
Multiconsult har lang erfaring med miljøkartlegginger og utredninger 
innenfor ferskvannsøkologi og fiskeforvaltning knyttet til rådgivning og 
prosjektering av kraftverk, veier og annen infrastruktur. Dette spenner 
over de fleste temaer og metoder som er benyttet innen vannforvaltning 
og vannforskning i Norge og internasjonalt.

Multiconsult er en profesjonell kunnskaps- og løsningsorientert  
leverandør til både offentlig og privat sektor.

REFERANSER
Vannkraft
• Offerdal kraftverk (Konsekvensutredning)
• Stordalselva kraftverk (Konsekvensutredning)
• Glutra og Saufonn kraftverk, miljøvurdering
• Hemsil 1, revisjon av konsesjonsvilkår
• Habitatsundersøkelser Toråa, sideelv til Surna
• Biotopplan og vannhåndtering ved Geilo
Kraftlinjer og nett
• Nettforsterkning Grenland - 

naturtypekartlegging
Plan og byggesaker
• Områderegulering Myrvoll, Oppegård 

kommune
• Damanlegg Ekeberg skogspark, Oslo 

kommune
Samferdsel, veg og jernbane
• Utslippssøknad E16 Nestunnelen, Hole 

kommune
• Utslippssøknad E18 Fosskolltunnelen, Lier 

kommune
• Byggesøknad for to bruer på rv. 52 på 

strekningen Venås – Skøyten, Hemsedal
• Rv 7 og 52, E16 Buskerud, tiltaksplaner 

kulverter
• Fv 714 Snillfjord, miljøvurdering
• E18 Riksgrensen – Ørje. Bekkeundersøkelser, 

el-fiske og bunndyrtaking

Miljøkartlegging og utredning
Ferskvannsøkologi

Elektrofiske i Grøndøla, Hemsedal | Foto: K. Flydal, Naturrestaurering
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Øverst: Småsalamander | Foto: F. Gregersen, Multiconsult Bekkeørret | Foto: J. Holmen, Multiconsult
Nederst: Krøkle fra Mjøsa | Foto: F. Gregersen, Multiconsult

Multiconsult har solid erfaring fra rådgivning og konsekvensutredninger innen alle miljø-
tema. Våre ferskvannsbiologer har omfattende erfaring fra forvaltning, forskning samt bruk 
og vern av ferskvannsressurser. Ved behov samarbeider vi med utvalgte fagmiljøer, e.g. 
Rådgivende Biologer, LFI, Biofokus, Sintef, Naturrestaurering og Vista Analyse. Vi utfører 
undersøkelser og utredninger i et vidt spekter av størrelse, fra enkle befaringsnotater og 
miljøvurderinger, via mer omfattende konsekvensutredninger og kartleggingsrapporter, til 
større planer og utredninger samt overvåkningsprogrammer og -rapporteringer. Foruten 
rapporter levere vi også databaser, digital kart, illustrasjoner o.l. alt etter hvilke behov  
kunden har.

TYPISKE  
TJENESTER

• Konsekvensutredninger for alle typer tiltak
• Utarbeidelse av forvaltnings-, skjøtsels-, 

tiltaks- og restaureringsplaner
• Økosystemanalyser, inkludert vurdering 

av økosystemtjenester, økohydraulikk og 
økologiske vannføringer

• Kartlegging av naturtyper og ferskvanns-
lokaliteter etter Miljødirektoratets håndbøker

• Kartlegging av flora og fauna i ferskvann og 
artenes fordeling og bruk av vannsystemene

• Tradisjonelle boniteringer av innsjø-, elve- og 
bekkemiljøer

• Klassisk prøvefiske med ulike garntyper

• Kartlegging etter standard metodikk for 
storørret og rødlisteartene storsalamander, 
småsalamander, elvemusling og ål

• Gyteområde- og bestandskartlegginger for 
laksefisk og andre arter etter ulike metoder

• Bestandsestimering ved fangst/gjenfangst, 
merking eller gjentatt overfiske

• Fiskebiologiske analyser av diett, giftinnhold, 
livshistorie, alder og fysiologi

• Populasjonsgenetiske undersøkelser 
for kartlegging av fiskevandringer og 
funksjonsområder


