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Viuldemningen nedenfor Viul hoved-
gård ble bygd i 1958. Siden den gang har 
den satt et effektivt stengsel for storrør-
retens gytevandring fra Tyrifjorden og 
opp til Viul Træsliberi (Huhtamaki). 
Etter snart 60 år med stopp i fiskens 
naturlige vandring er konsekvensen 
blitt dramatisk for en av Norges få gjen-
værende storørretstammer. 

-Etter vår mening er Viul Kraft et 
gammelt og ineffektivt elvekraftverk 
uten betydning for den totale kraft-
produksjonen. Til gjengjeld er det et 
ekstremt effektivt anlegg som bidrar 
til å utrydde storørretstammen, sier 
Birger Bekkevold og Else Ravneberg. 
Bekkevold er leder av Ringerikes 
Sportsfiskere. Ravneberg er foreningens 
prosjektleder.

Etter mange års arbeid for å redde 

storørretstammen er de nær ved å si at 
alt håp er ute.

-Nå er det kritisk. Det er mellom 
40 og 80 gytefisk igjen. En bærekraftig 
stamme skulle tilsi mellom 800 og 1000 
fisk. Da skjønner de aller fleste at sto-
rørreten i Randselva kan bli borte for 
alltid, sier de to.

Mindre og mindre
Stor ørret er Randselvas varemerke. For 
10 år siden ble det satt norgesrekord for 
en ørret tatt på flue. 10,6 kilo veide fis-
ken som ble halt i land av Bjørn Smith 
fra Hønefoss. Rekorden på stang er 12.7 
kilo. Men elva har fostret ørret som veier 
langt mer enn det. Under stamfiske er 
det tatt inn fisk på mer enn 16 kilo. De 
senere årene har antallet fisk gått kraftig 
ned, og ørret over 10 kilo er så godt som 
fraværende. 

Brudesuite
Før Viuldemningen ble bygd var 
elvestrekningen ved Viul hovedgård det 
viktigste gyteområdet. 

-Vi snakker om en strekning på 2,5 
kilometer. Dette var «brudesuiten» som 
forsvant, og konsekvensen av det ser vi 
i dag. Bestanden av storørret er nå på et 
nivå hvor vi mener at den burde vært 
definert som utrydningstruet, sier Else 
Ravneberg.

Flere utfordringer
For ørretstammen i Randselva er det 
ikke bare Viuldemningen som skaper 
problemer. Gjentatte vannstandsfall fra 
demningen og nedstrøms har resultert i 
mye fiskedød. I sommer har vannstands-
fallene vært så hyppige og omfatten-
de at Ringerikes Sportsfiskere har bedt 
Fylkesmannen i Buskerud om å vurde-
re politianmeldelse av «Foreningen for 

Fiskeforening setter hardt mot hardt

-Viuldemningen må fjernes
I et siste forsøk på å redde 

storørreten i Randselva 
ber Ringerikes Sportsfiskere 
om at Viul Kraft AS fjerner 

Viuldemningen. 

Blir demningen borte kan 
fisken gå opp til de beste 

gyte- og oppvekstområdene 
i Randselva. 

Else Ravneberg og Birger Bekkevold i Ringerikes Sportsfiskere jobber for å redde storørreten i Randselva. 


