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Påvirkningen på Storørret av veiutfylling ved Sinnesodden. 

Bakgrunn 

Vest Telemark Entreprenør AS har engasjert Sweco til å utarbeide en reguleringsplan for et nytt 

boligfelt på Sinnesodden (Figur 1) ved Seljordsvatnet. Vegvesenet ga klare signaler om at en 

adkomstvei til boligfeltet bør legges langs nordsiden av Sinnesodden grunnet trafikkhensyn. 

Terrenget i området er bratt, og en slik adkomstvei vil medføre en utfylling langs ca. 240m av 

vannkanten, ut til opptil 32m fra land (totalt areal ca. 4.200 m2). I forbindelse med 

planprosessen uttrykte Fylkesmannen i Vestfold og Telemark et ønske om dialog (epost 7. mai 

2019) for å klargjøre om dette tiltaket kan ha en negativ påvirkning på habitatet til storørret-

bestanden i Seljordsvatnet.  

 

Figur 1 Seljordsvatnet. 
Sinnesodden er inntegnet med pil, og stiplet svart område viser hvor veifylling skal etableres (ikke i 
målestokk). Små pilspisser viser andre strandkantsoner inspisert fra land for kontroll av dybdekart.   
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På oppdrag for Vest Telemark Entreprenør AS innhentet Sweco derfor informasjon og 

gjennomførte befaring av strandsoneområdet (littoralsone) og bunnforholdene på nordsiden av 

Sinnesodden for å vurdere på et overordnet nivå om området påvirket av en eventuell utfylling 

kan ha verdi for storørret og hvorvidt tiltaket kan ha en effekt på storørretbestanden i 

Seljordsvatnet. 

Kartlegging av området 

Seljordsvatnet (Seljordsvannet) ligger i Seljord kommune (Vestfold og Telemark fylke) og 

tettstedet Seljord ligger i den nordlige enden (Figur 1). Innsjøen er oligotrof (næringsfattig) og 

langs mye av strandkanten blir det raskt dypt (Figur 2A). Største dybde er ca. 145 m. 

(Dybdekart Seljordsvatnet, 1984). I den nordlige delen av Seljordsvatnet er grunne områder i 

hovedsak begrenset til deltaene skapt av elvene Vallaråi og Bygdaråi, samt områder vest for 

Sinnesodden og sydøst for Sinnesodden til Blånuten (like nord for Neslestøl, Figur 2B og Figur 

5), basert på tilgjengelige dybdekart.  

 

 

Figur 2 Dybdekart over Seljordsvatnet 
A. NVE dybdekart fra 1984 over Seljordvatnet. Oransj pil viser Sinnesodden B. SonarChart dybdekart. Blå 
områder er dybder under 14 meter (Kilde: Navionics SonarChart over Serljordsvatnet, hentet fra Chart 
Viewer på https://webapp.navionics.com/ ). 

https://webapp.navionics.com/
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Prosjektering av adkomst veg til Sinnesodden (Figur 3) basert på føringer fra Statens Vegvesen 

vil trolig kreve at det etableres en utfylling langs ca. 240m av vannkanten, ut til opptil 32m fra 

strandkanten (totalt areal ca. 4200 m2) på den nordvestlige-siden av Sinnesodden pga. bratt 

topografi i området.  

 

 

 

Figur 3 Prosjektert adkomstvei (foreløpig) til Sinnesodden. 
Topp: Modell av adkomstveg. Bunn: areal beslaglagt av vei. Skråninger i vannet vil trolig øke arealet noe 
utover det vist i figur. 

Seljordsvatnet har en bestand av Storørret. Storørret er ingen egen art, men i lokaliteter der det 

er gode bestander av byttefisk kan lokale ørretpopulasjoner (Salmo trutta) utvikle storvokste 

individer. Det er ved overgang fra zooplankton og zoobentos til fiskediett at veksten hos 

individene i slike ørretpopulasjoner tiltar. I Seljordsvannet som i andre innsjøer med 

storørretbestander er det tilgang på byttefiskarter over tid som legger grunnlaget for utvikling av 

egenskapene som disse storørretbestandene har, egenskaper som trolig over tid utvikler et 

genetisk grunnlag. Heggenes m.fl. (2018) gir følgende definisjon for en bestand av storørret: 
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«En storørretbestand er naturlig reproduserende med regulær forekomst av fiskespisende 

individer, og hvor overgangen til fiskediett gir A) vekstomslag eller B) utholdende vekst.»  

Et viktig moment i utviklingen av slik storvokst ørret er at i de første leveårene så er disse 

individene avhengig av oppveksthabitat som det annen vanlig ørret også bruker. For eksempel 

strandnære og grunne områder med god tilgang på skjul og mat som bunndyr og dyreplankton.  

I forvaltningssammenheng har storørretstammer høy status og er omfattet av egen 

handlingsplan, der Miljødirektoretat nå arbeider med utvikling av strategi for forvaltning av disse 

bestandene. Strategidokumentet ventes ferdig i 2020. 

Flere innsjøer i Norge har storørretbestander, men undersøkelser viser at flere av disse 

bestandene, inkludert i Seljordsvatnet, har avtakende populasjonsstørrelse (Heggenes, Røed, & 

Torp, 2018). Det har vært bekymring for storørretstammen i Seljordsvatnet tidligere, og det har 

vært iverksatt habitattiltak i gyteelven Vallaråi for å styrke storørretstammen (Heggenes, Røed, 

& Torp, 2018). 

Ørret jakter i hovedsak vha. syn («visual feeder») og ned til ca. 2x siktedypet i en innsjø og 

foretrekker steinete bunnsubstrat.  (Klemetsen, Amundsen, & Dempson, 2003). Siktedyp i 

Seljordsvatnet er ca. 4-7 meter i løpet av året (Anh, 2018), dvs. at områder av Seljordsvatnet 

ned til ca. 14 m kan anses som potensielle oppvekstområde for ørret (fiskespisende storørret vil 

også benytte dypere områder). Områder helt opptil land og med dyp mindre enn ca. 0,5 m er 

trolig mindre viktige pga. islegging og isskuring av bunnsubstratet i vintersesongen. Det er trolig 

at flere typer byttefisk til storørret også benytter de grunnere områdene som oppveksthabitat. 

Områder i Seljordsvatnet ned til 14m dybde ble visualisert rundt Sinnesodden (Figur 4) og i 

nordre del av Seljordsvatnet (Figur 5) vha. dybdekart tilgjengelig fra Navionics 

(https://webapp.navionics.com/). Arealet av potensielle oppvekstområder for ørret i den 

nordvestlige-delen av Seljordvatnet ble beregnet fra dybdekart (lilla, Figur 5) og beregnet til ca. 

500 mål. Av dette vil veifyllingen dekke ca. 4,2 mål eller ca. 0,8%. 

 

https://webapp.navionics.com/
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Figur 4 Vanndybder ved Sinnesodden. 
Områder inntil 14 meter dybt er fargelagt blått. Oransje område viser omtrentlig areal av bunn berørt av 
utfylling. Undervannsbefaring ble gjennomført i områder fra vestre til østre del av utfylling (totalt langs ca. 
400m strandlinje, ut til ca. 20m fra land. Fylling med skråning er estimert til å strekke inntil 32m fra land. 
(Kilde: Navionics SonarChart over Seljordsvatnet, hentet fra Chart Viewer på 
https://webapp.navionics.com/). 

https://webapp.navionics.com/
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Figur 5 Grunne områder i nordre del av Seljordsvatnet 
Områder inntegnet i lilla ble benyttet til arealberegning av potensielt leveområde i nord-vestre del av 
Seljordsvatnet. Område for veifylling er inntegnet i oransje (markert med pil). 
(Kollasj-figur, Kilde: Navionics SonarChart over Serljordsvatnet, hentet fra Chart Viewer på 
https://webapp.navionics.com/ ). 

Undervannsebefaring ved snorkling og strandkantbefaring ble utført av Alexander B. Westbye 

og Gunnar Sandvik 16. desember 2019 og 11 feb 2020. En tidligere innledende befaring ble 

foretatt 9. november 2019. 8. januar 2020 ble strandkanten ved tre områder syd og øst for 

Sinnesodden (pilspiss, Figur 1) befart fra land for visuell kontroll av dybdekart og observasjon 

https://webapp.navionics.com/
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av synlig bunnsubstrat. Ved snorkling ble bunnsubstrat kartlagt opptil 20 meter fra land, og 

bunnforholdene dokumentert med undervannsbilder (Figur 7). 

 

Figur 6 Befaring av strandkant ved tiltenkt utfyllingsområde 
Oversiktsbilder retning vest (A) og øst (B) tatt 9/11-2019. Bilder av bunnsubstrat i strandkanten (C og D). 
Bilde A og D viser det største området berørt av fyllingen sett fra hhv østre og vestre side av fylling.  
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Figur 7 Undervannsbilder fra befaring 16/12-2019 og 11/2-2020. Bilder tatt i områder ca. 0, 5 til 1,5 meter 
dybt. 

Området berørt av en eventuell utfylling var forholdsvis grunt og ble gradvis dypere. Ved 10 

meter fra land var det ca. 1 til 1,5 m dybt. Ved 15 meter fra land var det mellom 1,5 og 2 m dybt. 

Bunnsubstratet var i hovedsak avrundet stein, og mengde stein og størrelse varierte i området. 

Vestre delen var dekket av avrundet stein i ulik størrelse fra noen få centimeter til ca. 40 cm i 



   

 

 

9 (12) 
 

NOTAT 

13.01.20 

 

 

WAB \\noselfs001\oppdrag\32222\10211429_sinnesodden_-_mulighetsstudie_infrastruktur\000\06 dokumenter\miljø\05 notater\10211429-
002_kartlegging_storørret_befaring_littoral_sone_sinnesodden.docx 

diameter (hovedsakelig fra 4 cm til 20 cm). I den østre delen av området var det ut til ca. 10 m 

fra land var det et «belte» av avrundet stein i ulik størrelse fra noen få centimeter til ca. 40 cm i 

diameter (hovedsakelig fra 8 cm til 25 cm), utenfor dette beltet var det betydelig færre stein. 

Mengden/tettheten av større stein økte generelt i den østlige retningen. 

Under vann var steinene i flere områder dekket av grønn/brun «begroing» samt fine sedimenter. 

I noen områder ble det observert vannplanter av typen kortskudd (isoetider) og langskudd 

(elodeider), inkludert det som trolig er botnegras (Figur 8) og dette anses som er viktige 

biotoper. Disse ble i hovedsak observert i sentralt i området. Ettersom undervannsbefaringen 

tok sted i desember, er det trolig mer begroing og flere vannplanter tilstede i sommerhalvåret 

når det er mere dagslys og noe høyere vanntemperaturer. Det ble også observert betydelig 

mengder detritus, i hovedsak løv og grener, i noen områder. Dette er et tegn på at det tilføres 

næring til området fra bl.a. løvtrærne som vokser langs kanten (se Figur 6). Vegetasjonen langs 

strandkanten ved den tiltenke adkomstvegen ble i 2015 befart i detalj av Asplan Viak (Solvang, 

2016): 

«Strandsonen mot Seljordsvannet er ganske artsrik og med noe død ved av vier 

m.m. Av arter ble det registrert hvitveis, skogstjerneblom, mye skogburkne, 

krypsoleie, hengevinge, sløke, skogfiol og litt blåbær. I kildepreget parti opptrer i 

tillegg hvitbladtistel, myrtistel, mjødurt, sumphaukeskjegg, blåknapp, 

enghumleblom, vendelrot og skogsalat m.m.» 
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Detritus, vannplanter og begroing kan tjene som næringsgrunnlag/føde i næringskjeder til 

zoobentos, som ørret typisk livnærer seg av. Basert på vanndybde, substrat og observert 

vegetasjon anslås det relative produksjonspotensialet til å være størst i det midtre området 

(Figur 9).  

 

Figur 8 Eksempel på vannplanter observert 
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Figur 9 Vurdering av ørret produksjonspotensialet til anslått berørt område. 
Grunne områder nær land (gult) anslås mindre viktige for ørretproduksjon grunnet isskuring. Områder 
markert i oransje antas mer viktige da de ikke er påvirket av isskuring og har steinete bunnsubstrat. 
Områder markert i rødt har mye avrundet stein samt varierende mengder vannplanter og begroing, og 

antas som mest viktige for ørretproduksjon innenfor området.  

De tre områdene syd for Sinnesodden befart (8. januar 2020) for å verifisere dybdekartet virket 
grunne og synlig bunn nær land var dekket av enten avrundet stein eller grus/sand.  

Kompenserende tiltak 

Etablere bunnsubstrat og dekksjikt av naturstein (20 – 40 cm) i bølgeslagssona og utover så 
langt som veifylling påvirker bunnforholdene. De grunne områdene ned til 5 m er viktige og tapt 
areal av slike grunnområder kan om praktisk mulig erstattes ved å legge ut egnet substrat som 
gjør dypere områder med sandbunn litt grunnere og til bedre fiskebiotop. Stein som ligger der 
veifyllingen vil ligge bør flyttes utover og ikke overdekkes av veifyllingen. Tilmuddring av 
området bør unngås, og det bør om mulig benyttes vasket stein og siltgardin ved etablering av 
veifyllingen. 

Konklusjon 

Den tiltenkte adgangsveien til boligfeltet på Sinnesodden vil trolig medføre en utfylling i et grunt 

område hvor bunnsubstratet er stein. Det er trolig at dette området benyttes i noen grad som 

oppvekstområde for ørret (rekrutteringsbase for storørretbestanden), samt fisk storørret kan 

livnære seg av, da det ligger til rette for vekst av zoobentos og det finnes gode skjulesteder for 

ørret. Tap av et hvert habitatområde vil trolig ha en negativ effekt på storørret-bestanden i 

Seljordsvatnet. Dersom utfyllingen (og påvirkningen fra denne) begrenses til ca. 4,2 mål så 

utgjør dette tap av et relativt lite areal (ca. 0,8%) av de grunne områdene i den nord-vestlige 

delen av Seljordsvatnet, basert på tilgjengelige dybdekart. Bunnforholdene i disse andre grunne 

områdene ble ikke undersøkt, men dersom det antas at disse områdene har tilsvarende 

bunnsubstrat så kan det på generelt grunnlag antas at tiltaket vil ha en relativt liten (men 

negativ) betydning på oppvekstområdene til storørret i Seljordsvatnet.  
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