
I 1958 sto Viuldemningen fer dig, den sis te av 
i alt fem dem nin ger som tem mer Rands el va. I 
lø pet av noen uker ble halv an nen ki lo me ter av 
de vik tig ste gyte- og opp vekst om rå de ne til 
Nor ges mest po ten te stor ør ret stam me satt 
un der vann. Å fjer ne den ne dem nin gen er det 
vik tig ste til ta ket en kan gjø re for å ber ge en 
av Nor ges vik tig ste stor ør ret stam mer. 

FORVALTNING

Viulfoss kraft verk pro du se rer 
strøm til 3400 bo li ger. Sel
ska pet eies av kom mu ne ne 

i om rå det. Er de vil li ge til å ofre 
den ne drå pen i det nors ke kraft ha
vet for å ber ge den uni ke na sjo na le 
res sur sen de har i sin nær het?

IN DU STRI ENS ELV
I 1840åre ne ut vik let tys ke ren Kel
ler en me to de for å slipe ved til 
fi ber mas se ved hjelp av sli pe stein 
og vann. I 1860åre ne fant man 
for me len for pro duk sjon av cel lu lo
se. Der med var grunn laget lagt for 
fram ti das tre sli pe ri er. Et tre sli pe ri 
er av hen gig av fos se kraft for å drive 
sli pe stei ne ne, vann til sli pe pro ses
sen og nok tøm mer. Var det ett vass
drag som var eg net til slik in du stri, 
var det Rands el va med sine fire fos
se fall og rik til gang både på tøm mer 
og vann. 

I 1883 solg te brød re ne Berger 
vest re de len av el ve bred den øverst i 
Rands el va til in gen iør Jo han Ri kard 
Lied. Han etab ler te raskt A/S Rand
fjord Træsliperi. Be drif ten fikk leid 
vann ret tig he te ne også til den øst re 
de len av til Bergerfossen, og i 1889 
ble sli pe ri et ut byg get til å pro du se re 
5000 tonn år lig. 

Snart ble A/S Kis te foss Træsliperi 
an lagt med fire slipe ap pa ra ter ved 
fos se fal let noen hund re me ter 
ned strøms Bergerfoss. A/S Viul 
Træsliperi star tet drif ten i 1893 ved 
Askerudfoss oven for Viul ho ved gård. 
Års pro duk sjo nen av tre mas se var 
mel lom 16 og 18000 tonn. I lø pet av 
et tiår på slut ten av 1800tal let ble 
Rands el va ar beids plass til hund re
vis av men nes ker og en gull gru ve 
for dem som eide be drif te ne ved de 
øver ste fos se ne. 

Sli pe ri enes ho ved pro blem var den 
ujev ne vann fø rin gen. I 1912 ble det i 
en kon ge lig re so lu sjon gitt til la tel se 
til å re gu le re Rands fjor den. Ar bei det 
på gikk i fire år, og for 100 år si den 
var dem nin gen ved Bergerfoss fer
dig. Randselvas vann mas ser kun ne 
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der med re gu le res for å til freds
stil le men nes kets be hov. I lø pet av 
de nes te 40 åre ne ble vann kraf ten 
mer in ter es sant som kil de til strøm 
fram for kraft til drif ten av tre sli pe ri
er. I dag re gu le res Rands el va ene og 
ale ne av be ho vet for små kraft ver ke
nes mak si ma le ut nyt tel se.

I Ty ri fjor den fin nes det to stor ør
ret stam mer; en nedstrømsgytende 
og en som bru ker Rands el va som 
gyte og opp vekst om rå de. Det er 
den ne stam men som fra gam melt 
av er kjent for sine enor me fis ker. 

Hver høst svøm mer Tyri fjor dens 
stor ør re ter opp i Rands el va for å 
gjen nom fø re sin pa rings akt. Før 
Viuldemningen ble byg get var el ve
strek nin gen ned strøms Viul ho ved
gård dens vik tig ste gy te om rå de, og 
det var her fis ket et ter de sto re gyte
vand rer ne var som best. Med ut byg
gin gen i 1958 ble den buk ten de elva 
for bi går den om dan net til et vann. 
Da den 16 me ter høye dem nin gen 
ble byg get to ki lo me ter ned strøms 
den gam le Viulfossen, var det in gen 
som of ret stor ør re ten en tan ke. 

Fiske pas sa sje var ver ken på tenkt 
el ler kre vet. In gen ante kon se kven
sen det lil le kraft ver ket vil le få for 
en av ver dens be ty de lig ste ør ret
stam mer.

NOR GES RE KORD ELVA
På et ter mid da gen 21. sep tem ber 
2001 satt Bjørn Smith hjem me og 
tel te på knap pe ne om han skul le 
ta tu ren ned til elva el ler ikke. Han 
be gyn te å bli lei. Jak ten på de sto re 
gyte vand rer ne fra Ty ri fjor den had
de ok ku pert nes ten hver et ter mid

dag og kveld si den be gyn nel sen av 
au gust. Re sul ta tet had de vært hel ler 
tynt. To da ger tid li ge re had de han 
fått en på tre kilo. Det var det hele. 
Da den sol ri ke og var me et ter mid
da gen med ett end ret ka rak ter til 
en over sky et og tryk ken de kveld, 
be stem te han seg for å ta nok en tur 
ned til elva. 

Da han kom ned, var kom pi sen 
al le re de på plass. Gjen gen som bru
ker høs ten til å jak te på de sto re 
gy te fis ke ne fra Ty ri fjor den var de 
sam me kveld et ter kveld, uke et ter 
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ut før neddemming.

In gen 
fiske pas sa sjer
Rands el va be gyn ner sin ferd 
mot Ty ri fjor den ved Jevn
aker. Her sty rer kraft sta
sjo nen ved Bergefoss hvor 
mye vann elva til en hver tid 
skal rom me. 12,6 km len ger 
ned mø ter den Beg na ved 
Hø ne foss. Sam men dan
ner de Stor el va, som ren ner 
ut i Ty ri fjor den. På sin ferd 
ned strøms pas se rer elva 
fem dem nin ger. Dis se bru
kes i dag til kraft pro duk sjon. 
In gen av dem nin ge ne er 
ut styrt med noen form for 
fiske pas sa sjer og er ef fek ti ve 
vand rings hind re for gy te fisk.  
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uke. De lev de som skift ar bei de
re, med det til for skjell at job ben 
ver ken var be talt el ler verd satt av 
and re. Selv had de Bjørn vur dert å 
gi seg, slut te å sveipe tohåndsstanga 
langs el ve bred den, sel ge ut sty ret 
og gå over til å fiske med en hånds
stang et ter sta sjo nær elve fisk. Men 
det som skjed de den ne kvel den 
fikk ham til å fort set te å bru ke hver 
enes te høst på sam me vis i et ter tid. 
På det fem te kas tet ut i strøm men 
der han to da ger tid li ge re had de hatt 
fiske kjen ning, satt det plut se lig bom 
fast. Han had de kro ket den stør ste 
ør re ten som er tatt på flue i Norge, 
en fisk som 15 år se ne re fort satt tro
ner ør ret top pen med sine 10,6 kilo. 
Fis ken til Bjørn var den fjer de flu
erekordfisken Rands el va har le vert 
gjen nom ti de ne. 

I de fire åre ne fra 2008–2011 
ble det tatt 55 stor ør re ter på 
sports fis ke red skap i Rands el va. 
Gytefisktellingene ut ført av Swe co 
i sam me pe ri ode an slår at det te var 
cir ka 25 prosent av de sto re ør re te ne 
som fan tes i elva. Gytefisktellingene 
som er en opp sum me ring av dyk
king, fangst og stam fiske, es ti mer te 
an tal let stor ør re ter som kom opp 
fra Ty ri fjor den for å gyte i pe ri oden 
2008–2011 til å være 84, 61, 48, 57. 
Vi snak ker med and re ord om en 
me get sår bar be stand.

KLEK KE RI ER OG 
FIS KE UT SET TIN GER
I 1863 flyt tet Fred rik Dun ker inn 

Rands el va om høs ten. 
Rin ge ri ke Sports fis ke re ble stif tet 

i 1934. Også de had de pro duk sjon 
av yn gel og set te fisk som pri ori tert 
opp ga ve. I 1943 sto et klek ke ri un der 
brua i Hø ne foss fer dig. I åre ne fram 
til 1958 pro du ser te for en in gen 1,7 
mill. yn gel og 112000 set te fisk av 
be fruk tet rogn fra Randselvas ør re
ter. Yn ge len ble satt i elva like et ter 
den var klek ket på for som me ren. 
Fra 1958 til 1974 ble gjen nom snitt lig 
40 li ter rogn år lig hen tet fra stor ør
re ter som skul le gyte i elva. Fram til 
for 10 år si den var høst fis ket et ter 
stam fisk til klek ke ri et ho ved ge skjef
ten til for en in gen. 

Det er blitt fan get gy te fisk i Rands
el va i snart 150 år. Hel ler enn å la 
fis ken for me re seg na tur lig i elva, har 
en trodd at det vil bli fle re over le ven
de fisk av rog na ved å fjer ne den fra 
sitt opp hav og klek ke den på kuns tig 
vis, for der et ter å set te yn ge len ut 
igjen i elva. Hvor mye rogn som er 
blitt for hind ret i å havne i elve gru sen, 
og hvor man ge yn gel som er satt ut 
i Rands el va gjen nom ti de ne, er det 
in gen som vet. Det en imid ler tid vet 
er at jak ten på stam fisk til klek ke ri
ene ble mer og mer ef ek ti vi sert. Fra å 
bru ke ru ser gikk man over til å driv
garns fisk i ok to ber. Fra 1988 til 2010 
ble det fan get 835 gy te fisk for delt på 
473 hun ner og 362. Fis ken ble fan get 
med driv garn på ned si den av Viul.

HANDLET I GOD TRO
Det er for un der li ge at in gen sat te 
spørs måls tegn ved ak ti vi te ten før 
langt ut på 2000tal let. En lev de og 
hand let i god tro. Mye ty der imid
ler tid på at det som ble ut ført i det 
go des hen sikt har vært en vik tig 
år sak til at stor ør ret stam men i Ty ri
fjor den i dag er så godt som bor te. 
Hvis ikke kuns tig be fruk tet og klek
ket yn gel set tes ut i små si de bek ker 
hvor den ikke kon kur re rer med 
ør ret un ger som er na tur lig pro du
sert, vil den dø. 

Stor ør re ten i Ty ri fjor den har sam
me livs syk lus som en sjø ør ret, med 
det til for skjell at den bru ker fjor
den som hav. Un ge ne som klek kes 
og vok ser opp i elva, opp hol der seg 
her i noen år før de for la ter sine 
hjem trak ter og svøm mer ned strøms. 

på går den Ned re Alme på vest si den 
av Rands el va sør for Hvals mo en. 
Han had de en stor in ter es se i li vet; 
å eks pe ri men te re med ut klek king 
av ør ret yn gel. Al le re de på mid ten 
av 1800tal let men te man ge det var 
blitt lite fisk både i Rands el va og 
Ty ri fjor den. I 1859 sto det en in vi
ta sjon i Rin ge ri kes blad til dan nel
sen av et sel skap til «opp ret tel se 
av ut klek nings ap pa rat». An leg get 
skul le etab le res et sted mel lom 
Hø ne foss og Viul. Dun ker men te 
den svenske Vänernlaksen vil le gi 
best set te fisk. Han fikk tak i be fruk
tet rogn, og i lø pet av 1870åre ne 
ble det satt ut fle re tu sen yn gel fra 
«Dunkerfiskereiene». Mye ty der 
på at inn sjø lak sen fra Sve ri ge var et 
mid ler ti dig pro sjekt, for et ter hvert 
fan get Dun ker stam fisk i ru ser i 
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Over le ver de fer den ned til fjor den 
skif ter de til fiske di ett, leg ger på seg 
raskt og ven der til ba ke til sin fø de
plass som gy te mod ne stor ør re ter 
noen år se ne re. Ut vand rin gen skjer 
når de er pluss mi nus 25 cm lan ge. 

Er fa rin ger fra det enes te vel lyk ke
te ut set tings pro sjek tet i sto re el ver 
som fin nes, sier at nøk ke len til suk
sess er å set te fis ke ne i mai; det året 
den blir smolt. Da går set te fis ken 
rett ned i fjor den og slip per å etab le
re seg i elva.

Si den tøm mer drif ten og in du
stria lis men star tet har stor ør re te ne i 
Rands el va fått gjen nom gå. For uren
sin gen fra tre sli pe ri ene og cel lu lo
se fa brik ke ne var be ty de li ge. Elva 
var i pe ri oder både grønn og blå. 
Fis ket et ter de sto re har gått opp og 
ned, men det var først med kraft
pro duk sjo nen stor ør ret stam men 
be gyn te å få den knek ken, som for 
al vor slo inn på slut ten av for ri ge 
år hund re. Det fin nes ikke en enes
te fiske pas sa sje i for bin del se med 
kraft dam me ne, og ef ekt kjø ring av 
kraft an leg ge ne med ras ke end rin ger 
i vann meng den ut gjør en be ty de
lig ne ga tiv fak tor både for fis ken og 
insektslivet i elva.

UVIRKELIG FANGST
Hel ge Gus tav sen var en av dem som 
opp lev de den sis te stor hets ti den for 
stor ør re ten i Rands el va. I lø pet av 
en må ned høs ten 1977 tok han 16 
ør re ter med en sam let vekt på 43 
kilo. Når Hel ge i dag ten ker til ba ke 
på fangs ten, er den nes ten uvir ke lig. 
Han ale ne tok like man ge stor ør re

ter på en må ned, som det alle fis
ker ne i elva tar på en hel høst nå for 
ti den (og det i et godt år) 

Den fis ken Hel ge hus ker best er 
imid ler tid den han tok 20 år tid
li ge re i 1957. Uten stang og snel le, 
kun med boks og snø re kas tet han 
de von slu ken ut i en av strøm me ne, 
som året et ter var slukt av den nye 
kraft dam men som Viuldemningen 
sør get for. Meg be kjent fin nes det 
in gen re kord lis te over ør re ter tatt 
på boks. Had de så vært til fel le vil le 
tro lig ør re ten på 6,1 kilo som gap te 
over de von slu ken til Hel ge høs ten 
1957 kom met høyt opp.

Fis ken til Hel ge var en av de sis te 
Tyrifjordørretene som ble tatt i 
om rå det oven for Viuldemningen. Da 
den sto fer dig, var det bom stopp. 
In gen ør ret i hele ver den kan hoppe 
16 me ter. Det er man ge grun ner til 
da gens ka ta stro fa le til stand for stor
ør re ten i Rands el va, men byg gin gen 
av Viuldemningen er tro lig ho ved år
sa ken til den ka ta stro fa le til ba ke
gan gen. Da den ble byg get, var det 
man gel på strøm på Ha de land. 
Kraft tur bi ne ne had de en vik tig 
funk sjon, og det var en tid da de 
po li tis ke pri ori te rin ge ne ikke had de 
mil jø spørs mål på agen da en. Ver den 
har hel dig vis end ret seg si den den 
gang. Vi har råd og kunn skap til å 
vel ge an ner le des. Kraft ver ket som er 
det stør ste hin de ret for en re etab le
ring av en po tent stor ør ret stam me i 
lan dets kan skje vik tig ste stor ør ret
vass drag, le ve rer strøm til 3400 
bo li ger. Det te er en drå pe i ha vet i 
for hold til all strøm men som pro du

Rin ge ri ke Sports fis ke re er i dag den le den de for en in gen i lan det i ar bei det med å 
be va re de gjen le ven de stor ør ret stam me ne våre. De to sis te åre ne har RSF lagt ned 
et kjem pe ar beid i re stau re ring og åp ning av Nærstadbekken, et av si de lø pe ne til 
Rands el va som tid li ge re ble brukt som gy te bekk for stor ør ret. Fle re ki lo me ter 
bek ke løp er åp net, stein satt og gjort til gjen ge lig for vand ren de fisk. For en in gen har 
et godt sam ar beid med grunn ei er ne i om rå det, og ad mi nist re rer nå fis ket på beg ge 
si der av elva hele vei en fra Viuldemningen og ned til Hø ne foss. 
Det om fat tende stam fis ket er også his to rie. For en in gen, med fiske dama Else 
Rav ne berg i spis sen, dri ver et klek ke ri og set te fisk an legg hvor det pro du se res både 
yn gel og set te fisk, men nå leg ges det ned to li ter rogn år lig, en brøk del av hva som 
ble gjort før. Fis ken som pro du se res er av yp per lig kva li tet. Kan den være i an leg get 
til den blir smol ti fi sert, vil det te tro lig være til be ty de lig opp hjelp for stor ør re ten i 
Ty ri fjor den.

Fis ke trapp i 1948
Kun ne Tyri fjor dens ør re ter svøm me hele vei en 
opp til Rands fjor den før dem nin ge nes tid? 
In gen vet, men det som er sik kert er at fis
ken gikk opp til den gam le Viulfossen, som den 
gang lå ved Viul ho ved gård. I 1948 fikk be sty re
ren av A/S Viul Træsliperi, Per Klem, byg get en 
trapp her for å hjelpe fis ken vi de re. Gam le bil
der vi ser at stor ør ret også kun ne pas se re fos
sen ved egen hjelp. Opp til Rands fjor den var det 
opp rin ne li ge el ve lø pet tro lig ikke til hin der for 
fis kens vi de re ferd helt opp til Jevn aker. Bildet 
viser utløpet av elva før demningen ble bygget.

se res her til lands. I USA ri ves gam le 
og små kraft verk som i et stort per
spek tiv gjø re mer ska de enn gagn. 
Vi har lært mye av ame ri ka ner ne. 
Ti den er inne for å fjer ne 
Viuldemningen, la elva ren ne som 
den gjor de før 1958 og la stor ør re te
ne på ny få kom me til ba ke til sine 
opp rin ne li ge gyte og opp vekst om rå
der. Skal be va ring av stor ør ret stam
me ne i lan det vårt bli mer enn tom
me ord, er det sli ke til tak som må 
til. 

Stort be va rings ar beid
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