 Skien 1 395 777 48 368

3808 Notodden 381 016 11 984

3811 Færder 725 178 23 520

3812 Siljan 72 852 2 134

3813 Bamble 360 307 11 907

3814 Kragerø 298 449 9 111

3815 Drangedal 146 738 3 892

3816 Nome 201 309 5 973

3817 Midt-Telemark 303 751 9 257

3818 Tinn 187 234 5 070

3819 Hjartdal 70 721 1 711

3820 Seljord 107 709 2 837

3821 Kviteseid 91 026 2 261

3822 Nissedal 70 546 1 665

3823 Fyresdal 62 040 1 394

3824 Tokke 86 018 2 192

3825 Vinje 125 517 3 658

4201 Risør 210 215 6 149

4202 Grimstad 579 147 20 840

4203 Arendal 1 128 294 39 758

4204 Kristiansand 2 828 840 98 177

4205 Lindesnes 689 178 21 191

4206 Farsund 273 946 8 770

4207 Flekkefjord 286 806 8 516

4211 Gjerstad 93 169 2 374

4212 Vegårshei 81 504 2 098

4213 Tvedestrand 187 178 5 563

4214 Froland 159 165 5 364

4215 Lillesand 103 059 10 100

4216 Birkenes 162 242 5 076



4217 Åmli 93 627 2 175

4218 Iveland 59 559 1 517

4219 Evje og Hornnes 120 687 3 560

4220 Bygland 59 697 1 328

4221 Valle 49 877 1 240

4222 Bykle 39 741 1 041

4223 Vennesla 401 225 13 456

4224 Åseral 44 975 1 099

4225 Lyngdal 337 975 10 193

4226 Hægebostad 75 655 1 893

4227 Kvinesdal 201 397 5 843

4228 Sirdal 71 412 1 957

4601 Bergen 6 562 648 241 914

4602 Kinn 526 219 15 702

4611 Etne 138 630 3 987

4612 Sveio 174 119 5 541

4613 Bømlo 356 487 11 343

4614 Stord 478 054 16 723

4615 Fitjar 104 483 3 091

4616 Tysnes 111 774 2 942

4617 Kvinnherad 402 489 12 044

4618 Ullensvang 410 226 10 346

4619 Eidfjord 40 790 1 034

4620 Ulvik 58 410 1 295

4621 Voss 497 771 14 713

4622 Kvam 285 841 8 211

4623 Samnanger 85 612 2 431

4624 Bjørnafjorden 320 465 23 126

4625 Austevoll 175 869 5 470

4626 Øygarden 970 763 34 629

4627 Askøy 787 854 27 816

4628 Vaksdal 155 117 4 200

4629 Modalen 31 134 625

4630 Osterøy 213 222 7 577

4631 Alver 842 230 27 043

4632 Austrheim 95 800 2 718

4633 Fedje 41 833 729

4634 Masfjorden 82 048 1 966

4635 Gulen 105 577 2 554

4636 Solund 49 232 973

4637 Hyllestad 64 376 1 448

4638 Høyanger 144 803 3 930

4639 Vik 109 234 2 749

4640 Sogndal 357 424 10 586

4641 Aurland 59 671 1 682

4642 Lærdal 78 929 2 096

4643 Årdal 166 114 4 701

4644 Luster 177 782 5 174

4645 Askvoll 122 231 3 188

4646 Fjaler 125 250 3 058

4647 Sunnfjord 700 483 20 523

4648 Bremanger 153 616 3 812

4649 Stad 314 752 8 973

4650 Gloppen 216 202 5 940

4651 Stryn 228 268 6 877

5001 Trondheim 4 272 161 168 257

5006 Steinkjer 698 009 21 894

5007 Namsos 514 641 14 136

5014 Frøya 145 917 4 734



5020 Osen 53 069 1 088

5021 Oppdal 194 907 6 227

5022 Rennebu 93 655 2 507

5025 Røros 160 357 4 847

5026 Holtålen 77 413 1 954

5027 Midtre Gauldal 190 569 5 909

5028 Melhus 444 147 15 212

5029 Skaun 235 461 8 073

5031 Malvik 343 851 12 710

5032 Selbu 35 322 3 916

5033 Tydal 39 298 914

5034 Meråker 92 651 2 409

5035 Stjørdal 274 044 21 340

5036 Frosta 92 509 2 563

5037 Levanger 541 002 18 537

5038 Verdal 399 075 13 170

5041 Snåsa 88 370 2 245

5042 Lierne 79 327 1 626

5043 Røyrvik 39 084 678

5044 Namsskogan 56 142 1 075

5045 Grong 99 286 2 444

5046 Høylandet 74 471 1 552

5047 Overhalla 131 450 3 841

5049 Flatanger 54 979 1 177

5052 Leka 39 218 713

5053 Inderøy 227 844 6 388

5054 Indre Fosen 338 645 9 419

5055 Heim 215 829 5 588

5056 Hitra 161 225 4 641

5057 Ørland 314 663 9 326

5058 Åfjord 175 544 4 239

5059 Orkland 564 312 16 603

5060 Nærøysund 340 382 9 219

5061 Rindal 76 776 2 004

5401 Tromsø 1 841 431 63 016

5402 Harstad 721 922 21 467

5403 Alta 737 971 18 926

5404 Vardø 98 356 1 906

5405 Vadsø 208 713 5 097

5406 Hammerfest 435 604 10 302

5411 Kvæfjord 122 770 2 848

5412 Tjeldsund 182 483 3 997

5413 Ibestad 70 354 1 458

5414 Gratangen 58 695 1 231

5415 Lavangen 64 624 1 257

5416 Bardu 132 519 3 698

5417 Salangen 86 067 2 020

5418 Målselv 216 765 6 127

5419 Sørreisa 111 179 3 071

5420 Dyrøy 65 498 1 264

5421 Senja 601 892 14 461

5422 Balsfjord 211 862 5 465

5423 Karlsøy 108 976 2 279

5424 Lyngen 142 325 2 945

5425 Storfjord 95 026 1 896

5426 Kåfjord 99 124 2 127

5427 Skjervøy 123 202 2 890

5428 Nordreisa 174 098 4 807

5429 Kvænangen 81 674 1 426



5430 Kautokeino 148 912 3 062

5432 Loppa 71 343 1 116

5433 Hasvik 69 026 1 161

5434 Måsøy 76 108 1 290

5435 Nordkapp 123 875 2 827

5436 Porsanger 147 974 3 487

5437 Karasjok 124 240 2 517

5438 Lebesby 87 953 1 484

5439 Gamvik 67 699 1 154

5440 Berlevåg 61 659 983

5441 Tana 140 688 2 847

5442 Nesseby 68 321 1 090

5443 Båtsfjord 96 449 2 026

5444 Sør-Varanger 336 418 8 595

Fordeles gjennom året (ev. 

gjenstående beløp)

371 560

Sum 141 972 789 4 750 000



Ekstra skjønnstilskudd 

knyttet til virusutbruddet 

Endring i 

basistilskudd til 

fastleger

Grunntilskudd til 

fastleger

Økt tilgjengelighet i 

helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste

Innst. 197 S (2019–2020) og 

Innst. 216 S (2019-2020)

Prop. 117 S, jf. 

Innst. 360 S

Prop. 117 S, jf. 

Innst. 360 S

Prop. 117 S, jf. Innst. 

360 S

Post 64 Post 60 Post 60 Post 60

39 200 25 483 3 630 11 289

0 652 93 172

4 762 5 605 800 1 700

1 313 1 513 216 521

2 688 3 099 442 1 037

206 173 25 50

204 172 25 50

190 154 22 50

717 791 113 210

736 792 113 218

714 770 110 219

490 506 72 109

982 1 075 153 277

464 466 66 149

516 558 80 196

184 167 24 50

224 236 34 50

249 226 32 50

117 61 9 50

128 73 10 50

459 519 74 125

1 470 1 771 253 539

106 47 7 50

383 418 60 94

1 802 1 025 146 337

2 382 1 416 202 406

4 938 2 762 394 658

232 196 28 50

183 157 22 50

663 413 59 50

639 375 54 103

386 238 34 83

807 509 73 102

337 257 37 50

568 358 51 97

694 405 58 84

631 375 54 86

487 319 46 69

557 380 54 68

261 198 28 54

431 291 42 59

196 164 23 50

225 188 27 50

524 350 50 99

441 304 43 57

160 147 21 50

261 231 33 50

Koronatiltak  fase 1 og 2 RNB og koronatiltak fase 3 (utbetales i juli)



780 495 71 92

190 167 24 50

990 617 88 173

2 717 2 133 304 462

1 221 990 141 237

220 122 17 50

247 128 18 50

538 382 55 142

209 97 14 50

173 65 9 50

237 117 17 92

515 350 50 105

262 138 20 50

801 610 87 114

223 113 16 50

214 110 16 50

217 114 16 50

236 116 17 50

368 262 37 50

1 434 1 153 165 246

243 224 32 50

171 62 9 50

209 125 18 50

458 357 51 85

246 139 20 50

200 93 13 50

379 244 35 63

628 458 65 105

244 143 20 50

278 176 25 50

250 139 20 50

216 105 15 50

174 60 9 50

186 72 10 50

212 100 14 50

711 526 75 188

621 461 66 139

545 399 57 133

276 166 24 55

366 231 33 69

668 480 69 158

379 284 41 65

200 87 12 50

286 191 27 50

2 000 1 349 193 585

3 000 2 051 293 812

3 400 2 368 338 1 221

4 850 3 409 487 1 712

5 900 4 097 585 1 818

1 800 1 172 167 307

1 950 1 357 194 416

500 246 35 50

300 99 14 50

400 200 29 50

2 700 1 897 271 682

400 187 27 56

700 379 54 114

650 345 49 96

550 265 38 59



1 200 758 108 181

3 550 2 424 346 542

1 350 821 117 144

1 100 685 98 121

1 300 804 115 169

7 400 5 148 735 1 088

5 500 3 868 552 895

1 200 771 110 246

1 250 727 104 202

850 468 67 140

2 600 1 624 232 441

5 050 3 425 489 1 010

1 600 985 141 185

600 299 43 52

2 450 1 548 221 567

1 500 972 139 233

1 650 1 034 148 352

1 000 569 81 174

400 160 23 50

600 319 46 50

300 89 13 50

400 181 26 50

500 229 33 65

350 143 20 50

500 247 35 50

450 232 33 50

400 204 29 50

350 139 20 50

1 000 626 89 218

1 300 825 118 236

1 700 1 100 157 316

350 160 23 58

300 107 15 50

350 164 23 50

600 310 44 102

700 404 58 108

813 824 118 322

880 1 337 191 434

2 095 1 215 173 271

860 1 318 188 442

965 1 516 216 462

291 351 50 114

624 917 131 331

225 258 37 50

297 378 54 94

252 303 43 87

215 252 36 68

279 368 53 107

466 206 29 62

629 927 132 340

465 366 52 101

208 229 33 60

160 162 23 50

144 135 19 50

132 121 17 50

139 105 15 50

539 285 41 57

160 140 20 50

139 116 17 50



147 123 17 50

164 158 22 50

149 139 20 50

155 141 20 50

155 140 20 50

189 197 28 50

242 296 42 85

753 307 44 85

178 169 24 52

209 228 33 50

227 254 36 81

252 311 44 67

1 342 681 97 175

434 596 85 170

439 622 89 199

240 288 41 94

265 340 49 96

173 188 27 50

132 101 14 50

260 320 46 76

153 127 18 50

180 188 27 50

139 115 16 50

1 007 1 155 165 423

909 1 055 151 268

2 073 2 322 331 682

2 348 2 672 381 974

1 738 2 037 291 730

1 340 1 526 218 532

2 023 2 313 330 1 151

480 590 84 265

984 1 171 167 347

100 129 18 50

518 652 93 210

382 501 72 174

149 235 34 79

240 315 45 109

385 470 67 209

210 295 42 100

100 112 16 50

106 173 25 50

100 146 21 50

100 112 16 50

100 99 14 50

100 143 20 50

135 230 33 50

0 336 48 130

0 983 140 333

0 1 904 272 817

0 4 479 639 1 791

0 1 026 146 360

0 447 64 126

0 429 61 140

0 139 20 50

0 123 18 50

0 306 44 89

0 277 40 96

0 502 72 137

0 257 37 68



0 129 18 50

0 92 13 50

0 188 27 80

0 100 14 50

0 92 13 50

0 86 12 50

0 640 91 266

0 82 12 50

0 497 71 177

0 110 16 50

0 300 43 106

0 125 18 50

9 369 11 352 1 620 3 229

569 788 113 253

200 221 32 50

200 283 40 91

395 545 78 153

620 791 113 218

200 167 24 50

200 177 25 50

432 636 91 131

365 567 81 145

200 79 11 50

200 89 13 50

520 737 105 201

280 417 60 102

200 142 20 50

823 1 081 154 325

200 276 39 50

1 266 1 622 232 500

977 1 223 175 283

200 229 33 71

200 59 8 50

268 391 56 113

966 1 288 184 342

200 157 22 50

200 63 9 50

200 131 19 50

200 175 25 50

200 84 12 50

200 111 16 50

200 251 36 60

200 170 24 50

392 535 76 146

200 121 17 50

200 140 20 50

200 264 38 50

200 277 40 53

200 202 29 50

200 178 25 50

728 981 140 203

200 248 35 54

312 470 67 111

200 314 45 66

236 365 52 105

0 7 901 1 128 1 784

0 1 115 159 379

0 710 101 223

0 264 38 50



0 96 14 50

0 333 48 62

0 163 23 50

0 285 41 50

0 133 19 50

0 335 48 50

0 734 105 187

0 367 52 82

0 582 83 122

0 223 32 50

0 77 11 50

0 151 22 50

0 1 043 149 314

0 149 21 50

0 889 127 213

0 674 96 197

0 138 20 50

0 118 17 50

0 64 9 50

0 88 13 50

0 145 21 50

0 102 15 50

0 207 30 50

0 95 14 50

0 67 10 444

0 343 49 100

0 509 73 127

0 326 47 55

0 281 40 50

0 484 69 96

0 258 37 50

0 843 120 235

0 476 68 146

0 130 19 50

2 558 3 054 436 563

821 1 074 153 307

691 907 129 191

100 126 18 50

192 270 38 124

380 509 73 165

100 166 24 55

140 252 36 50

100 109 16 50

100 92 13 50

100 88 13 50

133 209 30 50

100 134 19 50

221 353 50 50

115 180 26 61

100 94 13 50

493 761 109 257

185 324 46 68

100 167 24 50

100 192 27 50

100 135 19 50

100 147 21 50

100 174 25 55

162 263 38 70

100 103 15 50



100 179 25 50

100 94 13 50

100 87 12 50

100 100 14 50

105 177 25 55

133 224 32 50

100 156 22 50

100 113 16 61

100 93 13 50

100 80 11 50

100 192 27 50

100 85 12 50

100 127 18 50

338 479 68 133

158 991                                  

400 000 233 300 33 300 75 000

*Midlene for kommunene i Nordland utbetales i juli



Aktivitetstiltak for 

barn og unge med 

store behov

Regulering av 

barnehagemiljø

Justering av uttrekk 

for statlig 

finansiering av 

omsorgstjenestene

Utsatt overføring av 

skatteoppkrevingen

Kompensasjon 

for redusert 

formues- og 

inntektsskatt

Prop. 117 S, jf. 

Innst. 360 S

Prop. 117 S, jf. 

Innst. 360 S

Prop. 117 S, jf. Innst. 

360 S

Prop. 117 S, jf. Innst. 

360 S

Prop. 127 S, jf. 

Innst. 360 S

Post 60 Post 60 Post 60 Post 60 Post 60

8 187 719 0 54 824 79 348

210 13 0 1 256 1 489

1 802 147 0 11 434 15 816

487 33 0 3 044 3 750

996 88 0 6 385 7 970

56 3 0 361 322

55 3 0 357 313

49 3 0 326 273

254 21 0 1 585 1 834

255 21 0 1 627 1 909

248 20 0 1 579 1 866

163 14 0 1 035 1 162

345 31 0 2 223 2 970

150 12 0 962 1 158

179 13 0 1 108 1 243

54 3 0 334 287

76 4 0 430 433

73 4 0 452 476

20 0 0 169 50

23 1 0 183 82

167 12 0 966 1 077

569 40 0 3 436 4 115

15 0 0 144 19

134 8 0 792 928

329 19 0 1 995 2 369

455 29 0 2 620 3 164

888 62 0 5 310 6 661

63 2 0 367 309

51 2 0 310 249

133 7 0 790 934

121 8 0 759 879

76 5 0 486 501

164 10 0 939 1 058

82 3 0 464 446

115 6 0 684 746

130 10 0 813 903

121 10 0 753 822

103 5 0 606 648

122 6 0 686 732

64 3 0 380 352

94 4 0 551 571

53 2 0 316 257

60 2 0 365 296

112 6 0 647 700

98 5 0 563 577

47 1 0 297 208

74 3 0 408 346

RNB og koronatiltak fase 3 (utbetales i juli)



159 9 0 912 1 006

54 2 0 330 253

198 13 0 1 141 1 289

686 50 0 4 221 5 229

318 18 0 1 824 2 146

39 1 0 242 141

41 1 0 278 195

123 7 0 712 770

31 1 0 224 119

21 0 0 167 49

38 2 0 269 175

113 6 0 669 722

44 3 0 292 224

196 11 0 1 133 1 306

36 1 0 247 145

35 1 0 233 131

37 1 0 237 141

37 1 0 268 174

84 4 0 471 443

371 22 0 2 161 2 567

72 2 0 279 217

20 0 0 164 45

40 1 0 225 120

115 5 0 624 625

45 1 0 283 193

30 1 0 210 100

78 4 0 464 452

147 7 0 849 952

46 2 0 277 198

57 2 0 332 251

45 1 0 291 202

34 1 0 227 134

19 0 0 169 55

23 1 0 186 74

32 1 0 222 131

169 11 0 991 1 117

148 8 0 848 942

128 7 0 734 786

53 2 0 333 254

74 3 0 454 435

154 10 0 920 1 025

91 3 0 501 465

28 0 0 209 107

61 2 0 347 272

434 26 0 2 542 3 029

659 41 0 3 962 4 791

761 48 0 4 544 5 447

1 096 69 0 6 596 7 982

1 317 92 0 8 099 10 016

377 24 0 2 259 2 826

436 24 0 2 497 2 973

79 3 0 456 483

32 1 0 221 132

64 2 0 380 350

610 38 0 3 612 4 326

60 3 0 388 370

122 7 0 730 802

111 6 0 670 737

85 6 0 537 545



244 19 0 1 500 1 806

779 59 0 4 751 6 247

264 20 0 1 674 2 025

220 12 0 1 323 1 747

258 21 0 1 629 2 014

1 655 140 0 10 216 16 524

1 244 97 0 7 568 10 982

248 15 0 1 455 1 671

234 20 0 1 528 1 852

150 10 0 955 1 076

522 40 0 3 324 4 159

1 101 84 0 6 899 8 759

317 25 0 2 003 2 508

96 7 0 616 737

498 38 0 3 180 3 795

313 23 0 1 896 2 135

332 24 0 2 067 2 426

183 14 0 1 187 1 336

51 2 0 323 278

103 7 0 622 748

28 1 0 212 107

58 2 0 357 333

74 3 0 447 463

46 2 0 316 267

79 3 0 460 472

75 3 0 452 529

66 2 0 384 350

45 2 0 286 234

201 11 0 1 188 1 366

265 18 0 1 611 1 879

354 26 0 2 186 2 797

51 2 0 316 273

34 1 0 241 140

53 2 0 322 270

100 6 0 618 666

130 8 0 799 884

265 13 0 1 485 1 737

430 26 0 2 534 3 063

391 24 0 2 293 2 782

424 25 0 2 488 2 994

487 28 0 2 831 3 357

113 6 0 680 742

295 20 0 1 739 2 033

83 3 0 487 486

121 6 0 708 767

97 4 0 566 591

81 2 0 453 450

118 5 0 653 699

66 2 0 381 359

298 19 0 1 751 2 061

118 5 0 627 644

74 3 0 439 428

52 2 0 319 238

43 1 0 268 174

39 1 0 229 125

34 1 0 236 150

92 4 0 535 543

45 2 0 298 235

37 1 0 252 153



39 1 0 256 186

51 2 0 315 254

45 2 0 285 195

45 2 0 294 215

45 2 0 290 223

63 2 0 381 349

95 4 0 538 561

99 4 0 551 559

54 2 0 333 305

73 3 0 435 432

82 4 0 489 512

100 5 0 572 595

219 12 0 1 264 1 456

192 10 0 1 137 1 301

200 10 0 1 158 1 330

93 4 0 540 544

109 5 0 615 647

61 2 0 354 290

32 1 0 217 127

103 5 0 594 627

41 1 0 265 217

60 2 0 355 326

37 1 0 251 162

371 23 0 2 236 2 659

339 22 0 2 019 2 374

746 50 0 4 514 5 587

859 55 0 5 115 6 183

655 39 0 3 810 4 597

491 30 0 2 941 3 542

744 48 0 4 424 5 323

190 11 0 1 114 1 235

377 23 0 2 188 2 734

41 2 0 275 227

210 11 0 1 190 1 377

161 7 0 900 1 013

76 3 0 441 395

101 5 0 604 635

151 9 0 900 1 061

95 3 0 556 616

36 1 0 238 158

55 2 0 336 286

47 2 0 300 234

36 1 0 244 146

32 1 0 230 126

46 1 0 301 243

74 3 0 421 426

108 5 0 619 667

316 22 0 1 927 2 255

612 39 0 3 637 4 365

1 440 108 0 8 886 10 780

330 21 0 1 903 2 231

144 8 0 850 945

138 7 0 797 885

45 2 0 290 237

40 2 0 270 203

98 5 0 566 592

89 5 0 553 567

162 11 -738 953 1 074

83 5 0 499 505



41 2 0 275 179

30 2 0 212 129

60 3 0 384 353

32 1 0 222 116

30 1 0 219 132

28 1 0 205 167

206 14 0 1 251 1 418

26 1 0 203 110

160 11 0 916 1 007

36 2 0 247 164

96 5 0 570 596

40 2 0 274 258

3 649 274 0 22 540 29 537

253 14 0 1 454 1 789

71 4 0 424 398

91 6 0 550 556

175 12 0 1 040 1 168

254 19 0 1 567 1 833

54 3 0 348 313

57 3 0 348 309

204 10 0 1 128 1 285

182 8 0 976 1 133

25 1 0 200 128

29 1 0 214 113

237 14 0 1 326 1 531

134 8 0 755 825

46 2 0 297 241

347 27 -1 568 2 053 2 417

89 6 0 525 651

521 40 0 3 125 3 757

393 34 0 2 432 2 852

74 4 0 426 395

19 0 0 159 59

126 8 0 733 790

414 30 0 2 405 2 840

51 2 0 318 298

20 0 0 172 55

42 1 0 263 180

56 2 0 311 239

27 1 0 193 81

36 1 0 234 134

81 3 0 459 414

55 2 0 337 270

172 12 0 1 023 1 152

39 1 0 268 218

45 2 0 299 228

85 4 0 502 554

89 5 0 522 522

65 2 0 368 296

57 2 0 336 269

315 21 0 1 841 2 187

80 2 0 420 365

151 9 0 849 867

101 5 0 561 569

117 6 0 669 699

2 540 199 0 16 255 20 647

359 21 0 2 014 2 380

228 13 0 1 298 1 488

85 5 0 515 564



31 1 0 203 92

107 6 0 630 680

52 2 0 315 243

92 4 0 527 547

43 1 0 286 196

108 6 0 597 605

236 16 0 1 402 1 612

118 10 0 743 800

187 15 0 1 196 1 385

72 3 -384 423 397

25 1 0 190 94

49 2 0 320 236

335 22 -1 632 1 985 2 338

48 2 0 307 255

286 20 0 1 683 1 971

217 12 0 1 263 1 447

44 2 0 293 203

38 1 0 237 135

21 0 0 166 47

28 1 0 197 91

47 2 0 298 232

33 1 0 227 121

67 4 0 401 377

30 1 0 216 109

22 0 0 173 55

110 6 0 627 660

164 8 0 899 968

105 5 0 584 587

90 4 0 518 489

156 10 0 905 996

83 4 0 468 419

271 16 0 1 525 1 765

153 9 0 860 957

42 2 0 273 197

982 75 0 6 183 7 733

345 22 0 2 032 2 425

292 21 0 1 735 2 018

40 1 0 292 202

87 4 0 541 574

164 11 0 994 1 144

53 2 0 328 277

81 3 0 451 414

35 1 0 235 134

30 1 0 214 108

28 1 0 209 101

67 3 0 417 409

43 1 0 287 213

114 6 0 636 666

58 3 0 366 340

30 1 0 215 109

245 12 0 1 289 1 463

104 4 0 562 545

54 2 0 302 219

62 2 0 351 276

44 1 0 272 180

47 1 0 292 204

56 3 0 360 283

84 4 0 498 476

33 1 0 222 117



57 3 0 361 282

30 1 0 201 89

28 1 0 209 101

32 1 0 225 120

57 2 0 380 314

72 3 0 442 384

50 2 0 339 259

36 1 0 231 130

30 1 0 218 113

26 1 0 204 96

62 2 0 359 282

27 1 0 201 91

41 2 0 305 222

154 8 0 892 990

75 000 5 000 -4 322 460 300 550 000



Finansiering av 

Stine Sofies 

barnehagepakke

Samlede endringer i 

innbyggertilskuddet, 

RNB og koronatiltak 

fase 3

Ekstra 

skjønnstilskudd, 

forebygging flom

Rammetilskudd RNB 

2020

Innst. 360 S
Prop. 117 S og Prop. 

127 S, jf. Innst. 360 S

Prop. 117 S, jf. Innst. 

360 S

Post 60 Post 60 Post 64 Post 60

-323 183 157 0 15 625 820

-7 3 878 307 404 099

-67 37 237 1 000 3 553 983

-17 9 547 0 972 924

-37 19 980 700 2 015 491

-2 988 0 125 396

-2 973 0 112 756

-1 876 347 97 250

-9 4 799 0 502 257

-9 4 926 0 507 198

-9 4 803 0 489 254

-6 3 055 553 328 656

-13 7 061 0 693 368

-5 2 958 0 289 691

-6 3 371 204 366 812

-1 918 250 110 806

-2 1 261 300 143 407

-2 1 311 2 800 168 998

0 359 0 34 205

0 422 0 46 087

-5 2 935 0 340 488

-20 10 703 0 1 111 183

0 282 0 28 558

-4 2 430 0 271 242

-11 6 209 0 646 967

-15 8 277 980 925 271

-31 16 704 0 1 729 430

-1 1 014 220 125 893

-1 840 220 98 660

-4 2 382 430 236 538

-4 2 295 430 231 710

-2 1 421 0 158 542

-5 2 850 1 800 309 446

-2 1 337 1 280 148 445

-4 2 053 90 214 016

-4 2 399 0 286 990

-4 2 217 260 238 063

-3 1 793 260 193 895

-4 2 044 500 244 381

-2 1 077 0 119 038

-3 1 609 430 164 880

-1 864 200 98 615

-1 987 170 121 259

-3 1 961 430 232 454

-3 1 644 430 186 885

-1 770 0 89 738

-2 1 143 0 170 113

RNB og koronatiltak fase 3 (utbetales i juli) Rammetilskudd etter RNB



-5 2 739 1 800 320 051

-1 879 70 129 370

-6 3 513 0 418 300

-24 13 061 0 1 349 057

-10 5 664 0 681 148

-1 611 0 74 713

-1 710 0 90 036

-4 2 187 0 269 005

-1 535 0 61 138

0 361 0 40 700

-1 709 0 79 995

-3 2 012 0 226 252

-1 770 0 102 977

-6 3 451 3 160 415 458

-1 607 85 73 414

-1 575 340 73 204

-1 595 0 73 596

-1 662 0 78 768

-2 1 349 0 170 704

-12 6 673 850 739 525

-1 875 0 131 737

0 350 0 36 942

-1 578 0 77 718

-3 1 859 0 241 084

-1 730 0 96 689

0 497 290 59 220

-2 1 338 4 775 169 837

-5 2 578 0 280 251

-1 735 0 89 570

-1 892 0 109 868

-1 747 0 97 435

-1 565 0 69 362

0 362 0 36 767

0 416 0 47 947

-1 549 0 63 075

-5 3 072 0 359 543

-4 2 608 0 294 098

-4 2 240 0 262 802

-1 886 0 114 319

-2 1 297 0 153 769

-5 2 811 0 312 992

-2 1 448 0 172 241

0 493 0 51 967

-1 949 0 140 322

-15 8 143 500 866 934

-23 12 586 0 1 281 967

-26 14 701 450 1 573 989

-38 21 313 500 2 115 262

-47 25 977 1 000 2 761 928

-13 7 119 1 500 705 409

-14 7 883 0 798 238

-2 1 350 0 121 179

-1 548 0 60 449

-2 1 073 0 114 942

-21 11 415 0 1 264 352

-2 1 089 50 115 675

-4 2 204 0 262 267

-4 2 010 0 205 589

-3 1 532 0 155 572



-8 4 608 0 467 159

-28 15 120 0 1 574 936

-9 5 056 0 480 985

-7 4 199 300 369 546

-9 5 001 0 491 008

-60 35 446 0 3 472 717

-44 25 162 0 2 477 125

-8 4 508 0 485 330

-9 4 658 0 452 899

-5 2 861 800 285 416

-19 10 323 0 983 455

-40 21 727 400 2 165 510

-11 6 153 0 619 441

-3 1 847 0 179 173

-18 9 829 0 988 344

-11 5 700 700 578 908

-12 6 371 600 656 933

-7 3 537 0 351 601

-1 886 0 99 351

-3 1 892 0 193 368

0 500 250 54 519

-2 1 005 800 115 941

-2 1 312 250 156 799

-1 843 100 86 760

-2 1 344 600 161 838

-2 1 372 0 125 971

-2 1 083 0 123 821

-1 775 700 89 094

-7 3 692 0 386 339

-9 4 943 0 509 503

-12 6 924 0 698 447

-1 882 0 97 570

-1 587 500 72 046

-1 883 0 99 557

-3 1 843 0 183 090

-4 2 387 0 245 920

-8 4 756 325 521 460

-15 8 000 2 360 823 941

-13 7 136 60 720 667

-14 7 865 65 778 956

-16 8 881 255 897 716

-4 2 052 0 205 443

-10 5 456 0 548 962

-2 1 402 0 168 805

-4 2 124 200 212 453

-3 1 688 0 209 004

-2 1 340 1 025 164 874

-3 2 000 595 251 458

-2 1 103 0 129 078

-10 5 518 2 000 585 413

-3 1 910 0 224 109

-2 1 264 130 151 406

-1 845 85 103 208

-1 689 115 84 905

-1 581 0 71 579

-1 590 0 71 802

-3 1 554 0 193 964

-1 789 0 99 541

-1 625 0 73 097



-1 671 0 80 141

-1 851 0 101 652

-1 735 0 91 029

-1 766 605 81 719

-1 769 145 87 413

-2 1 068 0 129 179

-3 1 618 0 194 379

-3 1 646 280 202 740

-1 938 25 105 318

-2 1 252 2 550 148 002

-2 1 456 385 156 796

-3 1 691 2 975 180 641

-7 3 897 215 411 000

-6 3 485 0 351 720

-6 3 602 0 397 012

-3 1 601 0 182 681

-3 1 858 0 212 889

-1 971 45 133 767

-1 541 0 69 274

-3 1 768 430 194 864

-1 718 0 78 203

-2 1 006 130 107 218

-1 631 0 76 538

-13 7 019 0 728 818

-11 6 217 625 670 956

-26 14 206 1 750 1 450 847

-30 16 209 0 1 688 842

-22 12 137 125 1 326 294

-17 9 263 0 954 301

-26 14 307 0 1 458 452

-6 3 483 125 396 483

-12 6 995 0 755 693

-1 741 0 75 727

-7 3 736 2 790 375 950

-5 2 823 0 310 383

-2 1 261 0 151 891

-3 1 811 0 209 093

-5 2 862 0 315 870

-3 1 704 400 194 008

-1 610 300 73 042

-1 926 825 111 472

-1 799 200 94 086

-1 604 0 72 815

-1 551 0 63 985

-1 803 0 89 013

-2 1 235 860 130 410

-3 1 910 263 218 274

-11 5 965 263 605 952

-21 11 625 263 1 179 677

-52 28 071 263 2 955 088

-11 6 006 562 716 375

-5 2 579 810 285 295

-4 2 453 263 297 775

-1 782 263 96 325

-1 705 263 84 307

-3 1 697 263 194 438

-3 1 624 263 166 153

-5 2 168 690 115 327

-2 1 452 263 168 770



-1 693 263 96 495

-1 527 263 61 603

-2 1 093 263 125 340

-1 534 263 61 559

-1 536 263 51 653

0 549 263 41 331

-7 3 879 263 418 560

0 484 2 415 46 558

-5 2 834 263 351 002

-1 624 263 78 172

-3 1 713 263 208 953

-1 766 263 74 135

-132 72 069 0 6 876 631

-8 4 656 0 546 577

-2 1 198 0 143 815

-3 1 614 0 181 274

-6 3 165 0 370 995

-9 4 786 0 499 563

-1 958 0 108 532

-1 968 0 115 684

-6 3 479 130 418 012

-5 3 087 1 100 423 659

0 494 0 42 318

-1 508 0 60 213

-7 4 144 850 516 628

-4 2 297 425 296 349

-1 797 0 88 840

-12 4 824 1 500 348 415

-2 1 634 0 182 973

-18 9 779 0 1 015 171

-14 7 378 0 823 048

-2 1 230 550 160 547

0 354 0 32 113

-4 2 213 0 223 012

-14 7 489 850 876 762

-1 897 0 99 415

0 369 0 42 931

-1 685 0 84 699

-1 857 215 108 988

0 448 0 50 653

-1 581 0 66 405

-2 1 302 510 150 035

-1 907 0 112 890

-5 3 111 0 371 121

-1 713 425 62 066

-1 783 425 81 808

-2 1 495 1 400 172 310

-2 1 506 770 184 462

-1 1 011 0 126 430

-1 916 0 129 224

-10 5 678 850 726 684

-2 1 202 0 158 630

-4 2 520 0 326 245

-3 1 658 0 223 800

-3 2 010 0 237 155

-95 50 359 0 4 490 777

-11 6 416 0 726 319

-7 4 054 0 532 831

-2 1 519 0 152 170



0 487 0 54 644

-3 1 863 510 202 997

-1 847 0 97 009

-3 1 543 60 166 747

-1 727 850 80 094

-3 1 746 170 198 224

-8 4 284 430 463 643

-4 2 168 0 245 702

-7 3 563 1 190 360 124

-2 814 90 40 052

0 448 0 40 660

-1 829 360 95 889

-11 4 543 0 299 927

-1 831 0 95 903

-9 5 180 0 564 719

-7 3 899 210 416 144

-1 749 0 91 364

-1 595 170 81 548

0 357 0 40 119

0 468 140 57 685

-1 794 0 102 524

-1 548 130 76 571

-2 1 134 3 580 136 425

-1 514 0 56 670

0 771 0 40 702

-3 1 892 110 236 124

-5 2 743 0 350 807

-3 1 706 0 223 123

-2 1 470 0 167 336

-5 2 711 0 326 700

-2 1 317 0 181 100

-8 4 767 0 585 682

-4 2 665 0 352 266

-1 712 0 79 492

-36 18 990 0 1 923 437

-12 6 346 0 749 735

-10 5 283 500 762 180

-1 728 1 321 100 990

-3 1 635 0 215 445

-5 3 055 0 448 961

-1 904 0 126 522

-2 1 285 0 187 765

-1 579 0 72 391

-1 507 0 60 433

0 490 0 66 371

-2 1 183 246 137 400

-1 746 591 88 833

-3 1 872 1 750 224 764

-2 1 032 0 115 282

-1 511 0 67 273

-7 4 129 0 620 482

-3 1 650 400 218 977

-1 817 0 112 072

-1 959 0 146 229

-1 700 200 97 622

-1 761 700 102 012

-1 955 0 127 047

-2 1 431 1 000 180 336

-1 540 0 83 640



-1 956 191 152 930

0 478 0 72 937

0 488 0 70 675

-1 541 0 77 939

-1 1 009 0 127 711

-2 1 205 1 200 152 666

-1 877 800 127 634

-1 587 0 90 024

-1 517 0 69 370

0 468 0 63 110

-1 973 600 144 508

0 467 0 69 878

-1 764 0 99 239

-5 2 719 0 347 732

3 540 1 271 560**

-2 500 1 425 078 100 000 149 047 867

**Tallet er inkl. alt skjønn som fordeles gjennom året av fylkesmannen, inkl. alt skjønn som er begrunnet i virusutbruddet og flomforebygging. Det er bevilget 400 mill. mer til post 64 i fase 3















**Tallet er inkl. alt skjønn som fordeles gjennom året av fylkesmannen, inkl. alt skjønn som er begrunnet i virusutbruddet og flomforebygging. Det er bevilget 400 mill. mer til post 64 i fase 3















**Tallet er inkl. alt skjønn som fordeles gjennom året av fylkesmannen, inkl. alt skjønn som er begrunnet i virusutbruddet og flomforebygging. Det er bevilget 400 mill. mer til post 64 i fase 3



Vedlegg 2: Vedlikeholdstilskudd (1000 kr)

Kommune
Vedlikeholds-

tilskudd

Kap. 576.60

0301 Oslo 349 100

1101 Eigersund 6 800

1103 Stavanger 67 500

1106 Haugesund 17 700

1108 Sandnes 37 300

1111 Sokndal 1 400

1112 Lund 1 400

1114 Bjerkreim 1 200

1119 Hå 8 300

1120 Klepp 8 900

1121 Time 8 500

1122 Gjesdal 5 600

1124 Sola 12 700

1127 Randaberg 5 200

1130 Strand 5 700

1133 Hjelmeland 1 100

1134 Suldal 1 600

1135 Sauda 1 900

1144 Kvitsøy 200

1145 Bokn 300

1146 Tysvær 5 000

1149 Karmøy 18 700

1151 Utsira 100

1160 Vindafjord 3 800

1505 Kristiansund 11 000

1506 Molde 14 300

1507 Ålesund 30 900

1511 Vanylven 1 400

1514 Sande 1 100

1515 Herøy 4 200

1516 Ulstein 4 100

1517 Hareid 2 400

1520 Ørsta 4 900

1525 Stranda 2 100

1528 Sykkylven 3 400

1531 Sula 4 300

1532 Giske 3 900

1535 Vestnes 3 000

1539 Rauma 3 400

1547 Aukra 1 600

1554 Averøy 2 500

1557 Gjemnes 1 100



1560 Tingvoll 1 300

1563 Sunndal 3 000

1566 Surnadal 2 500

1573 Smøla 900

1576 Aure 1 500

1577 Volda 4 600

1578 Fjord 1 100

1579 Hustadvika 5 800

1804 Bodø 24 300

1806 Narvik 9 700

1811 Bindal 600

1812 Sømna 800

1813 Brønnøy 3 300

1815 Vega 500

1816 Vevelstad 200

1818 Herøy 800

1820 Alstahaug 3 300

1822 Leirfjord 1 000

1824 Vefsn 5 800

1825 Grane 700

1826 Hattfjelldal 500

1827 Dønna 500

1828 Nesna 800

1832 Hemnes 1 900

1833 Rana 11 800

1834 Lurøy 800

1835 Træna 200

1836 Rødøy 500

1837 Meløy 2 600

1838 Gildeskål 800

1839 Beiarn 500

1840 Saltdal 2 000

1841 Fauske 4 300

1845 Sørfold 800

1848 Steigen 1 100

1851 Lødingen 900

1853 Evenes 600

1856 Røst 200

1857 Værøy 400

1859 Flakstad 600

1860 Vestvågøy 5 200

1865 Vågan 4 700

1866 Hadsel 3 500

1867 Bø 1 200

1868 Øksnes 1 900

1870 Sortland 4 700

1871 Andøy 2 000

1874 Moskenes 600

1875 Hamarøy 1 100

3001 Halden 14 100



3002 Moss 22 900

3003 Sarpsborg 26 000

3004 Fredrikstad 38 000

3005 Drammen 48 400

3006 Kongsberg 12 400

3007 Ringerike 14 100

3011 Hvaler 2 000

3012 Aremark 600

3013 Marker 1 500

3014 Indre Østfold 20 500

3015 Skiptvet 1 600

3016 Rakkestad 3 700

3017 Råde 3 400

3018 Våler 2 600

3019 Vestby 8 300

3020 Nordre Follo 27 100

3021 Ås 9 300

3022 Frogn 7 300

3023 Nesodden 8 800

3024 Bærum 58 400

3025 Asker 43 200

3026 Aurskog-Høland 7 800

3027 Rælingen 9 000

3028 Enebakk 5 200

3029 Lørenskog 19 900

3030 Lillestrøm 41 700

3031 Nittedal 11 000

3032 Gjerdrum 3 300

3033 Ullensaker 21 800

3034 Nes 10 900

3035 Eidsvoll 12 600

3036 Nannestad 7 600

3037 Hurdal 1 400

3038 Hole 3 100

3039 Flå 500

3040 Nesbyen 1 500

3041 Gol 2 300

3042 Hemsedal 1 700

3043 Ål 2 100

3044 Hol 2 600

3045 Sigdal 1 500

3046 Krødsherad 1 100

3047 Modum 6 400

3048 Øvre Eiker 8 900

3049 Lier 12 200

3050 Flesberg 1 200

3051 Rollag 600

3052 Nore og Uvdal 1 000

3053 Jevnaker 3 100

3054 Lunner 4 200



3401 Kongsvinger 7 800

3403 Hamar 14 200

3405 Lillehammer 13 200

3407 Gjøvik 14 100

3411 Ringsaker 15 500

3412 Løten 3 500

3413 Stange 9 300

3414 Nord-Odal 2 200

3415 Sør-Odal 3 400

3416 Eidskog 2 700

3417 Grue 2 000

3418 Åsnes 3 100

3419 Våler 1 600

3420 Elverum 9 500

3421 Trysil 3 900

3422 Åmot 1 900

3423 Stor-Elvdal 1 000

3424 Rendalen 800

3425 Engerdal 600

3426 Tolga 700

3427 Tynset 2 500

3428 Alvdal 1 000

3429 Folldal 600

3430 Os 800

3431 Dovre 1 300

3432 Lesja 800

3433 Skjåk 1 000

3434 Lom 1 000

3435 Vågå 1 600

3436 Nord-Fron 2 500

3437 Sel 2 600

3438 Sør-Fron 1 500

3439 Ringebu 2 100

3440 Øyer 2 500

3441 Gausdal 2 800

3442 Østre Toten 6 700

3443 Vestre Toten 6 400

3446 Gran 6 100

3447 Søndre Land 2 500

3448 Nordre Land 3 000

3449 Sør-Aurdal 1 300

3450 Etnedal 600

3451 Nord-Aurdal 3 100

3452 Vestre Slidre 900

3453 Øystre Slidre 1 700

3454 Vang 700

3801 Horten 12 600

3802 Holmestrand 11 200

3803 Tønsberg 26 500

3804 Sandefjord 30 300



3805 Larvik 21 500

3806 Porsgrunn 16 700

3807 Skien 25 300

3808 Notodden 5 900

3811 Færder 12 200

3812 Siljan 1 000

3813 Bamble 6 400

3814 Kragerø 4 700

3815 Drangedal 1 800

3816 Nome 2 800

3817 Midt-Telemark 4 600

3818 Tinn 2 600

3819 Hjartdal 700

3820 Seljord 1 300

3821 Kviteseid 1 100

3822 Nissedal 600

3823 Fyresdal 600

3824 Tokke 900

3825 Vinje 1 700

4201 Risør 3 000

4202 Grimstad 10 600

4203 Arendal 20 400

4204 Kristiansand 51 900

4205 Lindesnes 10 400

4206 Farsund 4 400

4207 Flekkefjord 4 000

4211 Gjerstad 1 100

4212 Vegårshei 900

4213 Tvedestrand 2 700

4214 Froland 2 600

4215 Lillesand 4 800

4216 Birkenes 2 300

4217 Åmli 800

4218 Iveland 600

4219 Evje og Hornnes 1 700

4220 Bygland 500

4221 Valle 500

4222 Bykle 600

4223 Vennesla 6 600

4224 Åseral 400

4225 Lyngdal 4 800

4226 Hægebostad 700

4227 Kvinesdal 2 600

4228 Sirdal 800

4601 Bergen 137 100

4602 Kinn 7 600

4611 Etne 1 800

4612 Sveio 2 500

4613 Bømlo 5 200

4614 Stord 8 600



4615 Fitjar 1 400

4616 Tysnes 1 200

4617 Kvinnherad 5 600

4618 Ullensvang 4 700

4619 Eidfjord 400

4620 Ulvik 500

4621 Voss 7 600

4622 Kvam 3 600

4623 Samnanger 1 100

4624 Bjørnafjorden 11 400

4625 Austevoll 2 300

4626 Øygarden 18 000

4627 Askøy 13 700

4628 Vaksdal 1 800

4629 Modalen 100

4630 Osterøy 3 600

4631 Alver 13 100

4632 Austrheim 1 300

4633 Fedje 200

4634 Masfjorden 700

4635 Gulen 1 000

4636 Solund 300

4637 Hyllestad 700

4638 Høyanger 1 700

4639 Vik 1 100

4640 Sogndal 5 300

4641 Aurland 1 100

4642 Lærdal 900

4643 Årdal 2 300

4644 Luster 2 200

4645 Askvoll 1 200

4646 Fjaler 1 100

4647 Sunnfjord 9 600

4648 Bremanger 1 600

4649 Stad 4 100

4650 Gloppen 2 500

4651 Stryn 3 400

5001 Trondheim 95 300

5006 Steinkjer 10 900

5007 Namsos 6 700

5014 Frøya 2 200

5020 Osen 400

5021 Oppdal 3 300

5022 Rennebu 1 100

5025 Røros 2 700

5026 Holtålen 900

5027 Midtre Gauldal 2 600

5028 Melhus 7 600

5029 Skaun 3 700

5031 Malvik 6 500



5032 Selbu 1 800

5033 Tydal 300

5034 Meråker 1 100

5035 Stjørdal 11 300

5036 Frosta 1 200

5037 Levanger 8 900

5038 Verdal 7 000

5041 Snåsa 900

5042 Lierne 600

5043 Røyrvik 200

5044 Namsskogan 300

5045 Grong 1 000

5046 Høylandet 600

5047 Overhalla 1 600

5049 Flatanger 500

5052 Leka 200

5053 Inderøy 2 900

5054 Indre Fosen 4 600

5055 Heim 2 600

5056 Hitra 2 200

5057 Ørland 4 600

5058 Åfjord 1 800

5059 Orkland 8 000

5060 Nærøysund 4 000

5061 Rindal 800

5401 Tromsø 36 600

5402 Harstad 11 400

5403 Alta 9 800

5404 Vardø 1 000

5405 Vadsø 2 600

5406 Hammerfest 5 100

5411 Kvæfjord 1 300

5412 Tjeldsund 1 900

5413 Ibestad 600

5414 Gratangen 500

5415 Lavangen 500

5416 Bardu 1 600

5417 Salangen 900

5418 Målselv 2 800

5419 Sørreisa 1 500

5420 Dyrøy 500

5421 Senja 6 500

5422 Balsfjord 2 500

5423 Karlsøy 900

5424 Lyngen 1 200

5425 Storfjord 900

5426 Kåfjord 900

5427 Skjervøy 1 300

5428 Nordreisa 2 200

5429 Kvænangen 500



5430 Kautokeino 1 400

5432 Loppa 400

5433 Hasvik 500

5434 Måsøy 600

5435 Nordkapp 1 600

5436 Porsanger 1 800

5437 Karasjok 1 200

5438 Lebesby 600

5439 Gamvik 500

5440 Berlevåg 500

5441 Tana 1 300

5442 Nesseby 400

5443 Båtsfjord 1 000

5444 Sør-Varanger 4 900

Sum 2 500 000



 Vedlegg 3: Endringer i rammetilskuddet til fylkeskommuner (1000 kr)

April (korona-tiltak)

Fylke
Rammetilskudd 

saldert budsjett

Sum endringer 

utbetalt i april 

Inntektsbortfall 

kollektivtransport

Prop. 117 S, jf. Innst. 

360 S

Kap. 572 Post 60 Post 64

30 Viken 5 430 807 299 296 372 000

03 Oslo 2 754 090 318 486 396 000

34 Innlandet 2 880 013 50 820 7 500

38 Vestfold og Telemark 2 483 751 53 491 58 500

42 Agder 2 187 596 47 167 33 000

11 Rogaland 2 884 109 76 819 64 500

46 Vestland 5 736 915 145 612 177 000

15 Møre og Romsdal 2 775 544 84 884 106 500

50 Trøndelag 3 597 913 106 183 118 500

18 Nordland 3 669 376 63 576 90 000

54 Troms og Finnmark 3 590 296 53 666 76 500

Fordeles gjennom året 50 000

Sum 38 040 410 1 300 000 1 500 000

Juli (RNB og fase 3)



Inntektsbortfall 

kollektivtransport
Økt lærlingtilskudd

Karriereveiledning 

introduksjonsprogrammet

Grønn skipsfart/ el-

ferjer

Prop. 127 S, jf. Innst. 

360 S

Prop. 127 S, jf. Innst. 

360 S
Prop. 127 S, jf. Innst. 360 S

Prop. 117 S, jf. 

Innst. 360 S

Post 60 Post 60 Post 60 Post 60

148 800 39 626 2 309 72

158 400 14 434 1 283 0

3 000 12 525 694 213

23 400 13 674 783 0

13 200 10 280 572 335

25 800 16 188 894 4 358

70 800 21 427 1 187 77 517

42 600 9 366 496 29 365

47 400 15 249 873 10 827

36 000 8 522 453 19 537

30 600 8 709 456 7 776

600 000 170 000 10 000 150 000

Juli (RNB og fase 3)



Sum endringer juli Innbyggertilskudd Nord-Norgetilskudd Skjønnstilskudd Rammetilskudd

Kap. 572 Post 60 Post 62 Post 64 Kap. 572

562 807 5 920 910 0 372 000 6 292 910

570 117 3 246 693 0 396 000 3 642 693

23 932 2 914 265 0 40 500 2 954 765

96 357 2 545 099 0 88 500 2 633 599

57 387 2 239 150 0 53 000 2 292 150

111 740 3 008 168 0 64 500 3 072 668

347 931 5 964 458 0 266 000 6 230 458

188 327 2 919 255 0 129 500 3 048 755

192 849 3 738 445 0 158 500 3 896 945

154 512 3 448 417 306 047 133 000 3 887 464

124 041 3 245 848 391 655 130 500 3 768 003

0 50 000 50 000

2 430 000 39 190 708 697 702 1 882 000 41 770 410

Rammetilskudd etter RNBJuli (RNB og fase 3)



Statlige overføringer til kommunesektoren i 2020 (1 000 kr)
Øremerkede tilskudd

Kap. Post Navn

Saldert budsjett 

2020

Kunnskapsdepartementet

225 Tiltak i grunnopplæringen

60 Tilskudd til landslinjer 240 373

63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 80 107

65 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg 248 556

66 Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme 15 480

67 Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk 8 967

68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 292 537

69 Tilskudd for fullføring av videregående opplæring 

226  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

61 Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere 61 920

63 Forskning på effektene av økt lærertetthet 50 687

64 Programfinansiering 0–24-samarbeidet 39 310

227 Tilskudd til særskilte skoler

63 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 41 467

231 Barnehager

60 Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 111 210

66 Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn 17 342

240 Fagskoler

60 Driftstilskudd til fagskoler 782 138

61 Utviklingsmidler til fagskoler 43 204

286 Regionale forskningsfond

60 Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning 189 119

Sum 2 222 417

Kulturdepartementet

323 Musikk og scenekunst

60 Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge 22 200

Sum 22 200

Justis- og beredskapsdepartementet

430 Kriminalomsorgen

60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv. 83 608

474 Konfliktråd

60 Tilskudd til kommuner 13 202

Sum 96 810

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

541 IT- og ekompolitikk

60 Bredbåndsutbygging 256 142             

553 Regional- og distriktsutvikling

61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling 763 307

62 Kompetansepiloter 16 411

63 Interreg og Arktis 2030 101 404

65 Omstilling 66 000

567 Nasjonale minoriteter

60 Rom 3 617

575 Ressurskrevende tjenester

60 Toppfinansieringsordning 10 767 694



590 Planlegging og byutvikling

61 Byvekstavtaler 21 348

65 Områdesatsing i byer 62 235

Sum 12 058 158

Arbeids- og sosialdepartementet

621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte 151 460

Sum 151 460

Helse- og omsorgsdepartementet

714 Folkehelse

60 Kommunale tiltak 94 813

740 Helsedirektoratet

60 Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger 84 529

761 Omsorgstjeneste

60 Kommunale kompetansetiltak 10 449

61 Vertskommuner 940 311

63 Investeringstilskudd – rehabilitering 4 035 632

64 Kompensasjon for renter og avdrag 866 000

65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene 1 518 382

67 Utviklingstiltak 66 602

68 Kompetanse og innovasjon 404 857

69 Investeringstilskudd – netto tilvekst 403 300

762 Primærhelsetjeneste

60 Forebyggende helsetjenester 453 458

61 Fengselshelsetjeneste 181 184

63 Allmennlegetjenester 322 781

64 Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 4 018

765 Psykisk helse, rus og vold

60 Kommunale tjenester 238 690

62 Rusarbeid 492 460

783 Personell

61 Tilskudd til kommuner 132 508

Sum 10 249 974

Barne- og familiedepartementet

840 Tiltak mot vold og overgrep

61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre 101 762

846 Familie- og oppveksttiltak

60  Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 42 890

61 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 358 969

62 Utvikling i kommunene 111 842

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet

60 Kommunalt barnevern 800 000

61 Utvikling i kommunene 53 871

62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning 25 900

855 Statlig forvaltning av barnevernet 

60 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak 373 459

882 Kirkebygg og gravplasser

60 Rentekompensasjon – kirkebygg 60 741

61 Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg 20 000

Sum 1 949 434



Nærings- og fiskeridepartementet

919 Diverse fiskeriformål

60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

928 Annen marin forskning og utvikling

60 Blått kompetansesenter Sør 6 000

Sum 6 000

Landbruks- og matdepartementet

1142 Landsbruksdirektoratet

60 Tilskudd til veterinærdekning 170 286

Sum 170 286

Samferdselsdepartementet

1320 Statens vegvesen

61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene 254 300

64 Utbedring på fylkesveger for tømmertransport 25 800

65 Tilskudd til fylkesveier 100 000

1330 Særskilte transporttiltak

60 Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov 249 500

63 Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter 2 070 000

65 Konkurransen Smartere transport 16 100

66 Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder 2 650 500

1360 Kystverket

60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg 33 300

Sum 5 399 500

Klima- og miljødepartementet

1420 Miljødirektoratet

61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing 187 832

63 Returordning for kasserte fritidsbåter 2 000

64 Skrantesykeprøver fra fallvilt 1 200

65 Tiltak til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold 20 560

69 Oppryddingstiltak 74 962

1429 Riksantikvaren

60 Kulturminnearbeid i kommunene 8 600

Sum 295 154

Olje- og energidepartementet

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

60 Tilskudd til flom- og skredforebygging 66 000

Sum 66 000

Folketrygden

2755 Helsetjenester i kommunene mv.

62 Fastlønnsordning fysioterapeuter 454 000

Sum 454 000

Sum øremerkede tilskudd (kommuneopplegget) 33 141 393

Øremerkede tilskudd til flyktninger og asylsøkere (utenfor kommuneopplegget)
1)

225 Tilskudd i grunnopplæringen

64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge 62 111

231 Barnehager

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige 

barn i barnehage 144 549

291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60 Integreringstilskudd 7 545 633



61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger 1 714 150

62 Kommunale innvandrertiltak 225 011

292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 1 234 850

490 Utlendingsdirektoratet

60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak 163 510

Sum 11 089 814

Andre poster utenfor kommuneopplegget
1)

573 Kommunereform

60 Kommunesammenslåing 871 786

576 Vedlikehold og rehabilitering

60 Vedlikehold og rehabilitering i kommuner

1632 Kompensasjon for merverdiavgift 

61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 27 000 000

Sum 27 871 786

Sum øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget 38 961 600

Rammeoverføringer til kommunesektoren

571 Rammetilskudd til kommuner

60 Innbyggertilskudd 137 050 768

61 Distriktstilskudd Sør-Norge 785 079

62 Distriktstilskudd Nord-Norge 2 204 969

64 Skjønnstilskudd 1 084 000

65 Regionsentertilskudd 196 855

66 Veksttilskudd 203 885

67 Storbytilskudd 581 233

Sum rammeoverføringer kommuner 142 106 789

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

60 Innbyggertilskudd 36 960 708

62 Nord-Norge-tilskudd 697 702

64 Skjønnstilskudd 382 000

Sum rammeoverføringer fylkeskommuner 38 040 410

Sum rammeoverføringer 180 147 199

1) Øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget medregnes ikke ved beregning av vekst i kommunesektorens inntekter
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240 373

80 107

165 704

15 480

8 967

293 592

671 000

61 920

43 002

39 310

41 467

111 210

17 342

834 707

43 204

219 119

2 886 504

22 380

22 380

83 608

13 202

96 810

406 142             

1 363 307

16 411

101 404

66 000

3 617

10 767 694



21 348

63 235

12 809 158

151 460

151 460

94 813

84 529

10 449

940 311

3 993 332

820 000

1 502 082

64 902

549 857

335 300

453 458

181 594

244 281

236 090

452 460

132 508

10 095 966

101 762

42 890

411 969

112 092

800 000

56 511

25 900

373 459

60 741

71 100

2 056 424



2 271 406

6 000

2 277 406

170 286

170 286

254 300

34 300

91 500

249 500

1 870 000

16 100

2 712 500

33 300

5 261 500

257 832

2 000

1 200

20 560

74 962

8 600

365 154

131 000

131 000

458 000

458 000

36 782 048

52 343

144 549

7 724 723



1 691 303

247 582

1 334 273

161 770

11 356 543

871 786

2 500 000

27 730 000

31 101 786

42 458 329

143 225 846

785 079

2 204 969

1 984 000

196 855

203 885

581 233

149 181 867

39 190 708

697 702

1 882 000

41 770 410

190 952 277



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Edvard Thorolf 
Aspelund 
22 24 72 20 

Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med utbruddet av covid-19 

fastsatt midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring av fjernmøter i 

kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. Departementet viser i 

den forbindelse til vårt brev 13. mars 2020 til alle kommunene og fylkeskommunene.  

 

I forskriftens § 6 heter det at forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 1. august 2020. 

Departementet har vurdert om forskriften skal forlenges, men kommet til at det ikke gjøres. 

Forskriften oppheves dermed som planlagt 1. august 2020.  

 

Bestemmelser som gjør unntak fra ordinært regelverk bør kun gjelde dersom det er 

nødvendig som følge av smitteverntiltakene og er forholdsmessige sett opp mot de 

bestemmelsene det er gitt unntak fra. Nå har landet begynt å åpne opp, og det er er mulig 

med forsamlinger på inntil 200 personer hvor alle holder 1 meters avstand. Det vil derfor 

være mulig for folkevalgte organer å ha fysiske møter, og allmennheten kan være til stede.  

 

Siden smitteverntiltakene, som i praksis innebar forbud mot fysiske møter, kom brått på i 

mars, mente departementet at det var en mulighet for at det ikke på forhånd var truffet 

nødvendige vedtak om fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 første ledd. Det var også 

mulighet for at kommuner ikke hadde sikret nødvendige tekniske hjelpemidler slik at alle 

organene kunne ha fjernmøter i tråd med loven i perioden etter "nedstengingen". Det var 

også ansett som nødvendig å kunne diskutere alle saker i fjernmøte siden alle møter måtte 

være fjernmøter, og derfor ble det også gitt unntak fra bestemmelsen i § 11-7 tredje ledd. Det 

var derfor ansett som nødvendig å raskt vedta enkelte unntak for at kommunene og 

Alle landets kommuner og fylkeskommuner   
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Side 2 
 

fylkeskommunene kunne videreføre en så tilnærmet normal politisk virksomhet som mulig 

herunder med muligheter for møter i folkevalgte organer.  

 

Departementet mener behovene for unntakene i den midlertidige forskriften ikke lenger er til 

stede nå som det er mulig med fysiske møter. Det er heller ikke funnet nødvendig eller 

hensiktsmessig å videreføre unntakene som fraviker kommunelovens hovedregel om 

gjennomføring av fjernmøter som er i forskriftens §§ 3-5.  

 

Departementet mener at den vide adgangen til å holde fjernmøter etter kommuneloven § 11-

7 er tilstrekkelig til å dekke kommunens behov for fjernmøter. Vi minner derfor om at loven 

åpner for at kommunestyret eller fylkestinget kan vedta at alle folkevalgte organer kan ha 

fjernmøter, og kommunestyret og fylkestinget kan også selv ha fjernmøter. Det er ikke noe 

krav at en sak må haste for å kunne behandles i fjernmøter, og ordinære møter kan avholdes 

som fjernmøter. 

 

Videre viser departementet til at kommunene og fylkeskommunene nå har hatt mulighet til å 

teste og anskaffe nødvendig teknisk utstyr for fjernmøter, samt treffe nødvendige vedtak 

etter § 11-7 for å sikre at alle organ kan oppfylle lovens krav til fjernmøter. Det er også noe 

tid frem til den midlertidige forskriften oppheves som planlagt, slik at kommunene og 

fylkeskommunene har en viss tid til å gjøre nødvendig grep i tiden som kommer.   

 

Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak for å begrense smitten som 

igjen gjør det vanskelig med fysiske møter, vil departementet vurdere å gjeninnføre hele eller 

deler av forskriften for en midlertidig periode. 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Edvard Thorolf Aspelund 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

 

Alle fylkesmannsembeter 

KS  

 



From: Tore Brønstad <fmtltbr@fylkesmannen.no> 
Sent: Thursday, July 16, 2020 9:11 AM 
To: Heim Postmottak 
Subject: Kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og  serveringsbransjen 

mv. 
Attachments: 20_9440_2_Veiledning_om_kommunenes_tilsynsansvar_o.pdf 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 

Helsedirektoratet ba kommunene i brev av 7. juli om å styrke tilsynet med restaurant- og 
serveringsbransjen i de store byene. Fylkesmennene ba Helsedirektoratet i møte den 8. juli om å 
utarbeide en veileder om kommunens tilsynsansvar.  

Denne er nå utarbeidet. Vedlagt følger veiledning om kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- 
og serveringsbransjen etter covid-19 forskriften og informasjon om servering av mat som buffet. 

  

mvh 

Tore Brønstad 

Seniorrådgiver, samfunnssikkerhet og beredskap 

Fylkesmannen i Trøndelag 



v4-29.07.2015 

 

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling helserett og bioteknologi 
Christine Dalebø Gjerdevik 

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Verden 38355875 
 
 
 

 

 
 
 
Veiledning om kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen etter 
covid-19-forskriften og informasjon om servering av mat som buffet – Covid-19  

Helsedirektoratet viser til brevet om tilsyn med restaurant- og serveringsbransjen som ble 
sendt til landets fylkesmenn 7. juli 2020.  
 
1. Innledning 
I brevet vi sendte 7. juli ba vi kommunene om å styrke tilsynet med restaurant- og 
serveringsbransjen i de store byene. I møte mellom landets fylkesmenn og Helsedirektoratet 8. 
juli 2020 fremkom et ønske om ytterligere veiledning om kommunenes tilsynsansvar.  
 
I dette brevet gir Helsedirektoratet veiledning om kommunenes plikt til å føre tilsyn etter covid-
19-forskriften.  I tillegg gir vi informasjon i forbindelse med at forbudet mot buffetservering er 
opphevet. Fylkesmennene bes om å videreformidle brevet til kommunene. 
 
2. Veiledning om tilsyn med serveringssteder 
De smittevernfaglige kravene til serveringssteder fremkommer i covid-19-forskriften § 14a. 
Serveringssteder omfatter "restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og 
lignende", jf. covid-19-forskriften § 14a første ledd. Listen er ikke uttømmende.  
 
Smittevernfaglig forsvarlig drift "innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og 
personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet 
rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt", jf. § 14a første 
ledd. 
 
Kommunens plikt til å føre tilsyn med serveringssteder er særskilt regulert i covid-19-forskriften 
§ 18: 

Kommunen fører tilsyn med at virksomhetene som nevnt i denne forskriften kapittel 3 og 
4 driver smittevernfaglig forsvarlig. Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven § 7-
1 eller folkehelseloven kapittel 3. I Longyearbyen føres tilsyn av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus. 

 
For ordens skyld viser vi også til at det det følger av smittevernloven § 7-1 fjerde ledd at 
kommunen "skal føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt og at vedtak i medhold 

Landets fylkesmenn 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 20/29440-2 
Saksbehandler: Christine Dalebø Gjerdevik 

Dato: 15.07.2020 
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av loven blir gjennomført." Covid-19-forskriften er et vedtak i medhold av loven. Kommunene 
plikter derfor å medvirke til at bestemmelsene i forskriften etterleves. 
 
Kommunens plikt til å føre tilsyn med serveringssteder følger etter dette av covid-19-forskriften 
§ 14a jf. §18. Kommunen må selv vurdere hvordan den ønsker å organisere 
tilsynsvirksomheten.  
 
3. Forbudet mot å servere mat som buffet er opphevet  
Forbudet mot å servere mat som buffet ble opphevet 10. juli 2020. Folkehelseinstituttet, 
Mattilsynet og Helsedirektoratet har utarbeidet nye råd om servering av mat som buffet. 
Rådene er publisert på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.1  
 
Kravet om bordservering når serveringsstedet har skjenkebevilling, jf. covid-19-forskriften § 14a 
andre ledd, er ikke endret. Serveringsstedet kan likevel servere mat, mineralvann og annen 
drikke som buffet. Skjenking av alkohol må fremdeles skje ved bordservering. 
 
Vennlig hilsen 
 
Helga Katharina Haug e.f. 
avdelingsdirektør 

Wenche Dahl Elde 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
               
 

  
 
 
 
 
 
  

                                                      
1 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-
spesifikke-sektorer/#trygg-servering-fra-buffet-og-salatbar  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#trygg-servering-fra-buffet-og-salatbar
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#trygg-servering-fra-buffet-og-salatbar
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#trygg-servering-fra-buffet-og-salatbar
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From: Tommy Bjørkedal <Tommy.Bjorkedal@tronderenergi.no> 
Sent: Friday, June 19, 2020 8:03 AM 
To: Heim Postmottak 
Subject: Utbytte 2019 - TrønderEnergi AS 
Attachments: Heim utbyttebrev 2019.pdf 
 
Hei 
  
Vedlagt er brev med oversikt over deres utbytte fra TrønderEnergi AS for inntektsåret 2019. 
  
  
Vi ber dere sjekke at riktig kontonummer er oppført i brevet (besvar denne mailen for eventuelle 
endringer – Svarfrist onsdag 24.06.2020). 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Tommy Bjørkedal | Finansanalytiker 

Økonomi og finansstab |  TrønderEnergi 
Besøksadresse: Klæbuveien 118  | 7031  |  Trondheim 

 
t +47 41 69 30 53 |  73 60 30 00 
tommy.bjorkedal@tronderenergi.no 
  
tronderenergi.no |  LinkedIn |  Twitter  |  Facebook 

 

mailto:tommy.bjorkedal@tronderenergi.no
http://www.tronderenergi.no/
https://www.linkedin.com/company/1099833?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1099833%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1455279667816%2Ctas%3ATr%C3%B8nderEnergi
https://twitter.com/TronderEnergi
https://www.facebook.com/tronderenergias/


 
 
 

TrønderEnergi AS 

Telefon: 73 54 17 00 

 

Postadresse: 

Postboks 9483 Torgarden 

7496 Trondheim 

Besøksadresse:  

Klæbuveien 118 

7031 Trondheim 

www.tronderenergi.no 

firmapost@tronderenergi.no  

Org.nr: NO 980 417 824 MVA 
 

Heim kommune 
7200 Kyrksæterøra 
 

Sted: Dato 

Trondheim 18. juni 2020 

  
 

Vår ref.      Tommy Bjørkedal 
 Deres ref. 

  
 
 

Utbetaling av utbytte for inntektsåret 2019 
 

I henhold til vedtak fattet på generalforsamling i TrønderEnergi AS 19. mai 2020, er utbytte 
for inntektsåret 2019 fastsatt til kroner 147.774.000,-. Selskapet har 11.314.545 
utbytteberettigede aksjer og utbytte utgjør dermed kroner 13,06 per aksje. 
 
For deres vedkommende medfører dette at dere mottar følgende den 29.06.2020: 
 

Eier Antall aksjer Sum utbytte Bankkontonummer 

Heim kommune 537 517 7 018 833,87 4312 07 53496 

 
 
Utbytte sammen med rente på det ansvarlige foretaksfondsobligasjonslånet gir en samlet 
utbetaling fra selskapet på kr 200.000.000,-. Deres eventuelle andel av rente på ansvarlig lån 
vil bli utbetalt 29.06.2019 iht. låneavtale og betales til det kontonummer som er registrert på 
deres VPS-konto. 
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
TrønderEnergi AS 
  

 
Tommy Bjørkedal 
 
Finansanalytiker 
TrønderEnergi AS 
41 69 30 53 
tommy.bjorkedal@tronderenergi.no 



From: Ingalill Råket <Ingalill@allvekst.no> 
Sent: Thursday, June 18, 2020 3:00 PM 
To: Heim Postmottak 
Subject: Protokoll fra generalforsamling 
Attachments: Protokoll ordinær generalforsamling 2020.docx.pdf 
 
Hei! 
Ber om at protokoll sendes ut til generalforsamlingens medlemmer. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingalill Råket 
Daglig leder 

 
  Vesseveien 2 
  7200 Kyrksæterøra 
  Sentralbord : +47 72 45 19 95 
  Direkte mob: +47 90526608 
  E-post: ingalill@allvekst.no 
  Hjemmeside: www.allvekst.no  
  www.facebook.no/allvekst 
 

mailto:ingalill@allvekst.no
http://www.allvekst.no/
http://www.facebook.no/allvekst
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PROTOKOLL

MØTE i: Generalforsamlingen

Sted Kantina på Allvekst AS
Dato 9. juni 2020
Tid 12.30  -  15.00

Heim Kommune eier l 00% av selskapets aksj er. Heim kommune ved kommunestyret har fra
og med 2018 vedtatt at formannskapet skal være bedriftens generalforsamling.

Følgende medlemmer møtte i generalforsamlingen:
Odd Jarle Svanem, Bernt Olaf Aune, Inge Heimsbakk, Kjell Øyasæter, Marte Halvorsen,
Einar Vaagland, Tora Vaagan Hofset, Steinar Berdal, Marit Sandvik. I tillegg møtte John Ole
Aspli på vegne av rådmannen.

Fra styret møtte styreleder Jo Forslund, fra bedriften daglig leder Ingalill Råket og
representant for ansatte, Annlaug Birkevaag.

Sak l / 20

Sak 2  /  20

Sak 3  /  20

Sak 4  / 20

Sak 5  /  20

Sak 6 /20

Godkjenning av møteinnkalling.
Møteinnkalling godkjennes.

Godkjenning av sakliste.
Saksliste godkjennes.

Valg av møteleder og protokollfører
Odd Jarle Svanem valgt som møteleder, Ingalill Råket valgt som
protokollfører.

Valg av to til å underskrive protokoll.
Kjell Øyasæter og Marit Sandvik

Regnskap 2019.
Det fremlagte regnskap godkj ennes som bedriftens regnskap for 2019 med et
underskudd på  kr  444 863 og total balanse på  kr  11 167 543.

Dekning av underskudd 2019
Årets underskudd på  kr  444 863 dekkes av annen egenkapital med  kr  387 766
Resterende beløp,  kr  57 097,-fremføres som udekket tap.

Postadresse
7200 Kyrksæt erøra

Besøksadresse
Vesseveien 2

Telefon
72 45 19 95

Mobiltelefon
45501389

Organisasjonsnr.
NO 967 493 597 MVA
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Sak 7  /  20

Sak 8  /  20

Sak 9  /  20

Honorar til styret for 2020.
Generalforsamlingen vedtar følgende:

Styreleder
Styremedlem
Daglig leder / sekretær for styret

Pr. møte
kr . 2 900,-
Kr .1300,-
kr . l 300,-

Fast godtgjørelse
kr . 12 000,-
kr . 6.000,-
kr . 0,-

Kjøregodtgjørelse følger statens satser. Pr. dato kr . 4,50 pr. km.

Valg av revisor for 2019.
BDO v/registrert revisor Anders Olai Aunli velges som bedriftens revisor for
2019.

Valg av styret
Valgkomiteens forslag til styre legges frem og godkj ennes:

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

l . vara
2. vara

Jo Forslund, gjenvalgt for l år
Mari Westad, ikke på valg
Svein U stad, ikke på valg
John Arnold Merkesnes. ikke på valg
Janniche Øyan, ansattrepresentent, ikke på valg
Solrun Stølan, ny

Åse Torevik, fra 2 vara 2019
Solveig Lomundal, ny

Sak 10 / 20 Valg av valgkomite
Valgkomiteens forslag til valgkomite legges frem og godkj ennes:

Tora Vaagan Hofset for l år
Bjørn Eidsvoll for 2 år
Peter Kristj an Vaagland for 3 år

Sak ll /20 Årsrapport
Årsrapport gjennomgås og godkj ennes.

Sak 12 /20 Orientering av styreleder

Styreleder vektla styrets rolle angående å ivareta eiernes interesser og sørge for
at Allvekst drives med forsvarlig økonomi . Styret er komplementært og
mangfoldig med erfaring fra flere områder.

Oppsummert beskrives følgende forhold ved driften av Allvekst:

Postadresse
7200 Kyrksæterøra

Besøksadresse
Vesseveien 2

Telefon
72 45 19 95

Mobiltelefon
45501389

Organisasjonsnr .
NO 967 493 597 MVA



A ALVEeKsrAs
Vesseveier 2 : 720 l yrks aeterera : Telefon 7245 195
- -ocst. post@allvekst .no :. ± iemme side. www.alvekstno

Det har vært fokus på økonomi, men i tillegg må man også se de verdiene som
ikke vises i regnskapet. Enkelte områder av produksjonen vil vi derfor ikke
alltid ha god økonomi på og resultatet kan variere. Målet er likevel at vi skal
bygge opp en egenkapital. Det er kontinuerlig fokus på kostnader og
muligheter for besparelser.

Styret deltar på strategisamlinger og budsj ettgjennomgang i bedriften i tillegg
til å raregnskap og likviditetsoversikt på hvert styremøte. Vi ser også at vi
lykkes med utviklingen av serviceavdelingen, og at det er en god vei og gå.
Det er svært viktig at eierne har et fokus på Allvekst. Erfaring fra bransj en er at
de bedriftene som klarer seg best, er de bedriftene som har et aktivt og godt
samarbeid med både eierkommune og NA V. Vi i Allvekst håper at kommunen
vil se på oss som en opplagt ressurs de kan benytte.

Kyrksæterøra 11.06.20

Marit Sandvik Kj ell Øyasæter

Jo Forslund

Postadresse
7200 Kyrksaeter@ra

Besøksadresse
Vesseveien 2

Telefon
72 45 19 95

Mobiltelefon
45501389

Organisasjonsnr.
NO 967 493 597 MVA
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From: Odd Jarle Svanem
Sent: Friday, June 5, 2020 2:41 PM
To: Heim Postmottak
Subject: VS: Informasjon fra Bufetat knyttet til fosterhjemsrekruttering i slekt og

nettverk
Attachments: Brev til ordførere - Rekruttering av fosterhjem i slekt og nettverk i din

kommune.pdf; Fosterhjem_brosjyre SN_A5_2020.pdf

Kanskje er dette kommet til kommunen før, men for å være sikker. Dette bør også legges frem som
en orienteringssak i F og K.

Odd Jarle Svanem
Ordfører i Heim kommune
Mobil +47 47 66 24 82
Heim kommune sentralbord 72 46 00 00
Odd.svanem@heim.kommune.no

Fra: Lise Krogstad Abelvik <lise.abelvik@bufetat.no>
Sendt: fredag 29. mai 2020 12:25
Til: Odd Jarle Svanem <Odd.Svanem@heim.kommune.no>
Emne: Informasjon fra Bufetat knyttet til fosterhjemsrekruttering i slekt og nettverk

Hei

Vedlagt finner du et brev med informasjon fra Fosterhjemtjenesten i Bufetat, Region Midt-
Norge. Vi har også lagt med en informasjons-brosjyre.

Dette er en informasjon om hvordan vi ønsker å finne fosterhjem til barn i eget nærområde.

Ta kontakt med meg om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon knyttet til dette.

Med v ennlig hilsen

Lise Abelvik

Av delingsleder

mailto:Odd.svanem@heim.kommune.no
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Til ordføreren

Dato: Mai 2020

Rekruttering av fosterhjem i slekt og nettverk i din kommune.

Fosterhjemtj enesten i Bufetat region Midt-Norge, har ansvar for rekruttering av fosterhj em. Og for
å finne det riktige fosterhj emmet til ett barn, trenger vi gode samarbeidspartnere, ikke minst i
barnets lokalmilj ø.

Vi vet at de fleste barn som skal flytte i fosterhjem ønsker å beholde kontakten med lokalmilj øet og
helst flytte til noen de kj enner, i slekt eller nettverk. Forskning viser også at fosterhj ems i slekt og
nettverk er de mest stabile.

Lov om barneverntj enester $ 4-22, ble i 2018 endret, og fikk tilføyd ett avsnitt som viser til akkurat
dette; «Barneverntj enesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan
velges som fosterhjem. Barneverntj enesten skal ved slike vurderinger legge til rette for bruk av
verktøy og metoder for nettverks involvering, dersom det er hensiktsmessig.»

I vår region planlegger vi nå en kampanj e som nettopp skal sikre at befolkningen blir mer bevisst at
de kan vere til stotte for ett barn/ungdom som har det vanskelig i egen famil ie/nettverk, og vurdere
om de vil bli vurdert som fosterhj em.

Slike kampanjer og aktiviteter ma skje i ett samarbeid med kommunen, og i arbeidet med ä fä frem
denne kampanj en har vi blant annet samarbeidet med representanter fra kommunal
barneverntj eneste. Vi vet også at ordførere er viktige døråpnere for å få frem ett slikt budskap
lokalt.

Helt konkret vil vi i j uni iverksette en regional kampanj e med navnet «En av oss». Denne vil
være synlig i sosiale media (Facebook og Snapchat), i tillegg til nettaviser på mobil mv.
Kampanj en vil gå i 4 -5 uker, og gjentas før j ul.

Informasj on om kampanj en og materiell som er utarbeidet, ble lagt frem for lederne i kommunal
barneverntj enesten og Fylkesmannen i Trøndelag den 14. mai, og vil bli lagt frem for ledere og
Fylkesmannen i Møre og Romsdal den 28. mai 2020.

Vi håper derfor at vi kan samarbeide om budskapet, og at du som ordfører ønsker å være
ambassadør for ett viktig samfunnsoppdrag både i det daglige, men også ift konkrete
rekrutteringsaktivteter, om dette planlegges i akkurat din kommune.

Barne-, ungdoms- og familieetaten
Fosterhjemstjenesten

www.bufetat. no
Organisasjonsnr: 986 128 433

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon: 466 17 510
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Vedlagt brosj yren som er laget i forbindelse med «En av oss».

Vi ser frem til videre samarbeid til det beste for barn i din kommune.

Med vennlig hilsen

Anne Lene Tjeldflät
Leder
Fosterhj emtj enesten i Bufetat
Region Midt-Norge

Lise Abelvik
Avdelingsleder
Fosterhj emstj enenesten i Bufetat,
Avdeling Trondheim

Kopi: Komm unal barnevernt j eneste
Fylkesmannen i Trøndelag og Møre og Romsdal
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En av oss
Fosterhjemsrekrut tering
i slekt og net t verk

Fost erhjem
Bufetat



Ta ansvar for et barn                    
i din slekt eller ditt  
nettverk som trenger deg

Mange barn og ungdommer venter i dag på å flytte i fosterhjem. 
Mens de venter, bor noen hjemme, andre på barneverns    institusjon 
eller i beredskapshjem.

Å være fosterhjem innebærer at du for en gitt periode har den
daglige omsorgen for et barn, ved at barnet flytter hjem til deg.

Barnevernet skal først undersøke muligheten for å finne 
fosterhjem i barnets egen slekt eller nettverk. Familieråd* kan 
brukes for å kartlegge mulighetene som finnes i den enkelte 
familie. Det er også viktig at voksne som ønsker å bli vurdert som
fosterforelder til barn de kjenner selv tar kontakt med
barnevernstjenesten.

*Et familieråd er et møte mellom familiens nettverk og offentlige instanser,  

der målet er å lage en plan for å bedre familiens, og spesielt barnets, situasjon.

Det beste for et barn eller en ungdom som skal
flytte i fosterhjem, er å bo hos noen de kjenner fra
før av. I alle tilfeller der barn har fått vedtak om
en fosterhjemsplassering, skal barnevernet
vurdere om noen i barnets slekt eller nettverk kan  
bli fosterforeldre.
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Kanskje sitter du allerede som medlem i et familieråd og har hørt
om fosterhjemsrekruttering i slekt og nettverk? Det er mange
som kan ta ansvar: Du kan være bestemor, onkel eller et eldre
søsken. Du kan også være nabo, familievenn, trener på et 
idrettslag, et tidligere besøkshjem eller støttekontakt.

Et slekts- eller nettverksfosterhjem er et hjem på lik linje med 
andre fosterhjem, og godkjennes ut fra samme regelverk 
og generelle krav. Slekts- og nettverksfosterhjem har rett på 
godtgjøring for arbeid og utgifter, til oppfølging, veiledning og 
støtte tilpasset situasjonen for det enkelte fosterbarn og 
fosterhjem.
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Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem tar vare på barn og unge som ikke kan bo hos
foreldrene sine for en kortere eller lengre periode.

Barnevernet skal følge opp barnet og fosterhjemmet og sørge for 
nødvendige støttetiltak og samarbeid med biologisk familie.

Som fosterhjem har du en enestående mulighet til å gi barn og
unge en fremtid i trygge omgivelser.
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Fosterhjem i slekt og  
nettverk er ofte en god  
løsning for barna

Forskning viser at det beste for barn og ungdom er å flytte til 
noen del allerede kjenner, fordi:

• barna opplever større stabilitet og kontinuitet i hverdagen 
og livssituasjonen sin 

• det kan være enklere for barna å holde kontakt med venner 
og fortsette på nærskolen sin 

• i en vanskelig livssituasjon vil det å bo hos kjente være  
en trygghet i seg selv 

• de føler seg i mindre grad annerledes når de kan bo hos 
noen i slekt og nettverk 
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Kjenner du barn i din slekt eller nettverk som trenger et 
fosterhjem? Ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen for å 
høre om mulighetene for å bli fosterhjem eller ha en uforpliktende 
samtale om hva det innebærer.

Videre prosess for å godkjenne deg som fosterhjem vil
foregå med kartlegging av familiesituasjon, boligforhold, 
arbeidssituasjon, helse og dokumentering. Det er fullt mulig å bli 
fosterforelder selv om du bor alene.

Les mer på: 
bufdir.no/Fosterhjem/Fosterhjem_i_slekt_og_nettverk/

10
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Fosterhjem
Bufetat

fosterhjem.no

Vær der for 
flokken din!
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Hovedfunn 

• Det har vært en stor vekst i søknadssum og investeringer de siste årene. Søknader i 
2019 viser at det er planlagt nye anleggsinvesteringer i størrelsesorden 10,8 
milliarder kroner siden 2018. 

 
• Idrettshaller, fotballanlegg og svømmeanlegg utgjør til sammen mer enn to 

tredjedeler av det totale søknadsbeløpet. Det er totalt 22 anleggskategorier i 
søknadsbunken. 

 
• De fleste typer anlegg godkjennes for tilskudd på mellom en fjerdedel og en tredjedel 

av investeringskostnadene. Generelt oppnår mindre kostnadskrevende anlegg å få et 
større tilskudd relativt til kostnadene, enn store og kostnadskrevende anlegg. 

 
• Det såkalte etterslepet økte med 825 millioner kroner fra 2018. Som følge av dette er 

også ventetiden økt i gjennomsnitt på landsbasis med 0,5 år fra 2018.  
 

• Det gis mest i tilskudd til anlegg som i hovedsak brukes av den organiserte idretten. 
Det er samtidig fortsatt vekst i tildelingene til anlegg som i hovedsak brukes til 
egenorganisert aktivitet. Fra 2016 til 2019 har samlet tilskudd til anlegg for 
egenorganisert aktivitet økt med 47 %. Tilskuddet til idrettsanlegg har økt med 20 % i 
samme periode. 

 
• Siden 2014 har det offentliges investeringer i anlegg økt vesentlig, og søknader i 

2019 viser det høyeste samlede offentlige investeringsbeløpet i perioden. 
Idrettslagene og andre søkere (friluftslivsorganisasjoner og andre utenfor NIF) står 
også bak store investeringer i anlegg. Idrettslag bygger generelt flere antall anlegg, 
men det offentlige står bak de dyreste anleggene. 
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1 Overføringer til idrettsformål 

1.1 Hovedfordelingen 
Norsk Tippings overskudd til idrettsformål fordeles av regjeringen via hovedfordelingen. 

 
Figur 1 Hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål 

Regjeringen fordelte 2 861 millioner kroner til idrettsformål i 2019. Dette er en økning på 37 
millioner kroner fra 2018. Veksten kommer som et resultat av økt overskudd hos Norsk 
Tipping. Overføringene er økt med 2 milliarder kroner siden 2001, og er nær 3,5 gang så 
store som de var i 2001. Den årlige veksten har vært 7,2 prosent. Konsumprisindeksen har til 
sammenligning økt i gjennomsnitt med 2,0 prosent i året i samme periode. 
 
Norsk Tipping genererte i tillegg 697 millioner kroner i grasrotmidler. Idrettens andel av disse 
utgjorde 376 millioner kroner. Norsk Tipping bidro dermed totalt med 3 237 millioner kroner til 
idrettsformål fra spillemidler og grasrotmidler i 2019. 
 
Tabell 1 viser hovedpostene i årets hovedfordeling med endringer fra 2018.   

2018 2019 Differanse 
Prosent 
endring 

Post 1 Idrettsanlegg 1 565 684 000 1 589 329 0001 23 645 000 1,5 
Post 2 Nasjonalanlegg/ 

spesielle anlegg 
34 224 0002 26 920 000 -7 304 000 -21,3 

Post 3 Forsknings- og 
utviklingsarbeid 

30 750 000 32 650 000 2 900 000 9,4 

Post 4 Spesielle aktiviteter 116 200 000 123 560 000 7 360 000 6,3 
Post 5 NIF 710 900 000 716 000 000 5 100 000 0,9 
Post 6  Lokale aktivitetsmidler 367 000 000 372 000 000 5 000 000 1,4  

Totalt 2 824 758 000 2 861 459 000 36 701 000 1,3 
Tabell 1 Hovedfordelingens hovedposter 

 
1 I tillegg ble post 1 tilført 20 millioner kroner av disponible midler. 
2 Post 2 er i tillegg tilført 5 mill. kroner fra andre disponible midler, slik at samlet avsetning blir 39,2 mill. kroner til 
denne posten. 
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Overføringene til idrettsanlegg, post 1, utgjorde 1 589 millioner kroner i 2019. Dette er en 
økning på 24 millioner kroner. 1 492 millioner kroner ble overført til fylkeskommune til 
fordeling blant søkerne. Fylkeskommunene fordeler i tillegg inndratte midler3 og rentemidler4 
slik at samlet tilskudd ble 1 572 millioner kroner. 
 
Det ble fordelt 27 millioner kroner over post 2 Nasjonalanlegg/spesielle anlegg. 
Nasjonalanleggsordningen omfatter syv anlegg, mens kun et fåtall anlegg fikk tilskudd over 
posten spesielle anlegg. 
 
Figur to viser utvikling i størrelsen på tilskuddene til anleggsbygging fra 2001 til i dag, samt 
hvor stor andel av spillemidlene som har gått til dette formålet. 
 

 
Figur 2 Utvikling i avsatte midler til anlegg og andel av hovedfordelingen 

Tilskuddene til anlegg er nær firedoblet siden 2001 og nær doblet siden 2013 og utgjør nå 
1,62 milliarder kroner.  
 
Som andel av totale midler til rådighet ble 56,5 prosent av spillemidlene til idrettsformål 
benyttet til tilskudd til anlegg. Dette er en liten nedgang fra 2018. 
 
Idrettsorganisasjonene fikk tildelt 716 millioner kroner over post 5. Dette er en økning på 5 
millioner kroner. Figur tre viser utvikling i størrelsen på tildelingen, samt hvor stor del av 
spillemidlene som har vært fordelt via denne posten siden 2001.  
 
 

 
3 Midler som ikke blir utbetalt fordi faktiske kostnader blir lavere enn godkjent søknadsbeløp eller fordi 
prosjektene ikke blir gjennomført. 
4 Det tar noe tid fra Kulturdepartementet overfører spillemidlene til fylkeskommunene og til disse blir utbetalt. 
Opptjente renter tildeles som ordinære spillemidler. 
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Figur 3 Utvikling i tilskudd til Norges idrettsforbund 

Tilskuddene til idrettsorganisasjonene er økt med 247 prosent siden 2001. En stor del av 
økningen kom i årene 2008 og 2009, og ble gitt som en kompensasjon for bortfall av 
automatinntekter. Fra 2009 har den årlige veksten vært 2,8 prosent. 
 
Den relative andelen som tildeles de sentrale idrettsorganisasjonene er lavere enn noen 
gang og utgjør nå 25 prosent. Andelen er redusert med 10 prosentpoeng på seks år. 
 
De lokale aktivitetsmidlene, post 6, økte med 5 millioner kroner, og 372 millioner kroner ble 
fordelt ut til idrettslagene. Dette utgjorde 13 prosent av tilgjengelige midler, og er den samme 
andelen som har gått til dette formålet de siste årene. 
 

 
Figur 4 Lokale aktivitetsmidler 
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1.2 Fordeling av spillemidler til anlegg 
Det fordeles spillemidler til anlegg over postene 1 og 2 i hovedfordelingen. Tabell 2 viser de 
forskjellige underpostene til post 1 og 2. 
Post  Tildeling 
1 Idrettsanlegg 1 589 329 000 
1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1 491 829 000 
1.2 Anleggspolitisk program 0 
1.3 Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 28 500 000 
1.4 Utstyr 29 000 000 
1.5 Nyskapende aktivitetsarenaer 40 000 000 
   
2 Nasjonalanlegg/spesielle anlegg 26 920 000 
2.1 Nasjonalanlegg 18 869 000 
2.2 Spesielle anlegg 8 051 000 

Tabell 2 Fordeling av spillemidler til anlegg i 2019 

Analysene i denne rapporten tar for seg søknader og tildelinger over post 1.1 Idrettsanlegg i 
kommunene. Alle ordinære søknader hvor det søkes via lokal kommune får sine tilskudd 
herfra. 
 
Post 1.2 Anleggspolitisk program blir gitt som særskilte tilskudd til anlegg eller tiltak som 
departementet vurderer egnet for satsning i enkeltår eller i programperioder. Fordelingen av 
disse tilskuddene omtales ikke i denne rapporten. 
 
Post 1.3 Anlegg for friluftsliv omhandler midler til bygging og opprusting av løypenettet og 
overnattingshytter i fjellet samt overnattingshytter ved kysten og i lavlandet. Midler fra denne 
posten kommer i tillegg til de midler som bevilges til friluftslivsanleggene over 
hovedfordelingens post 1.1. 
 
Post 1.4 Utstyr er en søknadsbasert støtteordning for utstyrskjøp. Tilskuddsordningen til 
utstyr forvaltes i hovedsak av Norges idrettsforbund, men det gis også tilskudd til 
sikkerhetsutstyr gjennom Norges Bilsportforbund. Lag og foreninger, inkludert særforbund, 
tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Utstyr det kan søkes tilskudd til er begrenset til en liste 
for hver enkelt særidrett.  
 
Post 1.5 Nyskapende aktivitetsarenaer er en ny søknadsbasert ordning hvor kommuner kan 
søke om tilskudd til innovative aktivitetsanlegg for egenorganisert aktivitet. Tildelingen fra 
denne posten er ikke omtalt i denne rapporten. 
 
Post 2.1 Nasjonalanlegg omfatter tildelinger til store mesterskapsarenaer som har inngått 
nasjonalanleggsavtale med Kulturdepartementet. 
  
Post 2.2 Spesielle anlegg omfatter tilskudd til utvidelser og rehabiliteringer av 
Olympiatoppens lokaler og et fåtall andre særlige anlegg. 
 
Over 98 prosent av midlene avsatt til anlegg de siste årene blitt fordelt til nærmiljøanlegg, 
friluftslivsanlegg, idrettsanlegg for breddeidrett primært for barn og unge, og anlegg som 
primært benyttes til egenorganisert aktivitet. Litt over 1 prosent av midlene tildeles 
mesterskapsanleggene (nasjonalanleggene) og anlegg spesielt beregnet på toppidrett 
(Olympiatoppens anlegg). 
 
 
  



6 
 

2 Hovedtall fra spillemiddelsøknadene 

2.1 Søknadstall 
Tabellen nedenfor viser hovedtallene for spillemiddelsøknadene siden 2013, som omfatter 
både nye, fornyede og gjentatte søknader. 
 

År 
Antall 

søknader 

Godkjent 
søknadssum  
(mill. kroner) 

Godkjent 
kostnad  

(mill. kroner) 
2019 3 466 5 807 29 819 
2018 3 404 4 920 23 375 
2017 3 741 4 467 22 256 
2016 3 507 4 117 20 332 
2015 3 280 3 877 18 737 
2014 3 027 3 305 17 510 
2013 2 948 3 032 17 009 

Tabell 3 Spillemiddelsøknader i antall og søknadsbeløp 2013-2019 

Det ble fremmet 3 466 søknader i 2019. Dette er en økning på 62 søknader. Godkjent 
søknadssum økte med hele 887 millioner kroner til 5,8 milliarder kroner, mens tilhørende 
investeringer beløper seg til nær 30 milliarder kroner. Nedgangen i antall søknader fra 2017 
til 2018 skyldes ikke en nedgang i aktivitetsnivået, men en omlegging av søknadssystemet 
hvor en nå kan sende en samlet søknad for flere anleggselementer i samme anlegg, mens 
en tidligere sendte separate søknader.  
 
1 481 søknader ble fremmet for første gang, mens 1 985 er fremmet en eller flere ganger 
tidligere.  
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall søknader, søknadssum og tilhørende 
investeringer for søknader som fremmes for første gang (nye søknader). 
 

År 
Antall nye 
søknader 

Godkjent 
søknadssum  
(mill. kroner) 

Godkjent 
kostnad  

(mill. kroner) 
2019 1 481 2 244 10 807 
2018 1 364 1 745 7 432 
2017 1 621 1 488 6 549 
2016 1 423 1 335 6 070 

Tabell 4 Nye spillemiddelsøknader årlig 2016-2019 

Det har vært en stor vekst i søknadssum og investeringer de siste årene og søknadsbeløpet 
økte med 500 millioner kroner og endte på 2 244 millioner kroner. Det har vært en vekst på 
4,8 milliarder kroner i planlagte investeringer på tre år, og for årets nye søknader har 
investeringene passert 10 milliarder kroner for første gang og endte på 10,8 milliarder kroner. 
Den store veksten skyldes først og fremst en sterk vekst i investeringer i kommunene som 
slo seg sammen i januar 2020. 
 
Søknadsbeløpet for de nye søknadene er 750 millioner kroner høyere enn tilgjengelige 
midler på post 1.1. Idrettsanlegg i kommunene. 
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2.2 Søknader fordelt på anleggskategori 
2.2.1 Antall søknader per anleggskategori 
Tabell 5 viser antall søknader fordelt på de forskjellige anleggskategoriene: 

 
Nye 

søknader 
Andel av nye 

søknader 
Totalt antall 

søknader 
Andel av totalt 

antall søknader 
Mindre utendørsanlegg 451 30,5 % 790 22,8 % 
Fotballanlegg 171 11,5 % 463 13,4 % 
Friluftslivsanlegg 171 11,5 % 294 8,5 % 
Idrettshaller og aktivitetssaler 124 8,4 % 422 12,2 % 
Idrettshus og servicebygg 112 7,6 % 380 11,0 % 
Kart 79 5,3 % 131 3,8 % 
Ski- og alpinanlegg 66 4,5 % 201 5,8 % 
Skyteanlegg 49 3,3 % 128 3,7 % 
Klatreanlegg 38 2,6 % 103 3,0 % 
Racketsportsanlegg 35 2,4 % 75 2,2 % 
Svømme- og stupeanlegg 35 2,4 % 114 3,3 % 
Friidrettsanlegg 32 2,2 % 102 2,9 % 
Sykkelanlegg 23 1,6 % 45 1,3 % 
Motorsportanlegg 22 1,5 % 30 0,9 % 
Hestesportanlegg 18 1,2 % 40 1,2 % 
Skateanlegg 17 1,1 % 61 1,8 % 
Is- og skøyteanlegg 16 1,1 % 44 1,3 % 
Vannsportanlegg 13 0,9 % 24 0,7 % 
Golfanlegg 8 0,5 % 13 0,4 % 
Hundesportanlegg 1 0,1 % 1 0,0 % 
Bueskytteranlegg 0 0,0 % 1 0,0 % 
Luftsportanlegg 0 0,0 % 3 0,1 % 

 1481  3465  
Tabell 5 Antall søknader per anleggskategori 

Det fremmes flest nye søknader om tilskudd til anleggskategorien “mindre utendørsanlegg”. 
Denne anleggskategorien består typisk av ballbinger/–baner, trimparker, parkouranlegg, 
sandvolleyballbaner og forskjellige andre aktivitetsområder. Med noen få unntak faller alle 
disse anleggene inn under nærmiljøanleggsordningen. 445 slike søknader ble godkjent i år. 
Disse søknadene utgjorde 30 prosent av søknadsmengden. Fotballanlegg (171 søknader), 
firluftlivsanlegg (171 søknader), idrettshaller og aktivitetssaler (124 søknader) og idrettshus 
og servicebygg (112 søknader) er de andre anleggskategoriene hvor det fremmes over 100 
nye søknader. 
 
70 prosent av de nye søknadene gjaldt disse fem anleggskategoriene. 
 
Ser en på det totale antallet søknader er det de samme anleggskategoriene som dominerer, 
men andelen av mindre utendørsanlegg og friluftslivsanlegg er lavere. Dette skyldes at 
fylkeskommunene de senere årene har prioritert tildeling til disse anleggskategoriene høyere 
enn tildeling til de mer tradisjonelle idrettsanleggene.  
 
En analyse av antall nye søknader, gjerne sett over flere år, gir det beste bilde av hvilke 
anleggskategorier hvor bygge- og rehabiliteringsaktiviteten er størst. 
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2.2.2 Søknadsbeløp per anleggskategori 
Kulturdepartementet fastsetter årlig tilskuddssatser for de forskjellige anleggstypene. Den 
generelle satsen for ordinære anlegg er en tredel av godkjent kostnad, begrenset oppad til 
gitte satser som varierer for de forskjellige anleggstypene. 
 
For enkelte friluftslivsanlegg kan det søkes om et tilskudd på inntil 50 prosent av godkjent 
kostnad, mens for nærmiljøanleggene kan tilskuddene utgjøre 50 prosent av 
anleggskostnaden begrenset til maksimalt 300 000 kroner i tilskudd. Det kan bygges flere 
anleggselementer på samme sted slik at samlet tilskudd til et område med flere 
nærmiljøanlegg kan være vesentlig høyere enn 300 000 kroner. 
 
Figur 5 viser søknadsbeløp per anleggskategori for de 1 481 nye søknadene. 
 

 
Figur 5 Søknadsbeløp nye søknader per anleggskategori i 2019 

Årets nye søkere har søkt om et samlet tilskudd på 2 244 millioner kroner. 150 millioner 
kroner er knyttet til nærmiljøanleggsordningen, mens 2 094 millioner kroner gjelder ordinære 
anlegg. 
 
36 prosent av spillemidlene vil bli benyttet til tilskudd til bygging av idrettshaller og 
aktivitetssaler. Store beløp vil også gå til svømme- stupanlegg og fotballanlegg. Disse tre 
anleggskategoriene står for 70 prosent av søknadssummen, noe som er på linje med 
tidligere år. 
 
De fire anleggskategoriene is- og skøyteanlegg, mindre utendørsanlegg, idrettshus og 
servicebygg og friluftslivsanleggene har søknadsbeløp rundt 100 millioner kroner, mens de 
øvrige 13 anleggskategoriene har søknadssummer fra i overkant av 50 millioner kroner og 
nedover. 
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Figur 6 viser søknadsbeløp for samtlige søknader. 
 

 
Figur 6 Søknadsbeløp samtlige søknader 

Fordelingen mellom de forskjellige anleggskategoriene er relativt lik som for søknadene som 
ble fremmet for første gang. Det er de samme tre anleggskategoriene som dominerer, og de 
står også her for 70 prosent av søknadsbeløpet.  
 

2.2.3 Investeringer per anleggskategori 
Figur 7 viser investeringene knyttet til de nye spillemiddelsøknadene fordelt på de forskjellige 
anleggskategoriene, mens figur 8 viser det samme for samtlige spillemiddelsøknader. 
 

 
Figur 7 Investeringer knyttet til nye søknader 
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Planlagte investeringer knyttet til de 1 481 nye søknadene utgjør 10,8 milliarder kroner i 
kostnader. De tre anleggskategoriene idrettshaller og aktivitetssaler (4,2 milliarder kroner), 
svømme- og stupanlegg (2,8 milliarder kroner), og fotballanlegg (1,2 milliarder kroner) 
dominerer. Investeringene i disse anleggskategoriene utgjør 76 prosent av de planlagte 
investeringene i idrettsanlegg. Det investeres totalt 1,9 milliarder kroner i isanlegg, idrettshus, 
mindre utendørsanlegg, friluftslivsanlegg, skianlegg, klatreanlegg og friidrettsanlegg. 
Investeringene i disse syv anleggskategoriene utgjør 17 prosent av totale investeringer, 
mens det planlegges investeringer for 510 millioner kroner i de siste ti anleggskategoriene. 
Dette utgjør 5 prosent av de totale investeringene. 
 
Det er stort sett de samme anleggskategoriene som dominerer investeringsbildet når en ser 
på samtlige søknader som når en kun analyserer nye søknader, noe som innebærer at 
investeringstrendene er noenlunde stabile over flere år. 

 
Figur 8 Investeringer knyttet til samtlige spillemiddelsøknader 
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2.2.4 Spillemiddelandel per anleggskategori 
Figur 9 viser hvor stor andel (prosent) av kostnadene spillemiddeltilskuddet tilsvarer. Kun 
anleggstyper med minimum ti søknader er inkludert i analysen. 
 

 
Figur 9 Søknadsbeløp i prosent av anleggskostnad 

Det er store forskjeller i statens bidrag til de forskjellige anleggstypene. Kart, mindre 
utendørsanlegg og friluftslivsanlegg mottar relativt sett mest. Her dekker 
spillemiddeltilskuddet henholdsvis 40, 38 og 36 prosent av anleggskostnaden. 
Spillemiddeltilskuddet dekker mellom 23 og 33 prosent av kostnadene for de fleste 
anleggskategoriene, mens tilskuddene til idrettshaller og servicebygg, friidrettsanlegg, 
svømmeanlegg og isanlegg utgjør mellom 18 og fra 20 prosent av anleggskostnaden. 
Anleggene tilhørende disse siste fire anleggskategoriene har ofte høye 
investeringskostnader. 
 
Variasjonen i tildelingsprosent skyldes en kombinasjon av at anleggskostnaden varierer for 
de forskjellige anleggene, og at det er fastsatt forskjellige tilskuddssatser for de forskjellige 
anleggstypene. Fordelingen mellom nye anlegg og rehabiliteringsprosjekter innenfor en 
anleggskategori påvirker også spillemiddelandelen, da det er samme tilskuddssats for begge 
typer prosjekter.   
 
Spillemidler dekker i gjennomsnitt 38 prosent av kostnadene ved bygging av nærmiljøanlegg, 
og 21 prosent for ordinære anlegg. 
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2.3 Søknader fordelt per fylke 
 

2.3.1 Oversikt over samtlige søknader fordelt per fylke 
 
Tabell 6 viser antall søknader, investeringer og søknadssum, samt tildelte midler til disse søknadene. 
 

  
Antall 

søknader 

Investeringer 
(millioner 

kroner) 

Søknadssum 
(millioner 

kroner) 

Tildelt 
(millioner 

kroner) 
Akershus 310 4 471 739 175 
Aust-Agder 102 526 132 43 
Buskerud 201 1 635 309 85 
Finnmark 53 489 122 36 
Hedmark 127 977 190 56 
Hordaland 311 2 820 639 148 
Møre og Romsdal 214 2 009 370 85 
Nordland 171 1 200 297 71 
Oppland 194 1 137 238 61 
Oslo 40 1 460 135 123 
Rogaland 350 2 998 622 142 
Sogn og Fjordane 270 1 425 364 78 
Telemark 110 639 139 50 
Troms 107 1 747 223 57 
Trøndelag 426 3 478 672 148 
Vest-Agder 167 1 018 238 65 
Vestfold 168 849 219 72 
Østfold 145 941 161 75 

 3 466 29 819 5 807 1 572 
Tabell 6 Hovedtall for årets spillemiddelsøknader fordelt fylkesvis 
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De samme tallene er vist i tabell syv med den nye fylkesinndelingen gjeldende fra 2020.  

  
Antall 

søknader 

Investering 
(millioner 

kroner) 

Søknadssum 
(millioner 

kroner) 
Tildelt      

(millioner kroner) 
Agder 269 1 544 370 108 
Innlandet 321 2 114 428 118 
Møre og Romsdal 214 2 009 370 85 
Nordland 171 1 200 297 71 
Oslo 40 1 460 135 123 
Rogaland 350 2 998 622 142 
Troms og Finnmark 160 2 236 345 94 
Trøndelag 426 3 478 672 148 
Vestfold og Telemark 278 1 488 358 122 
Vestland 581 4 245 1 003 226 
Viken 656 7 047 1 208 335  

3 466 29 819 5 807 1 572 
Tabell 7 Hovedtall fra 2019 fordelt på ny fylkesinndeling (ikke gjeldende på tildelingstidspunktet) 

2.3.2 Oversikt over nye søknader per fylke 
Tabell syv viser antall nye søknader per fylke, samt godkjent søknadsbeløp, samlede investeringer og 
investeringer per innbygger for søknadene som ble fremmet for første gang. 

  
Antall nye 
søknader 

Investering (millioner 
kroner) 

Investeringer 
per innbygger 

(kroner) 

Søknadssum 
(millioner 

kroner) 
Akershus 150 2 527 4 049 413 
Aust-Agder 58 106 905 37 
Buskerud 95 227 802 53 
Finnmark 27 135 1 781 48 
Hedmark 60 257 1 302 55 
Hordaland 117 1 088 2 075 254 
Møre og 
Romsdal 78 669 2 521 140 
Nordland 52 353 1 449 890 
Oppland 83 247 1 304 63 
Oslo 32 514 755 69 
Rogaland 107 936 1 969 200 
Sogn og 
Fjordane 93 745 6 784 179 
Telemark 75 158 910 43 
Troms 35 384 2 295 78 
Trøndelag 155 1 544 3 327 265 
Vest-Agder 61 251 1 337 59 
Vestfold 85 349 1 391 113 
Østfold 118 316 1 062 85 
  1 481 10 807 2 028 2 244 

Tabell 8 Hovedtall for årets nye søknader fordelt fylkesvis 

  



14 
 

Investeringer per innbygger er vist grafisk i figur 10. 
 

 
Figur 10 Investeringer per innbygger i årets nye søknader 

Det er stor forskjell i investeringer per innbygger i de forskjellige fylkene. De største investeringene 
planlegges i Sogn og Fjordane, med 6 784 kroner per innbygger. Andre fylker hvor det planlegges 
relativt høye innvesteringer per innbygger er Akershus med 4 049 kroner og Trøndelag med 3 327 
kroner. Gjennomsnittet for alle fylkene er 2 028 kroner. Oslo har relativt sett lavest 
investeringskostnader per innbygger med 755 kroner. Andre fylker som planlegger å investere under 
1 000 kroner per innbygger er Buskerud, Aust-Agder og Telemark. 
 
For å få best inntrykk av i hvilke fylker som er mest aktive når det gjelder å bygge og rehabilitere 
idretts- og nærmiljøanlegg kan en se på investeringene per innbygger over flere år. Tabell 8 og figur 
11 viser dette årene 2016-2019. 
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2.3.3 Oversikt over nye søknader per fylke 2016-2019 
 
Tabell 8 viser hovedtall for de 5 888 søknadene som ble fremmet for første gang i årene 2016-19, 
mens figur 11 viser gjennomsnittlig spillemiddelandel for de samme søknadene.  
 

  

Antall 
nye 

søknader 
2016-
2019 

Investering 
(millioner 

kroner) 

Investering 
per innbygger 

(kroner) 

Søknadssum 
(millioner 

kroner) 
Akershus 541 4 663 7 473 868 
Aust-Agder 228 566 4 808 157 
Buskerud 356 1 518 5 361 366 
Finnmark 105 551 7 262 143 
Hedmark 229 1 016 5 149 225 
Hordaland 523 2 891 5 511 708 
Møre og 
Romsdal 

331 1 507 5 680 353 

Nordland 212 933 3 833 262 
Oppland 280 872 4 600 223 
Oslo 264 3 025 4 442 443 
Rogaland 443 2 910 6 117 644 
Sogn og 
Fjordane 

446 1 437 13 093 393 

Telemark 233 716 4 131 184 
Troms 174 1 814 10 850 276 
Trøndelag 608 3 274 7 055 712 
Vest-Agder 284 896 4 775 257 
Vestfold 305 989 3 941 300 
Østfold 326 1 275 4 285 298  

5 888 30 853 5 791 6 810 
Tabell 9 Hovedtall for nye søknader fremmet i perioden 2016-19 

 

 
Figur 11 Spillemiddelandel per fylke, nye søknader 2016-2019 
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Spillemidlene dekker i gjennomsnitt rundt 30 prosent av anleggskostnaden i Vestfold og Vest-Agder, 
mens tilsvarende tall for Troms og Oslo er 15 prosent. Den store forskjellen skyldes først og fremst 
forskjell i gjennomsnittlig investering knyttet til søknadene. Gjennomsnittlig investering er vist i figur 12. 

 
Figur 12 Gjennomsnittlig investeringskostnad per fylke 

Den gjennomsnittlige investeringskostnaden er klart høyere i Akershus, Troms og Oslo enn i øvrige 
fylker, og disse tre fylkene skiller seg også ut ved at spillemidlene dekker en mindre andel av 
investeringskostnaden enn i øvrige fylker. Tilsvarende ser en at de seks fylkene med lavest 
investeringskostnad per anlegg er blant de åtte som mottar en høyest spillemiddelandel. De to øvrige 
fylkene som er blant de åtte som mottar høyest andel spillemidler er Nordland og Finnmark. Disse to 
fylkene er også omfattet av det såkalte Nord-Norge-tillegget som gir et påslag i godkjent 
søknadsbeløp på henholdsvis 20 og 25 prosent. Uten dette tillegget ville de trolig mottatt relativt sett 
mindre i spillemidler enn de med lavere gjennomsnittlig investeringskostnad. 

 
Figur 13 Investeringer per innbygger for nye søknader fremmet i perioden 2016-19 

Det er store forskjeller på investeringskostnadene per innbygger i de forskjellige fylkene. Sogn og 
Fjordane og Troms skiller seg ut med investeringer per innbygger på over 10 000 kroner per 
innbyggere i perioden. Gjennomsnittet ligger i underkant av 6 000 kroner, mens Vestfold og Nordland 
har planlagt investeringer for i underkant av 4 000 kroner per innbygger. 
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2.3.4 Spillemiddelandel for nye søknader fremmet i perioden 2016-19 
 
Figur 14 viser spillemiddelandel for søknader som ble fremmet første gang i perioden 2016-19. 

 
Figur 14 Spillemiddelandel nye søknader 2016-19 

Nær 1 800 eller 30 prosent av de 5 888 søknadene som ble fremmet for første gang i perioden 2016-
19 har en beregnet tildeling som tilsvarer halve investeringen, og for over halvparten av søknadene 
utgjorde spillemidlene mer enn 33 prosent. For 1 200 søknader tilsvarte spillemidlene 33 prosent av 
investeringene, noe som betyr at for 75 prosent av søknadene tilsvarer spillemidlene 33 prosent eller 
mer av investeringen. 
 
For 1,5 prosent av søknadene utgjorde spillemidlene mindre enn ti prosent av anleggskostnaden, 
mens åtte prosent beregnes tildelt under 20 prosent av investeringen i spillemidler. 
 

2.4 Tildelte spillemidler per anleggskategori 
2.4.1 Tildelte spillemidler 2019 
Figur 15 viser tildelte spillemidler i 2019 per anleggskategori.

 
Figur 15 Tildelte spillemidler per anleggskategori i 2019 

Det ble fordelt 536 millioner kroner til idrettshaller og aktivitetssaler i 2019. Dette utgjorde 34 prosent 
av tildelte midler. Svømme- og stupeanlegg og fotballanlegg fikk tildelt henholdsvis 233 og 210 
millioner kroner. 63 prosent av spillemidlene ble fordelt til disse tre anleggskategoriene. Rundt 100 
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millioner ble tildelt til idrettshus og servicebygg samt mindre utendørsanlegg, mens nesten 80 millioner 
gikk til hver av kategoriene ski- og alpinanlegg og friluftslivsanlegg. 85 prosent av spillemidlene gikk til 
disse ovennevnte syv anleggskategoriene, mens 234 millioner kroner – 15 prosent – ble fordelt til de 
16 øvrige anleggskategoriene. Det ble ikke fremmet noen søknader om tilskudd til samiske anlegg i 
2019 og det ble ikke tildelt midler til bueskytteranlegg i 2019. 

2.4.2 Tildelte spillemidler 2016-19 
 
Figur 16 viser hvordan spillemidlene er fordelt i perioden 2016-19. 

 
Figur 16 Tildelte spillemidler i perioden 2016-19 fordelt per anleggskategori 

Fylkeskommunene har fordelt totalt 5,7 milliarder kroner til de forskjellige anleggskategoriene de fire 
siste årene. 1,8 milliarder kroner er tildelt til idrettshaller og aktivitetssaler. Dette utgjør 32 prosent av 
fordelte midler, og er nesten dobbelt så mye som er fordelt til fotballanlegg, som har fått nest mest. 
Det er de samme syv anleggskategoriene som har fått de største tildelingene i fireårsperioden, som i 
2019, og disse anleggskategoriene har som i 2019, mottatt 85 prosent av tilgjengelige midler i fireårs-
perioden. 
 

2.5 Fylkeskommunenes prioriteringer 
Fylkespolitikerne detaljfordeler på fritt grunnlag fra rammebeløpet tildelt fra Kulturdepartementet. Figur 
17 viser hvilke anleggskategorier som fylkeskommunene prioriterte i 2019. Kun anleggskategorier 
med minst 20 søknader er tatt med i analysen. 

 
Figur 17 Fylkeskommunale prioriteringer 
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Figur 17 viser hvor stor andel av godkjent søknadsbeløp som ble innvilget i 2019 for de forskjellige 
anleggskategoriene. Dette varier fra 52 prosent til kun 6 prosent. Fylkeskommunene innvilget om lag 
halvparten av det totale søknadsbeløpet for mindre utendørsanlegg, hestesportanlegg og kart og over 
40 prosent av søknadsbeløpet for friluftslivsanlegg, ski og alpinanlegg og racketsportsanlegg. Disse 
anleggskategoriene ble prioritert høyt av fylkeskommunene i 2019. Svømme- og stupanlegg og is- og 
skøyteanlegg fikk tildelt 20 prosent av søknadsbeløpet, mens sykkelanlegg og vannsportanlegg kun 
fikk innvilget henholdsvis 11 og seks prosent.  Disse fire anleggskategoriene ble således nedprioritert i 
2019. I gjennomsnitt ble det innvilget 27 prosent av søknadssummen i hver kategori. De søknader 
som ikke ble innvilget tilskudd vil søke på nytt påfølgende år. 
 
Tabell 10 viser tilskudd, godkjent søknadsbeløp og andel innvilget (andel innvilget = tilskudd/godkjent 
søknadsbeløp). 
 

Anleggskategori 

Tilskudd 
(millioner 

kroner) 

Godkjent 
søknadsbeløp 

(millioner 
kroner) 

Andel 
innvilget 

(prosent) 
Mindre utendørsanlegg 99 190 52,2 % 
Hestesportanlegg 19 39 49,2 % 
Kart 7 13 48,4 % 
Friluftslivsanlegg 78 174 44,9 % 
Ski- og alpinanlegg 79 193 41,0 % 
Racketsportsanlegg 30 73 40,9 % 
Motorsportanlegg 12 32 38,1 % 
Friidrettsanlegg 38 110 34,5 % 
Skateanlegg 19 61 31,3 % 
Fotballanlegg 210 692 30,3 % 
Idrettshus og 
servicebygg 103 343 30,1 % 
Skyteanlegg 20 74 26,4 % 
Idrettshaller og 
aktivitetssaler 536 2 226 24,1 % 
Klatreanlegg 35 148 23,5 % 
Svømme- og 
stupeanlegg 233 1 151 20,3 % 
Is- og skøyteanlegg 40 199 20,0 % 
Sykkelanlegg 6 58 11,2 % 
Vannsportanlegg 1 13 6,0 % 

Tabell 10 Fylkeskommunale prioriteringer 
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I figur 18 er de fylkeskommunale prioriteringene sett over fireårs perioden 2016-19. 

 
Figur 18 Fylkeskommunale prioriteringer 

Figur 18 viser hvor stor andel av godkjent søknadsbeløp som ble innvilget i perioden 2016-19.  
I gjennomsnitt har en kunnet innvilge 29 prosent av godkjent søknadsbeløp. Tildelingen til de 
forskjellige anleggskategoriene varierer fra 53 prosent til 14 prosent. Fylkeskommunene innvilget 
halve søknadsbeløpet eller mer for mindre utendørsanlegg, friluftslivsanlegg og kart. 
Fylkeskommunene har tydelig prioritert disse tre anleggskategoriene høyest over tid, mens fire 
anleggskategorier, idrettshaller og aktivitetssaler, klatreanlegg, svømme og stupeanlegg og 
sykkelanlegg, fikk tildelt 25 prosent eller mindre av godkjent søknadsbeløp i 2019. Disse fire 
anleggskategoriene har vært nedprioritert de siste fire årene. 12 av anleggskategoriene fikk tildelt 
mellom 45 og 30 prosent av godkjent søknadsbeløp. 
 
Det er en klar tendens til at fylkeskommunene prioriterer anleggstyper som er forbeholdt 
egenorganisert aktivitet, høyere enn anleggstyper som brukes både av idrettslagene og til 
egenorganisert aktivitet. Dette innebærer at nevnte anleggstyper får tildelt midler raskere enn de 
øvrige. 

2.6 Utvikling i etterslep og ventetid 
Tabell 11 viser utvikling i etterslep og gjennomsnittlig ventetid på utbetaling av spillemidler. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall søknader 2 948 3 027 3 280 3 487 3 738 3 406 3 466 

Søknadssum (mill. 
kroner) 3 032 3 305 3 877 4 116 4 469 4 920 5 807 

- Disponible midler5 
(mill. kroner) 734 861 1 059 1 197 1 321 1 430 1 492 

= Etterslep (mill. 
kroner) 2 298 2 444 2 818 2 919 3 148 3 490 4 315 

Ventetid på tildeling 
(år) 3,1 2,8 2,7 2,4 2,4 2,4 2,9 

Tabell 11 Utvikling i etterslep og ventetid på utbetaling av spillemidler 

Etterslepet økte med 825 millioner kroner i 2019, og er nå på 4,3 milliarder kroner. De siste seks 
årene har etterslepet vokst med i overkant av to milliarder kroner. Ventetiden på utbetaling av 

 
5 Inndratte midler og rentemidler er ikke hensyntatt i tabellen. 
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spillemidlene økte med et halvt år fra 2018 til 2019 og er nå på 2,9 år. I seksårsperioden er den 
gjennomsnittlige ventetiden redusert med 0,2 år. 
 
Figur 19 viser den gjennomsnittlige ventetiden for på utbetaling av spillemidler i de forskjellige fylkene. 
 

 
Figur 19 Fylkesvis ventetid på utbetaling av spillemidler 

Ventetiden på utbetaling av spillemidler varierer fra nesten fire år i Sogn og Fjordane, mens det i 
praksis ikke er ventetid på utbetaling av spillemidler i Oslo. 
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3 Tilskuddsordningene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg 

Spillemiddelregelverket klassifiserer anlegg etter to hovedkategorier – ordinære anlegg og 
nærmiljøanlegg. Disse kategoriene er en grovinndeling som har som funksjon å skille mellom 
to deler av tilskuddsordningen som følger noe ulike regler og prosedyrer. For enkelhets skyld 
omtales disse som "tilskuddsordninger" i denne rapporten. 
 
Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet, friluftslivsanlegg 
og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Her inngår de aller fleste anlegg som kan 
motta støtte, fra store konkurransearenaer til friluftslivsanlegg og større anlegg for 
egenorganisert aktivitet. 
 
Med nærmiljøanlegg menes kun mindre utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Typiske nærmiljøanlegg er 
ballbinger/balløkker, nære turveier/turstier og ulike småanlegg.  
 

3.1 Hovedtall for ordinære anlegg 
 

År 
Antall 

søknader 

Godkjent 
kostnad   

(mill. 
kroner) 

Godkjent 
søknads-
sum (mill. 

kroner) 

Tildelt 
tidligere 
år (mill. 
kroner) 

Total 
potensiell 

tildeling 
(mill. 

kroner) 
Tilskudds-

prosent 

2019 2 303 29 100 5 532 633 6 165 21,2 % 

2018 2 295 22 665 4 655 504 5 159 22,8 % 

2017 2 567 21 569 4 210 501 4 711 21,8 % 

2016 2 445 19 716 3 885 418 4 303 21,8 % 

2015 2 375 18 243 3 683 384 4 067 22,3 % 

2014 2 221 17 101 3 134 311 3 446 20,2 % 

2013 2 222 16 655 2 905 320 3 226 19,4 % 

2012 2 122 15 722 2 763 260 3 025 19,2 % 
Tabell 12 Hovedtall for søknader om tilskudd til ordinære anlegg 

Det ble godkjent 2 303 spillemiddelsøknader for ordinære anlegg med en tilhørende 
søknadssum på 5 532 millioner kroner i 2019. Ettersom det søkes om langt mer enn hva 
som er tilgjengelig av midler, vil mange av søknadene fremmes flere år på rad. Søknadene 
omfatter både anlegg som er i drift, er under bygging eller er på planleggingsstadiet. 
Søknadene omfatter både nyanlegg og rehabiliteringer. 
 
Det søkes i snitt om 2,40 millioner kroner per søknad, og den gjennomsnittlige 
prosjektkostnaden er 12,6 millioner kroner. 
 
Søknadsbeløpet i 2019 er det største i tilskuddsordningen så langt. Søknadsbeløpet er 877 
millioner kroner høyere enn i 2018. Investeringene knyttet til anleggene er anslått til hele 
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29,1 milliarder kroner. Dette beløpet har aldri vært høyere. Søkerne vil potensielt motta 
6,1 milliarder kroner i spillemidler, noe som utgjør 21,2 prosent av anleggskostnaden. 
Spillemiddelandelen er redusert med 1,6 prosentpoeng fra 2018. Dette skyldes i stor grad at 
økningen i beløp er knyttet til store og kostnadskrevende anlegg, som i gjennomsnitt får en 
lavere andel av kostnadene i tilskudd.  
 

3.2 Tilskuddsprosent for ordinære anlegg 
 

 
Figur 20 Utvikling i tilskuddsprosent for ordinære anlegg 2005-2019 

Tilskuddet fra spillemidlene har de siste årene ligget på 22-23 prosent av gjennomsnittlig 
anleggskostnad. En forenklet gjennomgang av søknadene fra 2005 ga en gjennomsnittlig 
spillemiddelandel på 25 prosent det året. Nedgangen i spillemiddelandel fra 2005 til 2012 
skyldes at tilskuddssatsene stort sett sto stille disse årene samtidig som kostnadene økte. I 
perioden 2012 til 2015 ble det gjennomført en betydelig økning av tilskuddssatsene, noe som 
resulterte i en økning av tilskuddsprosenten.  
 
I 2015 ble det innført generell tilleggssats for anlegg i kommuner som er definert som 
pressområder. Ordningen omfatter 19 kommuner i dag. Disse kommunene mottar 15% 
ekstra i spillemidler til alle ordinære anlegg. For de aktuelle kommuner ble 
tilskuddsprosenten økt med i underkant av ett prosentpoeng gjennom denne satsningen. 
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3.3 Hvem bygger og rehabiliterer ordinære anlegg? 
 

Søkerkategori Antall søknader 
Godkjent kostnad  
(millioner kroner) 

Prosent av totale 
investeringer 

Det offentlige 1 058 22 488 77 
Idrettslag 979 4 909 17 
Andre søkere6 266 1 703 6 
Totalt 2 303 29 100 100 

Tabell 13 Oversikt over søknader og investeringer fordelt på søkerkategori for ordinære anlegg 

Kommuner/fylkeskommuner, idrettslag, friluftslivsorganisasjoner og noen andre 
organisasjoner kan søke om å få tildelt spillemidler. Da det offentlige og idrettslag står for 
omtrent 90 % av søknadene, er det valgt her å gjøre en grovinndeling der disse synliggjøres i 
tabellen ovenfor, og øvrige søkere inngår i en samlebetegnelse for andre søkere. 

o Det offentlige omfatter fylkeskommuner, kommuner, kommunale foretak samt 
aksjeselskaper som er heleid eller tilnærmet heleid av 
fylkeskommuner/kommuner. 

o Idrettslag omfatter lag, foreninger og organisasjonsledd i Norges idrettsforbund, 
samt aksjeselskaper som er heleid eller tilnærmet heleid av disse. 

o Andre søkere omfatter øvrige organisasjoner som kan søke tilskudd, slik som 
blant annet friluftslivsorganisasjonene, samvirkeforetak, stiftelser og aksjeselskap 
der eierskapet er jevnt fordelt mellom flere kategorier av søkere.  

 
Det offentlige, i all hovedsak kommunene, står for hoveddelen av investeringskostnadene, og 
mesteparten av søknadene. Kommunene bygger jevnt over de største og dyreste anleggene, 
mens idrettslagene bygger mange mindre anlegg. Gjennomsnittskostnaden for de 
kommunale anleggene er 21,3 millioner kroner, mens idrettslagenes anlegg koster omtrent  
5 millioner kroner i snitt. 
 
  

 
6 Andre søkere er aksjeselskap, stiftelser, friluftslivsorganisasjoner, skytterlag utenfor NIF osv.  
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3.4 Nye anleggsprosjekter per år for ordinære anlegg 
 

År 
Antall 

søknader 

Godkjent 
kostnad   

(mill. kr.) 

Godkjent 
søknads-
sum (mill. 

kr.) 

Gj.snitts-
kostnad 

(mill. kr.) 

Gj.snitts-
søknadsbeløp 

(mill.kr.) 
Tilskudds- 

prosent 
2019 814 10 428 2 094 12,8 2,6 20,1 % 
2018 740  7 041   1 598   9,5   2,2 22,8 % 

2017 916  6 161  1 339  6,7  1,5 21,8 % 

2016 781  5 694   1 193  7,3   1,5 21,0 % 

2015 903 5 065 1 277 5,6 1,4 25,2 % 

2014 681 3 941 848 5,8 1,2 21,5 % 

2013 757 3 918 873 5,2 1,2 22,3 % 

2012 758 3 625 805 4,8 1,1 22,2 % 
Tabell 14 Hovedtall for nye søknader om tilskudd til ordinære anlegg i perioden 2012-2019 

Det ble fremmet 814 nye søknader i 2019. Søknadssummen endte på 2 094 millioner kroner, 
noe som er 496 millioner kroner høyere enn i fjor. Tilskuddet fra spillemidlene vil kunne 
utgjøre 20,1 prosent av kostnaden for disse anleggene ved innvilgelse.  
 
Investeringsnivået er nær tredoblet sammenlignet med 2012. Årets nye søknader inneholder 
planlagte investeringer på 10,4 milliarder kroner. 
 

Søkerkategori Antall søknader 
Godkjent kostnad  
(millioner kroner) 

Prosent av totale 
investeringer 

Det offentlige 341 8 173 78 

Idrettslag 362 1 495 14 

Andre søkere7 111 760 7 

Totalt 814 10 428 100 
Tabell 15 Oversikt over søknader og investeringskostnader fordelt på søkerkategori for nye søknader i 
2019 om tilskudd til ordinære anlegg 

 
Det offentlige fremmet noen færre søknader enn idrettslagene i år, men står bak 78 prosent 
av investeringene målt i kostnader, mens idretten står for 14 prosent av kostnadene. Andre 
søkere står for de siste 7 prosentene.  
 
 

 
7 Andre søkere er aksjeselskap, stiftelser, friluftslivsorganisasjoner, skytterlag utenfor NIF osv.  
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Figur 21 Planlagte årlige investeringer i anlegg mellom 2011 og 2019 

Figuren viser at det offentlige, først og fremst gjennom kommunene, planlegger rekordhøye 
investeringer. Nivået på planlagte investeringer i 2019 er firedoblet sammenlignet med 2014.  
 
Idrettslagenes planlagte investeringer har ligget rundt 1,5 milliarder kroner de siste årene. 
Dersom en antar at lagene mottar 28 prosent i spillemidler og får kompensert 
merverdiavgiften utgjør lagenes egeninnsats om lag 705 millioner kroner årlig. 
 
Investeringene til gruppen «andre søkere» har gjennom perioden variert mellom 
ytterpunktene 220 og 760 millioner kroner, og er på sitt høyeste i 2019.  
 
Viktig presisering 
Tallene i figuren er basert på de investeringskostnader som framkommer av søknader som 
er fremmet for første gang per år. Tallene innebærer kostnader knyttet til prosjekter man 
enten har bygget, planlegger å bygge eller er underveis i byggingen av. Tallene er derfor ikke 
presist tilknyttet et gitt budsjettår eller hvilket år de enkelte anleggene bygges. Tallene er 
egnet til å vise en trend og investeringsvilje samt eierskap, men kan ikke brukes som 
tallgrunnlag for økonomiske bevegelser knyttet til helt konkrete årstall.  
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3.5 Hovedtall for nærmiljøanlegg 

År 
Antall 

søknader 

Godkjent 
kostnad  

(mill. kroner) 

Godkjent 
søknadssum  
(mill. kroner) Tilskuddsprosent 

2019 1 163 719 275 38,2 % 
2018 1 111  713   267 37,5 % 
2017 1 174  687  260 37,8 % 
2016 1 062  616  235 38,3 % 
2015 905 494 194 39,3 % 
2014 806 409 171 41,8 % 
2013 726 354 127 35,9 % 
2012 693 361 125 34,6 % 

Tabell 16 Hovedtall for søknader om tilskudd til ordinære anlegg 

Det har vært en jevn økning i søknadssummen innenfor nærmiljøordningen. Det samme 
gjelder for tilhørende investeringsnivå. 

I tillegg til den eksisterende nærmiljøordningen fantes det fram til og med 2013 en forenklet 
søknadsordning for mindre nærmiljøanlegg. I perioden 2012 – 2014 ble det gitt 15 millioner 
kroner i tilskudd over denne ordningen. 

3.6 Tilskuddsprosent for nærmiljøanlegg 
 

 
Figur 22 Utvikling i tilskuddsprosent for nærmiljøanlegg 2012 – 2018 
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3.7 Hvem bygger og rehabiliterer nærmiljøanlegg? 
 

Søker Antall søknader 
Godkjent kostnad 
(millioner kroner) 

Prosent av totale 
investeringer  

Det offentlige 813 539 75 

Idrettslag 231 117 16 

Andre søkere 119 60 9 

Totalt 1 163 719 100 
Tabell 17 Oversikt over søknader og investeringskostnader fordelt på søkerkategori for alle søknader om 
tilskudd til nærmiljøanlegg 

Det offentlige, i all hovedsak kommunene, står for 75 prosent av investeringene, mens 
idretten står bak 16 prosent av investeringene. Gruppen «andre søkere» som for 
nærmiljøanleggenes del i stor grad er velforeninger og grendelag står for 8 prosent av 
investeringene. Se for øvrig definisjon av de ulike kategoriene i kapittel 3.3. 
 

3.8 Nye anleggsprosjekter per år for nærmiljøanlegg 
 

År Antall søknader 
Godkjent kostnad  

(mill. kroner) 

Godkjent 
søknadssum  
(mill. kroner) Tilskuddsprosent 

2019 667 378 150 39,6 % 

2018 624  391  147 37,6 % 

2017 705  389  150 38,6 %  

2016 642  376  141  37,5 % 
Tabell 18 Hovedtall for nye søknader om tilskudd til nærmiljøanlegg i perioden 2012-2018 

Av årets søknader var det 667 som gjaldt nye nærmiljøanleggsprosjekter. Kostnaden for 
disse prosjektene er beregnet til 378 millioner kroner, og det ble søkt om 150 millioner kroner 
i tilskudd. Dette utgjør 39,6 prosent av anleggskostnaden. 
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4 Idrettsanlegg og anlegg for egenorganisert aktivitet 

I tillegg til å skille mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg skiller denne rapporten mellom 
anlegg hvor organisert idrett er hovedaktiviteten – idrettsanlegg – og anlegg hvor den 
egenorganiserte aktiviteten dominerer – anlegg for egenorganisert aktivitet.  
 
Det er foretatt en skjønnsmessig vurdering av bruken av de forskjellige anleggstypene for å 
fastslå hvorvidt de skal klassifiseres som idrettsanlegg eller som anlegg for egenorganisert 
aktivitet.  
 
Følgende anlegg omfattes av begrepet anlegg for egenorganisert aktivitet: 

- Alle anlegg der det søkes om midler i ordningen for nærmiljøanlegg.  
- Av anlegg som inngår i kategorien ordinære anlegg, regnes følgende som anlegg der 

det i hovedsak foregår egenorganisert aktivitet: alpinanlegg, svømmeanlegg, 
friluftslivsanlegg, golfanlegg og turkart. 

 
Øvrige anlegg omfattes av begrepet idrettsanlegg – anlegg hvor det i hovedsak drives 
organisert idrett. 
 
Det er uansett viktig å huske på at både organisert og egenorganisert aktivitet finner sted i 
større eller mindre grad i så å si alle anlegg.  
 

4.1 Søknader om tilskudd til idrettsanlegg 

Alle søknader om tilskudd til idrettsanlegg 2016-2019 

År 
Antall 

søknader 

Godkjent 
kostnad   (mill. 

kroner) 

Godkjent 
søknads-sum 
(mill. kroner) 

Tildelt 
tidligere år 

(mill. 
kroner) 

Total potensiell 
tildeling (mill. 

kroner) 
Tilskudds- 

prosent 

2019 2 035 21 086 4 151 432 4 583 21,7 % 

2018 1 834 17 030 3 556 394 3 950 23,2 % 

2017 2 040 16 110 3 224 409 3 633 22,6 % 

2016 1 971 14 798 3 057 363 3 420 23,1 % 
Tabell 19 Hovedtall for søknader om tilskudd til idrettsanlegg 2016-2019 

2 035 av årets spillemiddelsøknader gjaldt tilskudd til idrettsanlegg. Godkjent kostnad er 21,1 
milliarder kroner og søkerne vil kunne motta 4,6 milliarder kroner i tilskudd inkludert allerede 
innvilgede midler. 
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Nye anleggsprosjekter per år for organisert idrett 2016-2019 

År 
Antall 

søknader 
Godkjent kostnad  

(mill. kroner) 

Godkjent 
søknadssum  
(mill. kroner) Tilskuddsprosent 

2019 724 7 305 1 501 20,6 % 

2018 580 5 848 1 270 21,7 % 

2017 700 4 952 1 033 20,9 % 

2016 626 3 398 832 24,5 % 
Tabell 20 Hovedtall for nye søknader om tilskudd til idrettsanlegg 2016-2019 

Det ble fremmet 724 nye spillemiddelsøknader knyttet til bygging av idrettsanlegg i 2019. 
Investeringene knyttet til disse søknadene utgjorde 7,3 milliarder kroner og anleggseierne vil 
kunne motta omtrent 1,5 milliarder kroner i tilskudd. 
 

4.2 Søknader om tilskudd til anlegg for egenorganisert aktivitet 

Alle søknader om tilskudd til anlegg for egenorganisert aktivitet 2016-2019 

År 
Antall 

søknader 

Godkjent 
kostnad   

(mill. 
kroner) 

Godkjent 
søknads-
sum (mill. 

kroner) 

Tildelt 
tidligere 
år (mill. 
kroner) 

Total 
potensiell 

tildeling (mill. 
kroner) 

Tilskudds- 
prosent 

2019 1 431 8 734 1 656 202 1 857 21,3 % 

2018 1 572 6 348 1 365 113 1 477 23,3 % 

2017 1 701 6 146 1 243 94 1 337 21,8 % 

2016 1 536 5 534 1 059 58 1 118 20,2 % 
Tabell 21 Hovedtall for søknader om tilskudd til anlegg for egenorganisert aktivitet 2016-2019 

Investeringene knyttet til søknadene utgjorde 8,7 milliarder kroner og anleggseierne vil kunne 
motta et spillemiddeltilskudd på omtrent 1,85 milliarder kroner. 
 

Nye anleggsprosjekter per år for egenorganisert aktivitet 2016-2019 

År 
Antall 

søknader 
Godkjent kostnad  

(mill. kroner) 

Godkjent 
søknadssum  
(mill. kroner) Tilskuddsprosent 

2019 757 3 502 742 21,2 % 

2018 784 1 584 474 30,0 % 

2017 921 1 597 455 28,5 % 

2016 797 2 671 502 18,8 % 
Tabell 22 Hovedtall for søknader om nye tilskudd til anlegg for egenorganisert aktivitet 2016-2019 
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Det ble fremmet 757 nye søknader om tilskudd til anlegg der egenorganisert aktivitet 
dominerer. Planlagte investeringer knyttet til disse anleggene er nesten 2 milliarder kroner 
høyere sammenlignet med 2018.  
 

4.3 Sammenligning av søknader og tildelinger til idrettsanlegg og anlegg 
for egenorganisert aktivitet 

Nye anleggsprosjekter i 2019 

Anleggets 
hovedbruk 

Antall 
søknader 

Godkjent 
kostnad 

(mill.kroner) 
Godkjent 

søknadsbeløp Tilskuddsprosent 

Idrett 724 7 305 1 501 21 % 

Egenorganisert 757 3 502 742  21 % 
Tabell 23 Sammenligning av nye søknader om tilskudd til idrettsanlegg og anlegg for egenorganisert 
aktivitet 2019 

Det er noe flere søknader om tilskudd til prosjekter for anlegg for egenorganisert enn til 
idrettsanlegg for hovedsakelig organisert bruk, men overordnet sett er bildet at det er jevnt i 
byggeaktivitet mellom kategoriene. Investeringskostnadene knyttet til anlegg for 
egenorganisert aktivitet utgjør en tredjedel av totalen. Det bygges med andre ord mange og 
relativt sett rimeligere anlegg for egenorganisert aktivitet, og tilsvarende bygges det vesentlig 
mer kostnadskrevende anlegg for organisert idrett. Bruppene kommer omtrent likt ut i andel 
tilskudd av kostnadene.  
 
 

 
Fra 2016 til 2019 har samlet tilskudd til anlegg for egenorganisert aktivitet økt med 47 %. 
Tilskuddet til idrettsanlegg har økt med 20 % i samme periode. 
 
Samtidig er det slik at antall tildelinger til de ulike kategoriene fordeler seg langt jevnere. 786 
søknader om tilskudd til anlegg for egenorganisert aktivitet ble tildelt midler i 2019, mot 862 
søknader om tilskudd til anlegg for organisert aktivitet. Som vist i tabell 21 er det store 
forskjeller i kostnader og søknadsbeløp. 
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Heim Kommune Ordfr er

Høringsutt alelse fra Heim kommune angående KVU Orkdalspakken.

Heim kommune er fornøyd med at vi har nådd en ny milepel i arbeidet med Orkdalspakken. Den

foreslåt t e løsningen er svært kost bar og Heim kommune er bekymret for at det vil bli svært høye

bompenger. Heim kommune st øtt er Regionrådet i Orkdalsregionen forslag på st rekningen E39 Klett -

Thamshavn som en langt billigere løsning og som vil være realiserbar i overkommelig framt id og som

er tj enlig for regionen som helhet .

Heim kommune har gått gjennom KVU-en og har følgende høringsuttalelse:

E6-E39 Planfri tt Klett krysset :

Her må det snarest et ableres et planfr it t kryss som opprinnelig planlagt. Dette krysset fremst år som

meget t rafikkfa rlig og skaper st ore problemer for t rafikkbilde på E6 og E39.

E39 Klett - Thamshavn :

Heim kommune mener at dagens E39 på st rekningen vil være tj enlig for regionen i mange år

framover. Denne uttalelsen er i t rå med Regionrådets t idligere ut talelser om at vi ikke ser behovet for

4-felts vei på omt alt st rekning.

St rekningen E39 ved Dyrgrova:

Heim kommune er fornøyd med St atens Veivesens (SW ) prioritering av Dyrgrova som SVV etappe 1

ut bygging. (side 78 i KVU). Heim kommune ser på Dyrgrova som en flaskehals og er derfor vikt ig i

arbeidet mot å bedre kurvat ur og rassikring på st rekningen.

St igningene i Skjenalddalen:

Heim kommune er opptatt av at st igningsforholdet  i  Skjenalddalen blir ut bedret i t rå med SVV etappe

l ut bygging. (side 78 i KVU).

E39 Thamshavn - Harrangen;

Det er i KVU-en skissert f lere alternat ive løsninger på denne st rekningen. Dette er en t rase som st erkt

berører arealdisponeringen i området og t rasevalget må ut redes i nært samarbeid med Orkland

kommune. Heim kommune er opptatt av at man får en tj enlig vei på denne st rekningen. Veien må gi

en rasjonell t rafikkavvikling og det må være gode planfr ie kryssløsninger for t ilkobling til FV65, FV710

og Orkanger havn. I t illegg må det være planfr i adkomst t il Orkanger både fra nord sør og vest .



Heim Kommune Ordfører

Fv 65 Orkanger - Surnadal:

På denne st rekningen er t ilrett elegging for godst ransport det vikt igste for regionen. Fra Orkanger t il

Farve bru f lyt tes Fv65 til vestsiden av Orkla og følger i hovedsak dagens fylkesvei. Det må

gjennomføres en oppgradering av dagens t rase for å kunne ta modulvogntog. Her må flaskehalser

ut bedres, nødvendige breddeutvidelser må gjennomføres og bærelaget må forsterkes slik at

problemene med telehiv løses. Eksempler på flaskehalser er Storäsbakkene og svinger over

Rindalsskogen. På enkelt e st rekninger kan veien flyt tes lengre unna bebyggelse, men det vikt igste er

at det et ableres gang og sykkelvei på st rekningene langs veien som er skolevei og st rekninger som

ellers er fa rlig og utfordrende for myke t rafikanter. I t illegg må det bygges gang- og sykkelbru ved
siden av Farve bru.

Fv 700/ 701 Storås - Berkåk:

Også på denne st rekningen er t ilret telegging for godst ransport det v ikt igste for regionen. Det må

gjennomføres en oppgradering av dagens t rase for å kunne ta modulvognt og. Her må flaskehalser

ut bedres og det må foretas nødvendige breddeutvidelser og man må forst erke veiens bærelag slik at

problemene med telehiv løses. Eksempler på f laskehalser er krysset på Storås, Mærk bru, Grana bru,

Berkäkbakkene. Det må etablereres gang og sykkelvei på de st rekningene langs veien som er skolevei

og st rekninger som ellers er farlig og utfordrende for myke t rafikanter.

Fv 710 Råbygda - Valset

Tidlig i prosessen med Orkdalspakken ble det ut arbeidet et forprosjekt for Fv710 st rekningen

Rå bygda - Ingdalen . Dett e er en vikt ig st rekning for internt ransport i nye Orkland kommune og som

godsvei t il Fosen og kampf lybasen på Ørlandet . Forprosjektet beskriver helt nødvendige t iltak på

denne st rekningen. Denne st rekningen er ikke omt alt i KVU-en, men det er svært vikt ig for regionen

at denne st rekningen også blir prioritert av Trøndelag Fylkeskommune.

SVV har prioritert ut byggingsrekkefølgen i KVU-en. Heim kommune støtt er KVU som har slik prio ritert

rekkefølge av de ulike st rekningene.



Heim Kommune Ordf rer

Vi har delt prioriteringsrekkefølgen  i  2 ut fra E39 og Fylkesveier.

Stat lig ansvar:

1. Planfr it t kryss på E39 Klet t krysset

2. Flaskehalser på E39 ved Dyrgrova og st igningene i Skenalddalen.

3. St rekningen Thamshavn - Harrangen

Fylkesveier:

l. Fv65/ Fv700 st rekningen Orkanger - Berkåk

2. Fv65 st rekningen Storäs - Surna dal

3. Fv710 st rekningen Rå bygda - Ingdal

Odd Jar le Svane m
Ordf ører i Heim komm une
M obil +47 47 66 24 82
Heim kommune sentra lbord 72 46 00 00
Odd. jar le._svanem@h eim .kommune.no
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Heim kommune
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Vår dato: 02.07.2020 Vår referanse: 202016911-6 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Ragnhild Vist Lindberg 

Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale 
næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag 

Vi viser til informasjon om Regjeringens forslag vedr. tilskudd til kommunale næringsfond 
som ble utsendt til kommunene i Trøndelag via e-post 10.06.2020. Stortinget vedtok 
ordningen 19.06.2020 og fylkeskommunen fikk oppdragsbrev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 23.06.2020. 

 
Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune vedtok 23.06.2020, sak 231/20, følgende:  
«Fylkesutvalget gir sin tilslutning til foreslått fordelingsmodell og de vurderinger som er 
gjort i saken.» Det henvises til saksframlegget FU-231/20 - Fordeling av tilskudd til 
kommunale næringsfond - krisepakke 3 for nærmere beskrivelse av fylkes- og 
kommunefordelingen. Vedtatt fordeling av midler til den enkelte kommune i Trøndelag 
fremgår av vedlegg 1. 
 
Om ordningen 
Midlene er øremerket til kommunale næringsfond og er en engangsbevilgning. 
Bevilgningen til Trøndelag fylkeskommune er ca. 64,3 millioner kroner. Tilskuddet skal gå 
uavkortet videre til kommunene og det forutsettes at midlene raskt må gjøres tilgjengelig 
for næringslivet.  
 

Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av 
covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen 
er landsdekkende. 
 
Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet 
støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke 
negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for 
arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. 
 
Kriteriene for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og b) 
utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.  
 
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan 

gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet har meldt inn ordningen med 
kommunale næringsfond under det alminnelige gruppeunntaket, og kommunene kan da 
tildele støtte i tråd med innmeldte støttekategorier, eller etter reglene for bagatellmessig 
støtte.  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/tildelingsbrev/oppdragsbrev-til-fylkeskommunene-vedrorende-kommunale-naringsfond/id2721804/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/tildelingsbrev/oppdragsbrev-til-fylkeskommunene-vedrorende-kommunale-naringsfond/id2721804/
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/864930?agendaItemId=207606
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/864930?agendaItemId=207606
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/folgenotat-om-kommunale-naringsfond.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/
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Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av 

midlene. 
 
Midlene kan tildeles interkommunale næringsfond etter avtale mellom fylkeskommunen og 
kommunene. Dersom dette er ønskelig, ber vi om å få en umiddelbar tilbakemelding om 
dette. 
 

Det vises til vedlagte oppdragsbrev fra KMD for mer informasjon om ordningen (se link på 
side 1) 
 
Retningslinjer 
For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som 
følge av covid-19-utbruddet.  
 

Det er viktig at kommunen setter seg inn i den midlertidige forskriften og de retningslinjene 
som er vedtatt. Vi vil spesielt peke på bestemmelsene vedr. formål, krav til søknad og hva 
som kan støttes og hva som ikke kan støttes. Merk bl.a. at tilskuddet ikke kan dekke 
ordinære driftskostnader. Videre er det tatt inn særregler for kommunale næringsfond i 
paragraf 2, bl.a. om hvem som kan søke og hvilke tildelingskriterier som skal benyttes. 
 
Søknadsbehandling, rapportering og utbetaling 

Kommunene skal ta i bruk www.regionalforvaltning.no (heretter kalt RF13.50), og alle 
søknader om støtte fra kommunale næringsfond skal sendes inn av søkeren selv via 
RF13.50. Kommunene skal kunngjøre en støtteordning for forvaltning av midlene i 
RF13.50. Det er viktig at dette gjøres raskt, så midlene gjøres tilgjengelig for næringslivet.  
 
I RF13.50 ligger det en grundig brukerveiledning for forvaltere. Trøndelag fylkeskommune 
ønsker at alle kommuner benytter søknadsmalen for kommunale næringsfond (KNF). Ila 

uke 27 vil det bli gjort en oppdatering av søknadsmalen for kommunale næringsfond i 
RF13.50, så vent til uke 28 med å opprette støtteordningen. Kommunene må benytte seg 
av saksbehandlingsfunksjonaliteten i RF13.50, og KMD og fylkeskommunen oppfordrer 
kommunene til å benytte denne fullt ut. Det er bl.a utarbeidet krav og veileder til 
aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 – kommunale næringsfond, med egne 
rapporteringskategorier som dere må benytte. Registreringene er nødvendige for at KMD 
skal kunne rapportere tilbake til Stortinget. Støtten til bedrifter må gis i tråd med 
regelverket om offentlig støtte. Ettersom kommunene må gjøre en vurdering av offentlig 
støtte, anbefaler vi at dere benytter funksjonaliteten for dette, og gjør det på hver enkelt 
søknad i RF13.50. 
 
Det forutsettes et aktivt samarbeid med øvrig virkemiddelapparat og næringshager der 
dette finnes. I bedriftsrettede søknader forutsettes det arbeidsdeling med Innovasjon 
Norge Trøndelag, som har et apparat som tilbyr kompetanse og nettverk til bedrifter som 

har et nasjonalt og internasjonalt marked. Kommunene behandler alle saker som kun har 
et lokalt marked. Kommunen behandler også øvrige lokale næringsutviklingssaker. 
 
Rapportering og frister 
Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene 1. februar 2021. 
Fylkeskommunene må kvalitetssikre rapporteringen fra kommunene før den sendes 
departementet. Frist for rapportering fra fylkeskommunene til KMD er 1. mars 2021.  
 
I tillegg skal kommunene utarbeide en kort skriftlig årsrapport/-melding til 
fylkeskommunen vedr bruken av det kommunale næringsfondet for 2020. I rapporten 
oppfordres kommunene til å formidle 2-3 gode historier om vellykkede prosjekter som har 
mottatt støtte fra fondet. Slike gode eksempler er en del av fylkeskommunens rapportering 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437
http://www.regionalforvaltning.no/
http://support.regionalforvaltning.no/support/solutions/articles/4000107016-fullstendig-opplaering-for-forvalter
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/vedlegg-2-krav-og-veileder-til-statistikkrapportering-knf-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/vedlegg-2-krav-og-veileder-til-statistikkrapportering-knf-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/vedlegg-2-krav-og-veileder-til-statistikkrapportering-knf-.pdf
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om bruken av regionale utviklingsmidler overfor Hovedutvalg for næring. Rapporten skal 

behandles politisk før den oversendes Trøndelag fylkeskommune innen 01.04.2021.  
 
Aksept av tilsagn og utbetaling 
Kommunene må underskrive og returnere vedlagt akseptskjema til Trøndelag 
fylkeskommune innen 3 måneder etter mottak av tilsagnsbrev (vedlegg 2).  
 

75 % av tilsagnsbeløpet vil etter innsendelse av signert aksept bli utbetalt til 
kontonummeret som kommunen oppgir på akseptskjemaet. Sluttutbetaling av resterende 
25 % foretas når årsrapporteringen er godkjent i 2021. 
 
Kontaktpersoner: 
Spørsmål om ordningen kan rettes til: 
Ragnhild Vist Lindberg, tlf. 95978176, e-post: ragli@trondelagfylke.no (kan i sommer 

kontaktes uke 26-27) 
Even Ystgård, tlf. 90642814, e-post: eveys@trondelagfylke.no (kan i sommer kontaktes 
uke 28-29) 
Ole Harris Hanssen, tlf. 95262297, e-post: olehan@trondelagfylke.no (kan i sommer 
kontaktes uke 30-31) 
 
Kontaktinformasjon ved eventuelle tekniske spørsmål: 

Bjarne Bull-Berg, tlf. 45023935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no (kan i sommer kontaktes 
uke 27 og f.o.m uke 32). 
Eli Rishaug, tlf. 45607243, e-post: elidris@trondelagfylke.no (kan i sommer kontaktes uke 
27-29, og f.o.m uke 33). 
Petrine Husby, tlf 94157607, e-post: pethu@trondelagfylke.no (kan i sommer kontaktes 
uke 27-28, og f.o.m uke 33). 
 

Lykke til med forvaltningen av det kommunale næringsfondet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Ragnhild Vist Lindberg 
Rådgiver  
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 

1. Fordeling kommunale næringsfond 2020 iht vedtak i FU 231/20 
2. Akseptskjema KNF 2020 
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7. Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 – kommunale 

næringsfond, med egne rapporteringskategorier 

   

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 - Fordeling kommunale næringsfond iht vedtak i FU 231-20 

Vedlegg 2 - Akseptskjema KNF 2020 

 

Mottakere:  

FRØYA KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE 

MALVIK KOMMUNE 

MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

RØROS KOMMUNE 

OPPDAL KOMMUNE 

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

SKAUN KOMMUNE 

RENNEBU KOMMUNE 

SNÅSA KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 

LIERNE KOMMUNE 

TYDAL KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

VERDAL KOMMUNE 

LEKA KOMMUNE 

STEINKJER KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

OVERHALLA KOMMUNE 

LEVANGER KOMMUNE 

FROSTA KOMMUNE 

RØYRVIK KOMMUNE 

STJØRDAL KOMMUNE 

OSEN KOMMUNE 

RINDAL KOMMUNE 

HEIM KOMMUNE 

NÆRØYSUND KOMMUNE 

ORKLAND KOMMUNE 

ØRLAND KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE  

 

Kopimottakere:  

INNOVASJON NORGE  

https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/vedlegg-2-krav-og-veileder-til-statistikkrapportering-knf-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/27bce44a3f5b440fb5f199e612c52fca/vedlegg-2-krav-og-veileder-til-statistikkrapportering-knf-.pdf


Kommune Tilsagnsnummer Tilsagnsbeløp Andel

Trondheim kommune KNF 20.01 12 114 657 18,84 %

Steinkjer kommune KNF 20.02 2 305 872 3,59 %

Namsos kommune KNF 20.03 1 825 689 2,84 %

Frøya kommune KNF 20.04 978 706 1,52 %

Osen kommune KNF 20.05 1 019 663 1,59 %

Oppdal kommune KNF 20.06 1 693 192 2,63 %

Rennebu kommune KNF 20.07 1 243 424 1,93 %

Røros kommune KNF 20.08 2 078 421 3,23 %

Holtålen kommune KNF 20.09 1 381 141 2,15 %

Midtre Gauldal kommune KNF 20.10 987 609 1,54 %

Melhus kommune KNF 20.11 1 698 420 2,64 %

Skaun kommune KNF 20.12 1 067 760 1,66 %

Malvik kommune KNF 20.13 1 597 644 2,49 %

Selbu kommune KNF 20.14 1 311 755 2,04 %

Tydal kommune KNF 20.15 742 527 1,15 %

Meråker kommune KNF 20.16 1 843 877 2,87 %

Stjørdal kommune KNF 20.17 2 605 655 4,05 %

Frosta kommune KNF 20.18 1 315 183 2,05 %

Levanger kommune KNF 20.19 1 960 217 3,05 %

Verdal kommune KNF 20.20 2 189 872 3,41 %

Snåase - Snåsa kommune KNF 20.21 1 310 058 2,04 %

Lierne kommune KNF 20.22 868 803 1,35 %

Raarvihke - Røyrvik kommune
KNF 20.23

1 591 964 2,48 %

Namsskogan kommune KNF 20.24 1 387 957 2,16 %

Grong kommune KNF 20.25 1 091 596 1,70 %

Høylandet kommune KNF 20.26 849 952 1,32 %

Overhalla kommune KNF 20.27 975 670 1,52 %

Flatanger kommune KNF 20.28 1 170 606 1,82 %

Leka kommune KNF 20.29 778 407 1,21 %

Inderøy kommune KNF 20.30 1 193 479 1,86 %

Indre Fosen kommune KNF 20.31 1 934 712 3,01 %

Heim kommune KNF 20.32 1 326 530 2,06 %

Hitra kommune KNF 20.33 1 185 115 1,84 %

Ørland kommune KNF 20.34 1 498 349 2,33 %

Åfjord kommune KNF 20.35 1 191 762 1,85 %

Orkland kommune KNF 20.36 1 835 472 2,86 %

Nærøysund kommune KNF 20.37 1 206 586 1,88 %

Rindal kommune KNF 20.38 930 100 1,45 %

Pluss/minus grunnet
øre avrunding

Total 64 288 402 100,00 %

Vedlegg 1: 
Fordeling kommunale næringsfond 2020 iht vedtak i FU 231/20



       

       

 

 

 

 

 

AKSEPT AV TILSAGN FRA TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 

 
KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2020 

 

 

Prosjekteier skal undertegne 
aksepten, og sende den tilbake. 

Enten pr. e-post til: 

 

postmottak@trondelagfylke.no 

 
eller pr. post: 

 

Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 

Postboks 2560 

7735 Steinkjer,  

 
innen 3 – tre – måneder fra 

tilsagnsdato. 

Prosjekteier: 

(Navn på kommune) 
 

Prosjekt: 

Kommunalt næringsfond 2020 

 

Tilsagnsdato: 02.07.2020 

Tilsagnsnummer: KNF 20.(før inn 
kommunens løpenummer) 

Tilsagnsbeløp:  

 

inntil kr (tilsagnsbeløp føres inn av kommunen)  

 

Arkivsaksnummer: «Arkivsak» 

Saksbehandler: Kontaktperson i 
kommunen, føres inn av kommunen 

 

Bekreftelse på at vi aksepterer vilkårene for tilskudd fra 
Trøndelag fylkeskommune  

 
Sted og dato 

 

Underskrift 

 
 

Organisasjonsnummer:  Navn i blokkbokstaver 

 

 

Bankkontonummer:  

 

 

 

 
Ved endring av bankforbindelse/kontonummer ber Trøndelag 

fylkeskommune om å bli informert. 
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From: (PK) NAV Virkemiddelseksjonen Sosiale tjenester 
<nav.virkemiddelseksjonen.sosiale.tjenester@nav.no> 

Sent: Monday, June 22, 2020 2:47 PM 
Subject: Brev om stenging av midlertidig digital kanal for brukere av sosiale 

tjenester 
Attachments: Til alle landets Kommunedirektører_Rådmenn – informasjon om stenging 

av den midlertidige løsningen.docx 
 
Hei 
 
Vedlagt følger brev til alle landets kommuner med informasjon om stenging av den midlertidige 
digitale kanalen for henvendelser til NAV-kontoret for brukere av sosiale tjenester.  
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet viser for øvrig til brev datert 27. mars 2020 om Hastetiltak for å øke 
tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV- kontoret på grunnlag av pandemisituasjonen som ble 
sendt ut i forbindelse med åpningen av den midlertidige digitale løsningen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet 
: 97625101 
www.nav.no  

 

http://www.nav.no/


 

 
 

 

NAV // ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET  //  KONTOR FOR HJELPEMIDLER OG LEVEKÅR 

Postadresse: Postboks 5 St. Olavs plass //  0130 Oslo    
E-post: arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no 

 

www.nav.no //   

 

 
Til alle landets kommuner 
 
 
      
      
            

 

Deres ref.:  Vår ref.: 20/8434 Vår dato: 18.06.2020 

 Saksbehandler: Mari Pleym  //  Kontor for 
hjelpemidler og levekår 

 

 
 
 

Til alle landets Kommunedirektører/Rådmenn – 
informasjon om stenging av den midlertidige løsningen 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til brev datert 27. mars 2020 om Hastetiltak for å øke 
tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV- kontoret på grunnlag av pandemisituasjonen.   
 
På grunn av stor pågang på telefon og i chatløsningene og begrenset fysisk tilgjengelighet 
til NAV-kontorene, åpnet NAV 2. april en midlertidig, skriftlig kanal for brukere av de sosiale 
tjenestene. NAV ønsker å minne om at løsningen stenges 30. juni.  
 
Formålet med den digitale tjenesten var at brukere av sosiale tjenester kunne kommunisere 
digitalt med sitt NAV-kontor under pandemien. Varigheten på tiltaket ble satt til 30. juni 2020, 
med mulighet for forlengelse hvis pandemisituasjonen skulle tilsi det. Fordi samfunnet 
gradvis åpner opp og det er bedre tilgjengelighet til NAV for brukerne, vil den midlertidige 
løsningen bli stengt som planlagt 30. juni.   
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet vil informere NAV-kontorene om de praktiske forhold rundt 
stengingen samt gi tydelig informasjon til innbyggerne på nav.no.  
 
Løsningen som ble aktivert var basert på en eldre funksjonalitet som har ligget skjult i NAV 
sine systemer. Denne har noen kjente begrensninger mht. fleksibilitet, men tjenesten ble 
likevel aktivert, på grunn av pandemien.  Årsakene til denne vurderingen var et ønske om: 
 

• å gi brukerne en digital inngang til NAV-kontoret i pandemisituasjonen  

• å avlaste NAV Kontaktsenter for telefoner fra brukere av sosiale tjenester  

 

Team Digisos i Arbeid- og velferdsdirektoratet, har parallelt med åpningen av den 

midlertidige løsningen, startet arbeidet med å få innsikt i hvordan en permanent digital 

file://///adeo.no/appl/WebSak/Maler/www.nav.no
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dialogmulighet bør utformes. Den fremtidige dialogløsningen vil bygge på erfaringer fra den 

midlertidige løsningen og har som mål å ivareta dialogbehov til brukere og NAV-kontor. 

Videre involvering fra kommunene i dette arbeidet vil blant annet skje gjennom Brukerråd for 

Digisos.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet ber om at kommunene oppdaterer informasjon på 
kommunens hjemmeside om at den midlertidige kanalen «Skriv til NAV/Ditt NAV» ikke vil 
være tilgjengelig etter 30.6.2020. Arbeids- og velferdsdirektoratet publiserer informasjon til 
kommunene om de sosiale tjenestene i NAV-kontorene på https://www.nav.no/no/nav-og-
samfunn/samarbeid/for-kommunen. 
 
Det er mulig å gi tilbakemeldinger til nav.virkemiddelseksjonen.sosiale.tjenester@nav.no 
 
 
Med hilsen  
  
 
 

 

Kjell Hugvik Jan Erik Grundtjernlien 
direktør seksjonssjef 
Arbeids- og tjenesteavdelingen Arbeids- og tjenesteavdelingen 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
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