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Kvikne Utmarksråd 

28.08.2013 

Forprosjekt for nytt klekkeri på Kvikne 



Finansiering forprosjekt Inntekter Utgifter 

Lønn inkl. arbeidsgiveravgift  20 000 

Egeninnsats  16 000 

Kjøregodtgjøring møter  425 

Konsulenttjenester   

Møtevirksomhet  1500 

Diverse utgifter  365 

Tilskudd fra KVO 50 000  

Egen finansiering 20 000   

Egeninnsats 20 000  

Sum      90 000        

 

Kvikne klekkeri drives av Kvikne utmarksråd, og vi leier bygningsmassen av driverne av 

gården Sverja. Klekkeriet har konsesjon for produksjon av inntil 35.000 ensomrig ørret av 

stedegen stamme. Kraftverkene i Orkla er vår største kunde, med årlig behov for 15.000 

ensomrig ørret i henhold utsettingspålegg på Kvikne. Kvikne utmarksråd har siden møtet med 

KVO i april 2010 satt ned en arbeidsgruppe til forprosjektet. På grunn av to skifter i daglig 

ledelse, har forprosjektet blitt satt litt på vent, men arbeidet er nå tatt opp igjen og i perioden 

2012- 2013 er det lagt ned et betydelig arbeid med dette.  

Som tidligere beskrevet ønsker Kvikne utmarksråd en totalrenovering av eksisterende 

klekkeri ved Sverja, alternativt et nybygg. Nåværende bygningsmasse er nedslitt og 

tilfredsstiller ikke dagens krav. I og med at tilstanden til bygningsmassen tilsier at et nybygg 

er like aktuelt som renovering, anser vi det også aktuelt å vurdere dagens plassering opp mot 

andre alternativer. Et nytt klekkeri må tilfredsstille krav fra kommunen/fylkesmannen 

angående vann og avløp, samt mattilsynets krav til smittehygiene og fiskevelferd. Vi ser også 

et spennende potensial i å knytte klekkeridrifta tett opp mot drifta ved Kvikne 

nasjonalparksenter og mot Kvikne skole og barnehage sin aktivitet, med håp om å bruke 

klekkeriet mer aktivt inn mot besøks- og undervisningsformål.  

Arbeidsgruppa har i forprosjektet arbeidet med å avklare: 

1. Alternative lokaliteter (Sverja, Sagbekken, Ulset(hallen), Eidsfossen, Vollan m.fl.) 

2. Vasskjemi og mengder ved interessante lokaliteter 

3. Logistiske (vei, vann, avløp osv.) fordeler/ulemper ved alternativene 

4. Tilrettelegging for undervisningsformål og gjester (akvarium etc.) 

5. Vurdering av marked/kundegrunnlag for omsetning av fisk 

6. Fasiliteter; behov, minimumskrav og ønsker i en planskisse/råtegning 

7. Økonomi/budsjett for både nybygg med inventar og utstyr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTERNATIVE LOKALITETER (SVERJA, SAGBEKKEN, ULSET(HALLEN), EIDSFOSSEN, 
VOLLAN M.FL.) 

En lokalisering av et klekkeri i Ulsethallen vil føre til betydelig større tidsbruk for de som skal 

drifte anlegget ettersom det blir en del kjøring hver gang noe skal gjøres i klekkeriet. Det 

samme gjelder for Eidsfossen hvor det i tillegg vil komme ekstra kostnader ved brøyting. Det 

vil derfor, med hensyn til ressursbruk, være mest hensiktsmessig å plassere et nytt klekkeri 

der utmarksrådet (evt. der den ansatte i utmarksrådet som driver klekkeriet) har kontorer, eller 

i nærheten av dette.  

Det vil også være en klar fordel å plassere et eventuelt nytt klekkeri hvor det allerede brøytes i 

dag, så man slipper merkostnader ved dette. 

Et siste, viktig poeng er at dersom klekkeriet skal kunne benyttes i undervisningssammenheng 

er det fordelaktig å ha det lokalisert i nærheten av skolen, og også Utmarksrådets kontorer. På 

Vollan eller Sverja vil klekkeriet dessuten bli mer synlig og enklere å benytte også til andre 

gjesteformål. 

På grunnlag av det ovenstående er det enighet i klekkerigruppa om at det er Sverja og Vollan 

som er de to mest aktuelle plasseringene for et eventuelt nytt klekkeri. Disse to lokalitetene er 

derfor vurdert nærmere i denne rapporten. 

SVERJA  

I dag er klekkeriet lokalisert ved elva Sverja. Sverja er praktisk med tanke på at det ligger på 

gården til den ansatte i KUR som drifter klekkeriet per i dag. Lokaliteten er også sikker hva 

angår vannkvalitet. Den har hatt relativt sikker vanntilførsel gjennom året, men elva bunnfrøs 

vinteren 2013, noe som førte til at all rogna døde. Vinteren 2013 var det vanskelige forhold 

med lite snø og kaldvær over en relativt lang periode som gjorde at mange bekker bunnfrøs. 

Et tidligere år frøs inntaksrøret slik at vanntilførselen ble blokkert og førte til rogndød. Dette 

er noe vi må tenke over ved bestemmelse for en lokalisering av klekkeriet i framtida, og en 

reservevannsløsning, evt. annen sikring av vanntilførsel bør vurderes uansett lokalisering. På 

slutten av 90-tallet/tidlig 2000-tall kom det inn mye slam i klekkeriet via vanninntaket. 

Gjellene på yngelen ble da tilslammet og yngelen døde. Sverja har vist seg å være relativt bra 

med tanke på klekkeridrift, men altså ikke helt problemfri. 

Drifta ved Sverja kan bli vanskeligere den dagen KUR’s klekkeriansatte mulig ikke lenger er 

bosatt ved Sverja. Dette vil kunne føre til noe økt tidsbruk og økte utgifter i drifta av 

klekkeriet på Sverja.   

Brøyting er også en potensiell utgift som det per i dag ikke er tatt betalt for av de som utfører 

dette arbeidet, dette kan man heller ikke regne med i all framtid.  

VOLLAN (SAGBEKKEN) 

Vollan er kontorsted for daglig leder i utmarksrådet og ligger ca. 1 km fra Sverja hvor 

klekkeriet er plassert i dag. Det er ingen egnet elv eller bekk i umiddelbar nærhet til Vollan, så 

her vil det kreves noe arbeid for å få overført vann fra en nærliggende kilde. Etablering av 

nytt vanninntak til settefiskanlegg er konsesjonspliktig og en søknad må derfor sendes NVE i 

før man kan starte opp med eventuelle byggesøknader mm.  

Vannkvaliteten i Sagbekken er undersøkt av NIVA i denne sammenheng, og vannet her har 

ypperlig kvalitet for klekkeridrift. Sagbekken er den gamle vannforsyningen for Kvikne skole, 

og kommunen ved teknisk sjef har gitt klarsignal til at vi kan bruke demninga i Sagbekken og 

koble oss på det gamle ledningsnettet som alt ligger i jorda.  



Når det gjelder brøyting er det noe som allerede utføres her, og det vil derfor trolig ikke by på 

noen betydelige merutgifter, men for å få brøytet opp siste strekninga fram til et eventuelt nytt 

klekkeri må det påregnes noe utgifter til dette også.  

Dersom klekkeriet plasseres på Vollan vil det føre til at klekkeriet blir mer synlig og 

tilgjengelig for avtalte besøk. Vollan gård fungerer i dag som Nasjonalparksenter og museum 

og har derfor årlig mange besøkende. Om man ønsker det kan det derfor gjøres enda mer ut av 

klekkeriet og drifta av det dersom det plasseres på Vollan. Her er det mange muligheter, som 

utvidelse av utstilling i Nasjonalparksenteret (kraftutbygging på Kvikne/ KVO), akvarium etc. 

En lokalisering her vil dermed kunne ha en større ringvirkning både for bygdesamfunnet, 

KVO, Nasjonalparksenteret og Kvikne Utmarksråd enn en tilsvarende lokalisering på Sverja. 

VASSKJEMI OG MENGDER VED INTERESSANTE LOKALITETER 

SAGBEKKEN 

Det ble tatt vannprøver i Sagbekken og disse ble oversendt NIVA for evaluering. Konklusjon 

fra NIVA viser at Sagbekken kvalitetsmessig kan brukes til klekkeridrift: «Vannkvaliteten i 

Sagbekken egner seg meget godt for produksjon av settefisk av ørret. pH og bufferkapasitet 

var meget god, og metallkonsentrasjonene var meget lave».  

Den 27.2.13 ble det boret i isen ved den gamle demninga i Sagbekken for å se om det var 

vann her. Vinteren 2012/13 var ekstrem med tanke på bunnfrysing av bekker og derfor et godt 

år å kontrollere dette. Etter et hull traff boret bunn/stein og ble skjemt og kunne derfor ikke 

brukes for flere prøver. I dette hullet var det ca. en meter (90 cm) tykk is og ikke noe vann. 

Den 1.3.2013 ble det boret tre nye hull på litt ulike steder i demninga. Heller ikke da ble det 

funnet noe vann, men klunkring under isen tilsa at det rant noe vann i bekken.  

Selve slusa i demninga er imidlertid åpen, og det er derfor potensiale for å høyne vannstanden 

i demninga dersom den settes istand og dermed gjøre den mer motstandsdyktig mot 

bunnfrysing. Det var ca. 70 cm fra iskanten og opp til kanten av demninga på det tidspunktet 

da boreprøvene ble gjort. 

Et annet vesentlig poeng er at vanntemperaturene ikke blir for lave ved klekking for at 

yngelen skal ta til seg mat. Vanntemperaturen i Sagbekken ble derfor undersøkt i perioden for 

klekking. Ved temperaturer over 8 grader tar yngelen erfaringsmessig til seg mat og optimalt 

virker å være ca 13-14 grader. I Sverja har 8 grader vært nådd rundt 10. juni og det har virket 

å være gunstig for yngelen. Temperaturen i Sagbekken nådde over 8 grader rundt samme tid 

og det er derfor grunnlag for å tro at vanntemperaturen i Sagbekken er tilfredsstillende. 

 

 

 

 

 

Hvordan et ekstremt tørkeår vil påvirke Sagbekken er imidlertid usikkert ettersom vi ikke har 

noen sikre undersøkelser som sier noe om dette. 

 

Dato Sagbekken Max Min Luft temp. 

31.05.2013 8,2   17-18  

04.06.2013 5,2 9,0 3,5 4-5 

10.06.2013 6,1 9,6 3,9 5-6 

18.06.2013 7,4 12 3,9 9-10 

28.06.2013 13,6 14,0 7,4 17,6 



SVERJA 

For Sverja anså vi det ikke som nødvendig å ta prøver av vannet ettersom det har vært drevet 

klekkeridrift her i mange år uten noen problemer med vannkvalitet.  

Mengden vann har alltid vært bra nok over sommer og høst, men vinterstid har elva bunnfryst 

ved en anledning og antageligvis frøs inntaket en gang, men dette var ved ekstreme forhold og 

vil ikke måtte påregnes å påvirke drifta av klekkeriet.  

LOGISTISKE (VEI, VANN, AVLØP.) FORDELER/ULEMPER VED ALTERNATIVENE 

VOLLAN  

Vei: Vollan har god adkomst med bil. Dersom et eventuelt klekkeri plasseres ved 

innkjørsel/p-plass eller i nærheten av dette, vil det trolig ikke behov for noe mye ekstra 

brøyting eller anlegg av veg.  

Vann: I Sagbekken finnes en demning som ble satt opp i 1986/87 av kommunen. Vannet ble 

brukt som kommunal vannforsyning til blant annet skolen i ei tid. Sagbekken ble imidlertid 

sløyfet som vannkilde av kommunen, men demninga står igjen og rørledningene ligger der 

enda. Rørene ble lagt samtidig som demninga ble satt opp, og består av 90 mm plastrør à 6 

meters lengder.  

Avløp: Grovfiltrering/siling av avløpsvannet er nok å foretrekke. Da kan man trolig 

uproblematisk sende grovrenset vann rett ut i Orkla. Et elektrisk trommelfilter eller lignende 

av de minste typene er mer enn tilstrekkelig, slik at grovfiltrerte rester går i en kum og ikke 

havner i infiltrasjonsgrøfter etc. som tetter seg på sikt. 

SVERJA 

Vei: Det går an å kjøre bil helt inn til anlegget, men også her vil det bli noe brøyting av vei. 

Vann: Sverja har fungert problemfritt hvis man ser bort fra de to årene med bunnfrysing og 

ett år med tilslamming. Det siste kom nok imidlertid som en følge av en feilslipping utført av 

KVO og vil neppe bli noe problem flere ganger. 

Avløp: I dag går avløpsvann ut i grunnen, men ved en eventuell nybygging må det etter 

dagens krav på plass et ordentlig avløpssystem. Dette er krav som uansett sannsynligvis vil 

komme på sikt. Som på Vollan er grovfiltrering/siling av avløpsvannet nok å foretrekke. Da 

kan man trolig uproblematisk sende grovrenset vann rett ut i Sverja. Et elektrisk trommelfilter 

eller lignende av de minste typene er mer enn tilstrekkelig, slik at grovfiltrerte rester går i en 

kum og ikke havner i infiltrasjonsgrøfter etc. som tetter seg på sikt. 

TILRETTELEGGING FOR UNDERVISNINGSFORMÅL OG GJESTER  

Høsten 2012 var 1 og 2 klasse ved Kvikne skole med Kvikne Utmarksråd på rusefiske av 

ørret. Det har også tidligere vært undervisningsopplegg i forbindelse med klekkeridrifta på 

Kvikne. Klekkeridrift og hele prosessen fra rusefiske til utsetting er godt egnet for 

undervisningsformål. Det kan for eksempel være aktuelt å sette i stand et 

undervisningsopplegg der elevene (fra Kvikne og eventuelt andre skoler) får være med på 

hele prosessen inkludert selve klekkeridrifta. Dette er også formål som er godkjent av 

mattilsynet og derfor uproblematisk i så henseende.   



VOLLAN 

Vollan Gård er nasjonalparksenter med mange årlige besøkende. Kvikne Utmarksråd har, i 

samarbeid med SNO og Kvikne Nasjonalparksenter, hatt undervisningsopplegg med elever 

fra Kvikne skole her, og lokalene og nærområdet er godt egent til dette formålet. Vollan gård 

ligger i gangavstand til Kvikne skole (1,7 km) og vegen er relativt lite trafikkert. Kvikne 

Nasjonalparksenter har dessuten årlig mange besøkende og det kan bli aktuelt å invitere til 

arrangerte besøk i klekkeriet for disse. 

SVERJA 

Sverja ligger 2,5 km fra Kvikne skole, og vegen (Rv3) er sterkt trafikkert med lastebiler og 

biler som til dels har en høy fart på vegen. Dersom elevene blir transportert til Sverja er det 

imidlertid godt egnet for undervisningsformål også her om det skulle blir et nytt klekkeribygg 

her.  

VURDERING AV MARKED/KUNDEGRUNNLAG FOR OMSETNING AV FISK 

KVO er største kunde for Kvikne Utmarksråd når det gjelder salg av settefisk og uten salget 

av de 15.000 ensomrige settefiskene til KVO er kundegrunnlaget per i dag lite. Det er 

imidlertid mange vatn på Kvikne som kunne hatt godt av utsetting av fisk og grunneierlagene 

kjøper hvert år noe settefisk av Utmarksrådet. Potensialet for økt salg av settefisk anses som 

til stede ettersom man for utsetting av fisk er nødt til å benytte seg av stedegen stamme. 

FASILITETER; BEHOV, MINIMUMSKRAV OG ØNSKER I EN PLANSKISSE/RÅTEGNING 

Se vedlegg  

BUDSJETT FOR NYBYGG MED INVENTAR OG UTSTYR SAMT DRIFTSBUDSJETT 

VOLLAN 

Kostnad

1 1 Bygg 719 134,08

2 2 Utvendig/innvendig overflatebehandling 150 000

3 3 Rør, innvendig 50 000

4 4 Kar og klekkerenner m. stativ 203 000

5 5 Div inventar 12 000

6 6 Rørledning fra Sagbekken til Vollan 129 701,60

7 Isotermrør og vanninntak 180 000,00

7 8 Avløpssystem (hydrotech selvrensende filter) 72 000

8 9 Montering av lys/varme 42 700

9 10 Opprustning av demning 25 000

10 11 Sandfilter med pumpe og PVC 19 500

11 12 Grusing av plass 40 000

12 13 Søknad FM om endringer 20 100

15 14 Div. uforutsett (prisstigning etc.) 15 % 249 470

SUM 1 912 605,68  

Alle priser er eks mva 



1. Inkluderer ikke elektriker, rørlegger, utvendig/innvendig overflatebehandling og rørleggerarbeid 

5. Lampe til skrivepult, «oppvask»benk for vask av utstyr, 2 vann-slanger – 1 i klekkeri- og 1 i 

settefiskavdeling- for spyling/vask, en skrivepult på kontoret, skap og hyller i lager-rom, arbeidsbenk i 

klekkeriavdelinga, knagger til klær i gangen. 

6. Rørledning må legges fra Sagbekken som er nærmeste, brukbare vannkilde for klekkeridrift. Ca 900 m. 

7. Rørene vil legge 2,2 m dypt, men isotermrør bør allikevel nyttes i tilfelle frosten skulle gå usedvanlig 

dypt et år. Ekstrakostnadene ved å benytte disse rørene vil lønne seg ved bare et enkelt år med fryste 

rør. 

8. Utslipp er konsesjonspliktig etter Forurensingsloven og her har fylkesmannen myndigheten. Det vil 

være krav om noen form for rensing, et trommelfilter og septiktank er en mulig løsning som er diskutert 

med Fylkesmannen, men dette må avklares endelig med Fylkesmannen etter søknad. Dette gjøres i så 

fall når det eventuelt er avgjort at nytt klekkeri skal bygges. Prisantydning fra Sterner AS (epost 

11.4.13): HDF501 med standard tank i GRP og rørtilslutning med plastrør uten flens – 48 500,- eks. 

mva. Styreskap-11 500,- eks. mva. Pumpe og røropplegg for tilbakespyling – ca 12 000,- eks. mva 

10. Det er ei demning i Sagbekken som ble benyttet da dette var den kommunale vannkilden på Kvikne. 

Denne trenger en liten opprustning (ny fall- lem, flytting og utskifting av deler i inntakskum, utgraving 

av oppsamlet masse + evt). 

13. Endringer og eventuell bygging av nytt anlegg er søknadspliktig etter forurensningsloven. Dette 

behandles av Fylkesmannens miljøvernavdeling. Behandling av søknader er gebyrbelagt iht. 

forurensningsforskriftens kap. 39. For denne type sak vil gebyret ligge på mellom kr 5 400,- og kr. 20 

100,- 

14. I hht. LOV 1989-06-16 nr 63: «Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere» § 32 (2) 

 

SVERJA 

Kostnad Tilbyder

1 Bygg 719 134,08 Kviknehytta

2 Utvendig/innvendig overflatebehandling 150 000 Bjørnar Balstad

3 Rør, innvendig 50 000 Hågenstad rør

4 Kar og klekkerenner m. stativ 203 000 Skybakkmoen

5 Div inventar 12 000 Estimert

6 Rørledning fra Sverja til klekkeriet 25 940,32 Ola Rønning

7 Isotermrør og vanninntak 36 000,00 Hågenstad rør

8 Avløpssystem (hydrotech selvrensende filter) 72 000 Sterner AS

9 Montering av lys/varme 42 700 Eltron

10 Opprustning inntakskum 25 000 Estimert

11 Sandfilter med pumpe og PVC 19 500 Pahlen Norge

12 Grusing av plass 40 000 Estimert

13 Søknad FM om endringer 20 100 FM i Hedmark

14 Div. uforutsett (prisstigning etc.) 15 % 249 470

SUM 1 664 844,40  

Alle priser er eks mva 

1. Inkluderer ikke elektriker, rørlegger, utvendig/innvendig overflatebehandling og rørleggerarbeid 

5. Lampe til skrivepult, «oppvask»benk for vask av utstyr, 2 vann-slanger – 1 i klekkeri- og 1 i 

settefiskavdeling- for spyling/vask, en skrivepult på kontoret, skap og hyller i lager-rom, arbeidsbenk i 

klekkeriavdelinga, knagger til klær i gangen. 

6. Rørledning må legges fra Sverja som er nærmeste, brukbare vannkilde for klekkeridrift her. Ca200 m. 

7. Rørene vil legge 2,2 m dypt, men isotermrør bør allikevel nyttes i tilfelle frosten skulle gå usedvanlig 

dypt et år. Ekstrakostnadene ved å benytte disse rørene vil lønne seg ved bare et enkelt år med fryste 

rør. 

8. Utslipp er konsesjonspliktig etter Forurensingsloven og her har fylkesmannen myndigheten. Det vil 

være krav om noen form for rensing, et trommelfilter og septiktank er en mulig løsning som er diskutert 



med Fylkesmannen, men dette må avklares endelig med Fylkesmannen etter søknad. Dette gjøres i så 

fall når det eventuelt er avgjort at nytt klekkeri skal bygges. Prisantydning fra Sterner AS (epost 

11.4.13): HDF501 med standard tank i GRP og rørtilslutning med plastrør uten flens – 48 500,- eks. 

mva. Styreskap-11 500,- eks. mva. Pumpe og røropplegg for tilbakespyling – ca 12 000,- eks. mva 

10.Det er en dam og inntakskum i Sverja som i dag benyttes til klekkeriet. Denne trenger en liten 

opprustning (mulig flytting og utskifting av deler i inntakskum, utgraving av oppsamlet masse + evt). 

13. Endringer og eventuell bygging av nytt anlegg er søknadspliktig etter forurensningsloven. Dette 

behandles av Fylkesmannens miljøvernavdeling. Behandling av søknader er gebyrbelagt iht. 

forurensningsforskriftens kap. 39. For denne type sak vil gebyret ligge på mellom kr 5 400,- og kr. 20 

100,- 

14. I hht. LOV 1989-06-16 nr 63: «Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere» § 32 (2) 

 

 

 

Et siste alternativ som det ikke er satt opp eget kostnadsoverslag på per i dag, men som også 

er en mulighet, er å ruste opp bygget ved Sverja. Dette vil naturlig nok bli et rimeligere 

alternativ, men også da kreves det en del for å få satt det i skikkelig stand. Opprusting eller 

nybygging av et settefiskanlegg på Kvikne i framtida er imidlertid uansett avhengig av ekstern 

finansiering av de som har behov for settefiskanlegget, det vil i første rekke si KVO. 
 

 


