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Referat:
Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Jens Lippestad, foretatt en befaring og
vurdering av konsekvensene for naturmangfoldet ved en restaurering av en ødelagt demning i
Hulsbekken ved gården Huul i Hobøl kommune. Pål Erik Jensen fra Østfold Fylkeskommune
deltok på befaringen og i vurderingen av tiltaket.
Hulsbekken hadde i 2016 en forekomst av edelkreps (EN), og grunneier antar at arten fortsatt
har en bestand i bekken. Svartelistearten regnbueørret (HI) har en av tre? kjente
reproduserende bestander i landet i Hulsbekken.
Basert på befaring og diskusjon med Pål Erik Jensen fra Østfold Fylkeskommune, vurderes
tiltaket som positivt for naturmangfoldet, så lenge reparasjonen av damkrona kan gjøres uten
at vannet i bekken tappes ned.
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1

OPPDRAGSBESKRIVELSE

På gården Hul i Hobøl er det en naturlig
foss i den store bekken / lille elva
Hulsbekken. Her er det fra gammelt av en
dam som ble anlagt for å utnytte fossefallet
til industri og kraftproduksjon. Restene etter
den gamle turbinen og generatoren
eksisterer fortsatt. Damkronen har i de
senere årene blitt alvorlig skadet og
vannstanden på en lengre strekning av
elveløpet ovenfor ble senket. Nedbrytningen
av demningen foregår fortsatt og det kan
være fare for at demningen bryter sammen.
Vannstandssenkningen har medført
utglidninger av leirebreddene langs elveløpet
samt en kraftig økning i erosjonen.
Grunneier Jens Lippestad på gården Hul i
Hobøl (102/1), hvor dammen ligger, ønsker å
restaurere dammen og kontaktet i den
forbindelse kommunen.
For å få en vurdering av konsekvensene for
naturmangfoldet i forbindelse med en
eventuell restaurering av damkrona,
kontaktet kommunen i 2017 firmaet
Wergeland Krog Naturkart.

Figur 1. Den aktuelle strekningen av
Hulsbekken er markert med blå skravur.

Ola Wergeland Krog og Pål Erik Jensen fra Østfold Fylkeskommune, var på befaring på
lokaliteten tirsdag den 29.5.2018. Grunneier Jens Lippestad var med på befaringen.

Figur 2. Dammen sett nedenfra. Skaden på damkrona vises ved utstikkende armeringsjern
til høyre for midten av dammen. Opprinnelig høyde på dammen sees på venstre side av
damkrona. Foto: forf.
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2
2.1

BESKRIVELSE AV OMRÅDET
Naturgrunnlag

Hulsbekken er en stor bekk eller kanskje heller ei lita elv. Bekken kommer fra nabofylket
Akershus og heter der Kråkstadelva. På de nederste 2 kilometerne danner Hulsbekken
østgrensen til gården Hul i Hobøl. Helt nederst går bekken i under RV 120 og renner ut i en av
Hobølelvas mange meandersvinger.
På hele strekningen fra fylkesgrensen til utløpet i Hobølelva har Hulsbekken et samlet fall på ca
7 m, fra 58 – 51 m.o.h. Fra fylkesgrensen og til dammen er det ca. 2 m fall. Høydeforskjellen
ved dammen er ca 4 m og nedenfor dammen og til utløpet i Hobølelva er fallet ca 1 m.
Hulsbekken renner for det meste i en ganske dyp og hovedsakelig skogkledd ravinedal i marine
avsetninger. Meandersvinger finnes hovedsakelig bare på den korte strekningen mellom
dammen og Hobølelva, der terrenget flater ut.
For noen tiår tilbake var Hulsbekken nærmest helt død for fisk og kreps, grunnet giftige utslipp
fra bla. Dyno Industrier i Ski, Akershus (Jens Lippestad pers.medd). Etter dette har livet
kommet tilbake i bekken.

2.2

Kjente registreringer

I Miljødirektoratets Naturbase (Miljødirektoratet 2018) er bekken/elva der den renner i Akershus
(Kråkstadelva), registrert som et viktig bekkedrag (BN00051901) med verdien Viktig (B). Det er i
følge Artskart (Artsdatabanken 2018) gjort registreringer av rødlistede eller sjeldne arter i det
aktuelle området.
Hulsbekken har en reproduserende bestand av regnbueørret. Det var pr. 2003 kun to kjente

reproduserende bestander av regnbueørret i landet, hvorav den i Kråkstadelva/Hulsbekken i
Hobølvassdraget i Akershus og Østfold er den ene, og bestanden her regnes som livskraftig
(Aalerud mfl. 2003). Men ifølge Pål Erik Jensen ved Østfold Fylkeskommune er det også en
reproduserende bestand i Smalelva i Spydeberg. Regnbueørretens rolle som vektor for
Gyrodactylus salaris utgjør en fare for bestander av stedegen ørret og laks. Arten er også
oppført som høyrisikoart (HI) på den gjeldende fremmedartlista (Artsdatabanken 2018b).
Hulsbekken har en bestand av edelkreps og så sent som i 2016 ble det fanget friske kreps i
teiner. Disse ble satt ut igjen og grunneier regner med at bekken fortsatt er fri for krepsepest
(Jens Lippestad pers. medd.).

2.3

Nye registreringer

Hulsbekken ble, i forbindelse med en befaring den 29. mai 2018, registrert som en ny
naturtypelokalitet av typen Viktig bekkedrag.
Hulsbekken
Posisjon:
Naturtype:
Verdi:
Undersøkt/kilder:
Siste feltsjekk:

32V 607187 6608698 (WGS84)
Viktig bekkedrag (E06)
B
Nykartlegging basert på befaring og flybilde
29. mai 2018

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med en vurdering av konsekvenser for
naturmangfoldet ved restaurering av demningen ved Huul gård. Befaringen ble gjennomført av
Wergeland Krog Naturkart og med på befaringen var grunneier Jens Lippestad og biolog Pål
Erik Jensen fra Østfold Fylkeskommune.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Hulsbekken er den nedre delen av Kråkstadelva, som er ei elv
i øvre del av Morsavassdraget. Elva har opphav i flere bekker som renner sammen nord for
tettstedet Kråkstad i Ski kommune, Akershus. Nedbørsfeltet er 50,17 km2 og elva/bekkens
totale lengde er 19,6 km, hvorav to kilometer ligger i Østfold. Elva renner sørover, og danner et
stykke i den nedre delen grense mellom kommunene Ski og Ås. Lenger ned danner den grense
mellom Ås i Akershus og Hobøl i Østfold, og kalles her Kroerbekken. Nederst forlater den
Akershus og får navnet Hulsbekken. Den renner sammen med Hobølelva mellom Hul og
Bjerve. Hulsbekken i Østfold ligger i sin helhet på gården Huul. Hobølelva ender i Vansjø, som
igjen har avløp til Oslofjorden ved Moss.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Viktig bekkedrag (E06) i relativt intensivt
drevet kulturlandskap som både binder sammen flere naturmiljøer og som har meandrerende
partier. Avgrensningen er basert på ortofoto fra 2015 og bare strekningen som ligger i Østfold er
vurdert. Stedvis er bekken omkranset av rik gråor-heggeskog (se figur 3), stedvis av granskog
og stedvis av innmark. Meandersvinger finnes stort sett bare i de nedre delene av bekken ved
utløpet i Hobølelva.
Artsmangfold: Bekken har en reproduserende bestand av edelkreps, som er rødlistet som
sterkt truet (EN) (Henriksen og Hilmo (red.) 2015). Grunneier Jens Lippestad på Huul gård
fanget kreps i bekken senest i august 2016, og antar at det fortsatt finnes kreps i bekken. Det er
en også en god bestand av bever i bekken.
Bruk, tilstand og påvirkning: Bekken har vært demmet opp siden lang tid tilbake for å utnytte
vannkraften til lokal industri og energiproduksjon. Bekken var i en periode på midten av 1900tallet omtrent helt død pga. industriutslipp høyere opp i bekken. I de senere årtier har livet
kommet tilbake i bekken, og den er nå et viktig område for naturmangfoldet. Demningen ved
Huul gård ble ødelagt i en flom for noen år siden og dette har medført utglidninger av
leirebreddene samt at trær i vannkanten har veltet ut i elva, med påfølgende mye erosjon (figur
3). Demningen representerer i dag et vandringshinder og kan være
Fremmede arter:
Bekken er en av to
kjente lokaliteter med
en fast
reproduserende
bestand av
regnbueørret i landet
(Aalerud mfl. 2003).
Ved befaringen den
29. mai 2018 ble det
observert
regnbueørret i et
strykparti i Hulsbekken
(figur 4).
Del av helhetlig
landskap:
Hulsbekken, som i
Akershus har navnet
Kråkstadelva, er en
viktig del av et rikt
kulturlandskap både i
Østfold og i Akershus.

Figur 3. Senkningen av vannstanden i elva medførte stedvis
utglidninger i kantsonen med påfølgende økt erosjon. Foto: forf.

Verdivurdering: Bekken vurderes som viktig (B). Verdivurderingen er vesentlig basert på
bekkens funksjon ved at den binder sammen ulike naturtyper i et intensivt drevet
kulturlandskap, samt elvas viktige funksjon som relativt beskyttet leveområde for den sterkt
truede arten edelkreps.
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Skjøtsel og hensyn: Av hensyn til den sårbare krepsebestanden bør det ikke tilrettelegges for
fiske og friluftsliv ved elva. En restaurering av damkronen vil øke vannstanden i bekken, sikre
vann-nivået og anses i en helhetlig vurdering som positivt for naturmangfoldet i og rundt elva.

Figur 4. Strykparti i Hulsbekken hvor det ble observert regnbueørret ved befaring den 29.
mai 2018. Foto: forf.

3
3.1

TILTAKET
Beskrivelse av tiltaket

Grunneier ønsker å restaurere demningen nedenfor gården til opprinnelig høyde, slik den var
før damkrona ble ødelagt av flom. Demningen slik den framstår i dag er oppført i naturstein og
delvis armert betong. Det er synlige armeringsjern i den ødelagte damkrona (figur 5). Skaden
på damkrona har medført at reguleringshøyden har sunket med mellom 1 og 1,5 meter. En
heving av vannstanden til tidligere nivå vil ha innvirkning på vannstanden svært langt oppover
elva, beregnet til ca. én kilometer basert på kart med 1 m ekvidistanse.

3.2
3.2.1

Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet
Konsekvenser på lengre sikt (driftsfasen).

En heving av vannspeilet i bekken til opprinnelig nivå vurderes å ha positiv betydning for
naturmangfoldet i elva. Vannstandshevingen vil føre til redusert utglidning av bredden og
dermed redusert erosjon, samt bedret sikt og vannkvalitet. Økt vannvolum vil dessuten
stabilisere leveforholdene i elva og øke krepsen leveområde. Det er mulig at en heving av vannnivået i elva vil medføre en reduksjon av arealet med egnede gyteområder for regnbueørreten.
Selv om en reproduserende bestand av regnbueørret er en kuriositet her i landet, så er
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regnbueørreten en fremmed og uønsket art i Norge, bla. fordi den er en potensiell vektor for
lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Per i dag holder demningen ca. 4 m høyere vannstand
enn om den er borte, og dersom den skulle kolapse vil det få dramatiske konsekvenser for
naturmiljøet både ovenfor og nedenfor demningen.
3.2.2

Konsekvenser i anleggsfasen

Det er foreløpig ikke bestemt hvordan damkrona
vil bli reparert. Hvilken metode som velges vil ha
betydning for artsmangfoldet. Størst negativ
konsekvens for naturmangfoldet i bekken vil bli
hvis vann-nivået foran dammen senkes helt ned til
bunnluka. Dette vil bety at både fisk og kreps,
samt andre dyr som ikke tåler tørrlegging, i verste
fall vil dø. Og jo lenger anleggsfasen varer med
vannstanden senket, jo større vil skaden bli på
dyrelivet.
Det anbefales derfor at det velges en metode som
gjør det unødvendig å senke vannstanden i
bekken ytterligere. Grunneier foreslo som metode
at reparasjonen og forsterkningen av dammen kan
gjøres på utsiden, og at vannet som renner over
dammen ledes utenom, eller eventuelt gjennom en
flomluke i damkrona. Det kan også vurderes om
det er mulig å tappe vann gjennom den
eksisterende bunnluka i dammen, men da på en
kontrollert måte slik at vannstanden ikke synker
vesentlig under dagens nivå.
3.2.3

Konklusjon

Dersom reparasjonen kan gjøres uten at
vannstanden i den oppdemmede delen senkes
vesentlig, vurderes reparasjonen av demningen
sett under ett som positiv for naturmangfoldet.

3.3

Avbøtende tiltak

Som avbøtende tiltak foreslås følgende:
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Velg en metode for reparasjon av
damkrona som ikke nødvendiggjør
senkning av vannspeilet ovenfor dammen
ytterligere.

Figur 5. Damkrona på demningen i
Hulsbekken. Foto: forf.
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