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SIS - akvatisk restaurering



Hvorfor restaurering?
• Oppnå mål om god økologisk tilstand i 

vanndirektivet
• Gjenskape eller styrke økosystemtjenester og 

vannmiljøets verdi for et godt liv for oss 
mennesker

• Stoppe fallet i biodiversitet som vi er 
forpliktet til i f.eks. FN-konvensjoner

• Tilpasning til klimaendringer
• Styrke grønn vekst og en bærekraftig 

næringsutvikling



Viten er nødvendig
• Relativt få prosjekter er 

gjennomført i Norge 
sammenlignet med i 
nabolandene

• Internasjonalt mangler 
helhetsorienterte 
metoder som går fra 
planlegging til 
evaluering



SIS - akvatisk restaurering

• 2016-2019, totalt budsjett: 15 mill. kr
• Prosjektene (8 inntil nå + 2 scoping studier) dekker et bredt spektrum av 

problemstillinger innenfor akvatisk restaurering i både det marine miljø og 
ferskvann. 

• To har fokus på restaurering i urbane områder med Oslo som case (2016-
2017).

• Et undersøker effektene av fjerning av sperrer for vandring av sjøørret 
(2016-2017)

• Et undersøker gjennom workshops mm. hvordan aktører innenfor 
restaureringsområdet kan kommunisere mer effektivt (2016-2017)

• Et prosjekt om marine steinrev (2017-2018)
• To scoping studier igangsatt 2017: Tare og vannplanter som bioingeniører 

og prediksjon av recovery ved reduksjon av miljøfremmede stoffer 
• Tre er avsluttet: 1) å utvikle en hydromorfologisk metode til å måle 

effektene av elverestaurering 2) å analysere eksisterende lange tidsserier 
på effektene av ulike restaureringsmetoder i innsjøer og 3) lovmessige 
konflikter mellom å bevare ålegress og oppgraving av sedimenter som 
restaurering
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Hva betyr fjerning av sperringer for 
biologisk struktur i elver?
SIS restaurering 2016 

Involverte personer:
Jens Thaulow (PL), Tormod Haraldstad (Fisk), Therese Fosholt 
Moe (Begroingsalger), Jonas Persson (Bunndyr), Benjamin 
Kupilas (Stabile isotoper) og Nikolai Friberg (Rådgivning)
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Kaskade effekter ved økning av top-
predatorer

• Hva er den økologiske konsekvensen om en 
vandringshindre fjernes?

• Vil tilførelse av anadrom fisk endre beitepresset på 
bunndyr som da vil påvirke begroingsalgene?

• Sjøørret vs. resident ørret

• Har laksen kommet tilbake til små vassdrag etter mange 
år med kalking?



De utvalgte vannforekomstene
Stokkåna/Fidjeåna

Høiebekken

Trybekken
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Vannforekomstene
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Trybekken
(renner rett ut i sjøen)

Stokkåna/Fidjeåna
(sidevassdrag til Søgne/Sogndalselva)

Høiebekken
(Sidebekk til Otra)

St1

St2

St3&4

St5
St6

St7

St11&12

St10

St9St8



Innsamling av prøver
• Fisk

• Det ble elektrofisket vår og høst på alle stasjoner
• Samlet inn for kvantifisering og stabile isotoper

• Bunndyr
• Det ble samlet inn bunndyr på 8 av 12 stasjoner
• Samlet inn for kvantifisering (surber sampler) og stabile isotoper (sparkehåv)

• Begroingsalger – data ikke ferdig fortolket
• Alge samfunnet ble kartlagt for 8 av 12 stasjoner
• Samlet inn for stabile isotoper
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Hvor er det mest fisk?
• Den estimert bestandsstørrelse var størst i 

anadrom strekning versus resident 
strekning

• Det er totalt mere fisk i bekkene på høsten 
end på våren. Dette skyldes økt fangbarhet 
av 0+, som ikke pålitelig kan bli registrert på 
våren grunnet liten størrelse og fortsatt 
nedgravd i grusen
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Laksen har kommet tilbake!
• Sur nedbør førte til dårlig pH
• Kalking har økt pH og laks har 

kommet tilbake på anadromstrekning, 
med større bestand end ørret
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Bunndyr
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• Forskjell i densitet
• FID: 928 flere nede
• HOI: 641 flere oppe
• TRY: 1224 flere oppe

• Forskjell i antall «Taxo»
• FID: 21 flere nede
• HOI: 12 flere oppe
• TRY: 8 flere oppe
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Hvem spiser hvem og hva?
• Innsamling av materiale for stabile isotoper 

fra forskjellige trofiske nivåer:
• Begroings alger (n50)
• Bunndyr (n100)
• Fisk (n165)

• FID som resultat eksempel:
• Anadrom strekning: 2 trofiske nivåer 

mellom fisk og bunndyr – predasjon fra 
fisk

• Resident strekning: nesten 1 trofisk nivå 
mellom fisk og bunndyr – primært 
predasjon mellom bunndyr enn fra fisk
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Næringskjede analyse

Fisk
Begroing
Bunndyr

Resident

Anadrom



Resultat oppsummering
• Mer fisk på anadromstrekning, dominert av laks

• Flest bunndyr per m2 ovenfor vandringshindre –
men med variasjon mellom bekkene

• Blir spist flest bunndyr av fisk på 
anadromstrekning

• Indikerer en endring av den økologiske 
strukturen ved rivning av vandringshindre
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Takk for oppmerksomheten
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Effekter av marin restaurering 
– et prosjekt på Tjuvholmen i Oslo sentrum 

Trine Bekkby
Prosjektmedarbeidere:

Camilla W. Fagerli (prosjektleder), Hartvig Christie, Janne K. Gitmark, 
Marijana S. Brkljacic, Gunhild Borgersen
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• Vi har forurensede bunnsedimenter og dårlige levekår for marint liv 
etter år med havnedrift og omfattende byggeprosess av det nye Tjuvholmen

• Ønske om å tilrettelegge for nytt og rikere liv under vann

Et unikt og storskala restaureringsprosjekt ble satt i gang!

2Foto: Veidekke

Hvorfor restaurere?



Hvordan
2009
• Forurenset sjøbunn blir dekket til med ren sand
• 100 enheter med kunstige rev (av betong) blir satt ut langs og under bakken 

→ dette gir godt fest for fastsittende dyr og huler og 3D-strukturer som gir mange 
leveområder og skjulesteder for mobile dyr

• Mer enn 1000 10 m lange tau ble hengt ut under plattformdekket 
→ substrat for filtrerende organismer som tar opp partikler fra vannet = vannrensende effekt



MILRES 2016-2017
Miljøforbedring og utvikling av marin restaurering ved Tjuvholmen, Oslo Havn

Mål:
• Evaluere effekten av restaureringsforsøket

• Viktig å følge opp et foregangsprosjekt med stor overføringsverdi til 
andre restaureringsprosjekter 

• Tilrettelegge for videre positiv utvikling av restureringstiltaket på 
Tjuvholmen
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Feltundersøkelser 2016
Dykkerregistreringer:
• Undersøkelser på et 

utvalg av revene 
• Artssammensetning 

og individtetthet 
bestemt og 
sammenlignet med 
kontrollområder

• taulengder med 
filtrerende organismer 
samlet inn for å 
beregne vannmengde 
som filtreres
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Sedimentprøver
under og utenfor 
bryggeplattformene:
• Bestemme hvilke 

dyresamfunn som 
finnes der

• Analyse av 
organisk innhold 
og kornstørrelse

• Måling av 
oksygennivået



Der ingen skulle tru at nokon kunne bu…
Positive effekter av kunstige rev:

• Et samfunn av dyr har etablert seg på 
revene

• Vi finner et variert samfunn av marine 
dyr 

• Mangel på lys gir liten rekruttering av 
alger



Begroing på tau
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Positive effekter:
• Tett forekomst av blåskjell og sekkedyr 

(Ciona intestinalis)
• Dyrene filtrerer partikler fra vannet og har en 

viktig vannrensende funksjon
• Ett blåskjell filtrerer mer enn 3 liter vann per 

time 
• På Tjuvholmen bidrar blåskjellene på tauene 

til filtrering og rensing av 
6 000 m3 vann per time!



Erfaringer å ta med videre
• Organismer som faller ned fra tauene gir næring til dyr på bunnen (fisk, 

sjøstjerner, hummer o.l.)
• Forholdet mellom det som faller ned og det som blir omsatt av dyr på bunnen er 

viktig – det er ikke nok åtseletere
→ Det er ikke nok åtseletere på bunnen til å omsette det som faller ned fra tauene, 

bunnforholdene er dårlige → Forråtnelse av organisk materiale, bakteriebelegg (Beggiatoa) 
og oksygenmangel i sedimentet (metaller og miljøgifter ikke ferdig analysert)
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Bakteriebelegg (Beggiatoa) Sjøstjerner er viktige åtseletere Oppfisking av hummer ved revene



Videre undersøkelser i 2017
• Fjerne/redusere antall blåskjelltau fra et begrenset området  

• Undersøke eventuelle forbedringer i sediment (artssammensetning, organisk innhold,   
oksygeninnhold)

• Undersøke eventuelle effekter på/ved revene

• Restaurering er fortsatt nytt, viktig og avdekke/lære fra feil
• Følge opp arbeid som pågår i Bymiljøetaten og Oslo kommune om verneområde 

for hummer
• I senere år har hummerbestanden generelt vært i tilbakegang i Oslofjorden 
• Vi har observert flere teiner nær revene under hummerfiske 



Stort engasjement og entusiasme for 
det marine miljøet i fjorden vår!
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Sammen med Marinreperatørene presenterte vi prosjektet på NRK sommeren 2016



Bekkeåpning som restaureringstiltak 
i urbane strøk

Therese Fosholt Moe

Susi Schneider, David N. Arnott, Karoline D. Myrstad, Susanna 
B. D. Burgess, Pali Gelsomini, Trond Mæhlum, Rebekka 
Krystad, Jonas Persson, Birger Skjelbred, Jens Thaulow

NIVAs SIS-dag 2017
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Opprinnelig 
bekkeløp

Dagens åpne 
bekkeløp

Oslo



Utfordringer

Bakgrunn: Vanskelig å åpne eller restaurere bekker i trange bymiljøer

Spørsmål: Hva er effekten av urbane restaureringer og bekkeåpninger?

Svar: Vi vet ikke – dette er nytt i Norge, lite overvåking etterpå

Løsning: Todelt SIS-prosjekt

Del 1: Bekkeåpning i Oslo

Del 2: Teglverksdammen
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DEL 1: BEKKEÅPNING
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Bekkeåpning

Problem: Forundersøkelser umulig

Løsning: Verktøy for å vise forventet effekt av bekkeåpninger

Hvordan: Måle biodiversitet og økosystemfunksjoner

• Vannkjemi (næringssalter, TOC, konduktivitet)

• Biodiversitet (påvekstalger, vannplanter, bunndyr, fisk)

• Økosystemfunksjoner (BOD, nedbryting, primærproduksjon, beiting)
• Masterstudent fra NMBU
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Målingsverktøy for bekkeåpninger
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Prosjektets status quo

Feltarbeid godt i gang

Prosjektslutt MSc mai 2018 + vitenskapelig publikasjon
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DEL 2: TEGLVERKSDAMMEN
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Bakgrunn: Ensjøbyen
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Foto: Østengen og Bergo AS

Illustrasjon: Knut Ramstad for Skanska Bolig AS



Teglverksdammen
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Teglverksdammen

Problem: Nytt renseanlegg, hva er effektene eller utvikling over tid?

Løsning: Undersøkelser av renseeffekt og sammenheng med biologien

Hvordan: Prøvetaking månedlig gjennom 1-2 sesonger
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Overvåkingspunkter
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Overvåkingsparametere
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Vannkjemi, heterotrof begroing, begroingsalger, bunndyr, planteplankton

Fotos: T.F.Moe/NIVA



Fosfor vår-sommer 2016
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Fosfor høst 2016
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Konklusjoner så langt

• Fjerner næringsstoffer 

– Sommer 

– Rennende vann

• Frigir næringsstoffer

– Vår/høst

– Stillestående vann
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Cyanobakterier
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Oscillatoria sancta

Fotos: T.F.Moe/NIVA



Grønnalger
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Spirogyra sp

Fotos: T.F.Moe/NIVA



Therese Fosholt Moe

TFM@niva.no
Fotos: T.F.Moe/NIVA
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