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SUMMARY/CONCLUSION

Introduction
This paper describes an attempt to assess the economic value of an environmentalasset in a particulararea, namely the brown trout (Salmo trutta
L.) stock in the River Hallingdalselvin the municipalityof Gol.

This stock of fish provides the basis for extensive sports fishing activities,
and approx. 95 % of the fishermenare tourists. In the summer of 1983 a survey
was made in the area. Interviewswere held with a random selectionof fishing
and non-fishingtourists at six major camping grounds along the river. A total
of 240 travel units were interviewed,out of which 94 fishing parties.
Telephone interviewswere later held with a number of resident fishermen.The
fishing licenses sold in the study area were reviewed and overnighting
statisticsfrom the camping grounds were gathered and processed.
This informationhelped to shed light on the following two approaches to the
problem.
The national economic value of the trout stock in the River Hallingdalselv
in the municipalityof Gol.

The local economic effects of sports fishing activities in the River
HallingdalselVon the municipalityof Gol.
The resultant figures represent the annual value for 1983.
The national economic value of the fish stock

The fish stock itself is a public asset (environmentalasset) in the sense
that no one can be excluded from enjoying this stock as such. This type of
environmentalasset cannot be assessed on the basis of market prices in the
same way as private goods, as no markets have been establishedfor the buying
and selling of environmentalassets. 1/ariousmethods have been developed for
estimating the economic value of such assets, and to prevent environmental
value from being taken too lightly when project decisions are made. This paper
is based on the applicationof two differentmethods which both attempt to
measure people's willin ness to a

for the environmentalasset. This

willingness to pay is then used as a measure of the national economic value of
the asset.
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The indirect Travel Cost Method (TCM) attempts to calculate the recreational
value (Consumers'surplus from recreationaluse), of the trout stock by
estimatinga demand curve for this environmentalasset based on the
relationshipbetween travel costs and frequencyof visits by the fishermenwho
visited the area that year.

The recreationalvalue, however, is just one of the three componentsof the
involved individuals'total willingness to pay for the fish stock. Nonusers
may also be very willing to pay for this environmentalasset. This willingness
to pay may be motivated by the fact that they wish to retain the option of
possible future recreationalfishing in the area o tion value , or that they
appreciate the fact that the fish do, in fact, exist existence value , or
that they can pass on the existence of the fish to future generations
( reservation/beuest value).
The involved individualsin this study are defined as the inhabitantsof the
municipalityof Gol and all those who fish in the study area. In order to
measure all the involved parties' total willingnessto pay, the Contingent
Valuation Method (CVM) was employed. Using a direct question and a "bidding
game" procedure,both fishermenand non-fishermenwere asked to specify the
maximum amount they were prepared to pay annually to maintain the river's
present fish stock, based on a hypotheticalsituation in which the stock was
threatenedby extinctiondue to pollution.
Based on the results obtained from these two methods, data concerningfishing
licence fees and a set of assumptions,the national economic value of the
trout stock in the River Hallingdalselv,in the municipalityof Gol, was
estimated at approximatelyNOK 900,000 per year. Of this amount, the
recreationalvalue was computed to approximatelyNOK 700,000 (a reasonable
estimate based on the most probable confidence interval being NOK 644,000 904,000) or approximatelyNOK 105 er fishin da . The remainingNOK 200,000
comprises option value and existence/preservation
value, but this is
definitelya minimum estimate for these values due to the possible sources of
error inherent in the CVM, upon which this valuation is based.
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Any national economic value added resulting from the economic effects of the
money spent by fishermen in the local communityhas not been included in our
computations.Nor has the national economic value of commercialfishing
(first-handvalue minus costs of effort factors) been included,but this only
amounts to a few thousand kroner. External effects in the form of reductions
in the cost of health care and social welfare payments, resulting from the
positive effects of sports fishing on physical and mental health, have not
been quantifiedand are thereforenot included.
The abovementionedfactors indicate that the figure we have calculatedas
representingthe annual national value of the fish stock is most likely a
minimum estimate.

Local economic effects enerated b

s orts fishin

With the aid of an expendituremethod, local income components (i.e. the share
of the income the municipalityearns on tourism due to fishing,which remains
in the municipality)and an estimate of an income multiplier,an attempt was
made to determine the dimensionsof the local economic effects. That is, the
local economic benefits to the community of Gol, of the non-resident
fishermen'sconsumptionof goods and services in connectionwith sports
fishing in the River Hallingdalselv.
In the municipalityof Gol, the total tourist spending that is motivated by
sports fishing in the River Hallingdalselvwas estimated to be approx. NOK
600,000 (which is a reasonableestimate on the basis of the most probable
interval being berween NOK 427,000 - NOK 1,034,000).Moreover, it has been
suggested that this, togetherwith approx. NOK 20,000 in net fishing licence
income for the owners of the fishing rights, would indicate an increase in
income of approx. NOK 300,000 (primary income effects and multiplier effects)
for the municipalityand its residents.The most probable interval for this
figure would be NOK 220,000 - 500,000.
In other words; without s orts fishin in the River Hallin dalselv Gol
munici alit 's earnin s could be reduced b

u

to several hundred thousand

Norwe ian kroner er ear.

Uncertainty
All of the figures quoted are uncertain.This is due to both biases in the
material gathered and possible biases in the methods applied. The latter
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applies in particular to the TCM and the CVM, since no method can accurately
indicate the exact national economic value of an environmentalasset. The
estimatedvalues can thereforeonly indicate the a

roximatema

itude of the

national economic value of the trout stock in the area.
The figures for the economic effects on the communitymust not be perceived as
absolute either. They are merely an indicationof the magnitude of these
values.
There is also uncertaintyinvolved in the study as regards the year 1983, as
the waterflow was high in the river and the weather was poor duringlarge
parts of the summer. This could have had negative effects on the fishing and
the frequencyof visitation by fishermen,and thus mean that the results for
1983 are somewhat lower than they would have been in a "normal year".

Political use of the results
In the light of the uncertaintydescribed, the results from this study must be
used with caution as regards actual project decisions.Nevertheless,the
results may be useful to politicansas they clearl indicate that the economic
value of the fish stock in this limited area is considerable.
It must also be noted that strictly speaking, these results only apply to this
specific study area.An uncriticalapplicationof these figures to the entire
River Hallingdalselvor to other trout streams/freshwaterfish populations
could thus give a misleading impressionof the values.
Conclusion
Norwegian studies on the recreationalvalue per fishing day show a large
degree of consistencyboth in relation to one another and when compared to
similar American studies (See tables 11 and 12). The differencesin value that
are found can be used to develop hypotheses about how freshwaterrecreational
fishing values vary, depending on fishing quality, demand pressure, scarcity
of fishing opportunitiesand the setting in which the fishing activity takes
place. These variations are to be expected, and show that recreationalfishing
values are the product of the same economic forces which generate variations
in the pricesof cars and houses.

15

Although recreationalfishing can not be sold like a car, it has an economic
value no different in concept. This fact should be helpful in demonstrating
the value of reckeationalfishing to persons making budget decisions and land
use allocations.Thus, the methods applied, the Travel Cost Method (TCM) and
the ContingentValuation Method (CVM), have shown to be meaningful approaches
to determiningthe economic value of freshwaterfish as an environmental
asset. Nevertheless,more research work should be carried out in the area of
non-use values, in order to improve the accuracy of existing methods, or
possibly to develop new ones. The work ought to be concentratedon marginal
changes in the supply/qualityof environmentalassets, such as those most
often are considered in cost-benefitanalyses (Cba), which are increasingly
used as an important decision-makingtool in the approval of projects. Thus,
it is also important to include the environmentalvalues (both use and non-use
values) in these Cba's, otherwise these values may be given too low a
priority. One condition for using the results arrived at, for assessing the
value of environmentalgoods, is that the methods must be generally accepted.
This will require more and better informationto both politiciansand the
general public, and this paper is an attempt to take a step in that direction.

1810p/SB
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SAMMENDRAG/KONKLUSJON

Innledninq
Dette arbeidet beskriver et forsøk på å sette en økonomiskverdi på et bestemt
miljøgode i et avgrensetområde, nemlig forekomstenav ørret (Salmo trutta L.)
Hallingdalselvai Gol kommune.

Denne forekomstenutnyttes hovedsakligved et utbredt fritidsfiske,og ca. 95
% av fiskerne er turister.Sommeren 1983 ble det foretatt en
spørreundersøkelsehvor det ble intervjuetet tilfeldigutvalg av fiskendeog
ikke-fiskendeturisterpå seks sentrale adkomstpunkter(campingplasser)langs
elva. Dessuten ble det på et senere tidspunkt foretatt telefonintervjuerav et
utvalg av innenbygdsfiskere. En gjennomgangav solgte fiskekort for
forsøksstrekningen
og innsamlingav overnattingsstatistikk
for campingplassene
ble også foretatt.

Ved hjelp av dette grunnlagsmaterialet
er så følgende to roblemstilliner
forsøkt belyst:

Samfunnsøkonomiskverdi av ørretbestandeni Hallingdalselvai Gol
kommune.
økonomiske rin irknin er av fritidsfisketi Hallingdalselvafor
Gol.
lokalsamfunnet
De framkomne tall angir den årliqeverdi i 1983.

Samfunnsøkonomiskverdi av fiskebestanden

Selve forekomstenferskvannsfisker et fellesgode (miljøgode)i den forstand
at ingen kan utelukkes fra denne forekomstensom sådan. Slike miljøgoderkan
ikke verdsettesved hjelp av markedspriserslik private goder kan, da det ikke
er etablert markeder for kjøp og salg av miljøgoder.For å prøve å verdsette
slike goder, og hindre at de blir underprioritertved prosjektbeslutninger,
er
det utviklet ulike metoder. I det foreliggendearbeidet er det anvendt to
ulike metoder som begge forsøker å måle folks betalin svilli het for
miljøgodet,og bruke det som et mål for den samfunnsøkonomiske
verdien av
godet.
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Den indirekteTrans ortkostnadsmetodenforsøkerå beregne rekreas onsverdien
(bruksverdien)av fiskebestandenved å estimere en etterspørselskurvefor
dette miljøgodetut fra sammenhengenmellom transportkostnader
og
besøkshyppighetfor de fiskere som besøkte området dette året.

Bruksverdiener imidlertidbare en av tre komponentersom kan inngå i berørte
individerssamlede betalingsvillighetfor fiskebestanden.Ikke-brukerekan
også ha betydelig betalingsvillighetfor dette miljøgodet.Denne
betalingsvilligheten
kan være motivert av at de ikke ønsker å bli fratatt
muligheten til eventueltå kunne drive fiske i området (opsjonsverdi),eller
en setter pris på selve eksistensenav fisken som sådan eller at en kan
overleveredenne eksistensentil kommende generasjoner
bevarin s-/eksistensverdi.

Berørte individerer i denne undersøkelsendefinert som innbyggernei Gol
kommune og alle som fisker på forsøksstrekningen.
For å måle alle berørte
individerssamlede betalingsvillighetble det anvendt en Interviumetode.Her
ble både fiskere og ikke-fiskere,ved hjelp av et direkte spørsmålog en
påfølgendebudprosedyre,bedt om å oppgi sin årlige maksimale
betalingsvillighetfor å opprettholdeelvas nåværende fiskebestand,i en
hypotetisksituasjon der bestanden stod i fare for å bli utryddet p.g.a.
forurensning.
På bakgrunn av resultaterfra disse to metoder, opplysningerom
fiskekortinntekterog bestemte forutsetninger,kan den samfunnsøkonomiske
verdi av ørretbestandeni Hallingdalselvai Gol kommune i 1983 anslås til ca.
900 000 kr r. år. Av dette utgjør rekreas onsverdienca. 700 000 kr, et
rimelig anslag ut fra det mest sannsynligeintervallet644 000 - 904 000 kr)
eller ca. 105 kr

r. da sbesøk. De resterendeca. 200 000 kr er opsjonsverdi

og bevarings-/eksistensverdi,
men dette er nok et absolutt minimumsestimatfor
disse verdier p.g.a. feilkilderved Intervjumetoden,som dette anslaget er
basert på.
Eventuell samfunnsøkonomiskverdiskapningav økonomiskeringvirkningersom
fisketuristenesutgifter har for lokalsamfunnet,er her ikke medregnet.Heller
ikke er den samfunnsøkonomiskeverdi av matfisket (førstehåndsverdien
utgifter til innsatsfaktorer)medregnet,men dette utgjør bare noen få tusen
kroner. Eksterne effekter i form av redusertehelse - og sosialutgifterfor
samfunnet p.g.a. fritidsfisketspositive virkning på fysisk og mental helse er
ikke kvantifisertog dermed ikke medregnet.
De overnevntemomenter indikererat tallet for den årlige samfunnsøkonomiske
verdi av fiskebestandensom her er framkommet,er et minimumsestimat.
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Økonomiske rin irknin er av fritidsfisket
Det er ved hjelp av en utgiftsmetode,lokale inntektskomponenter
og en
inntektsmultiplikator
forsøkt å anslåhvor store økonomiske ringvirkninger
fisketuristenesforbruk av varer og tjenester i forbindelsemed fritidsfisket
Hallingdalselva,har for lokalsamfunnetGol.

Turistenes totale utgifter i Gol kommune som er motivert av fritidsfisket
Hallingdalselvable anslått til ca. 600 000 kr i 1983 (et rimelig anslag ut
fra det mest sannsynligeintervallet427 000 - 1 034 000 kr). Det er videre
antydet at dette, sammen med ca. 20 000 kr i netto fiskekortinntekterfor
grunneierne,vil gi opphav til ca. 300 000 kr i økte inntekter (primmre
inntektsvirkninger
og multiplikatorvirkninger)
for kommunen og densinnbyggere.Det mest sannsynligeintervall

r denne verdien er 220 000 - 500

000 kr.
Med andre ord, uten fritidsfisketi Hallin dalselva ville Gol kommunes
inntekterkunne bli redusert med et belø av størrelsesordenflere hundre
tusen kroner r. år.

Usikkerhet
Alle de oppgitte tall er beheftet med til dels stor usikkerhet.Dette skyldes
både skjevheteri det innsamledemateriale og feilkilderved de anvendte
metoder. Det sistnevntegjelder smrlig for Transportkostnadsmetoden
og
Intervjumetoden,da ingen metoder kan angi den eksakte samfunnsøkonomiske
verdi av et mil ø ode. De framkomne tall kan derfor bare angi
størrelsesordenenav den samfunnsøkonomiske
verdi av ørretbestandeni området.
Når det gjelder tall for de økonomiskeringvirkningerfor lokalsamfunnet,må
heller ikke disse oppfattes som absolutte,men som en antydningav størrelsen
av disse verdiene.
Det ligger også en viss usikkerheti at 1983 var et spesielt år p.g.a. stor
vannføring i elva og dårlig vmr store deler av sommeren.Det kan ha innvirket
negativt på fisket og besøket av fiskere og medført at resultatenefor 1983
ligger noe lavere enn for et "normalår".
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Politisk bruk av resultatene
På bakgrunn av den beskrevne usikkerhetmå en være varsom med å bruke de
framkomne resultatersom grunnlag for konkrete prosjektbeslutninger.
Resultatenekan imidlertidtjene som et hielpemiddel
for politikerneda de
iallfall klart eker i retnin av at de økonomiskeverdier knyttet til
fiskebestandeni dette avgrensedeområdet, er av betydelig størrelse.
En må også merke seg at resultatenestrengt tatt bare gjelder for det
undersøkteområdet. En ukritisk overføringav disse tall til å gjelde hele
Hallingdalselvaeller andre ørretelver/innlandsfiskevassdrag
kan således kunne
gi et feilaktigbilde av verdiene.

Konklusion
På bakgrunn av den store grad av konsistensde norske undersøkelserav
rekreasjonsverdipr. fiskedagviser både seg imellom og sammenlignetmed
tilsvarendeamerikanskestudier, må en kunne si at de anvendte metoder
(Transportkostnadsmetoden
og Intervjumetoden)har vist sin berettigelseved
verdsettingav miljøgodet ferskvannsfisk.Likevel bør en framover satse på økt
forskning for å kunne forbedre de eksisterendemetoder, eventueltutvikle nye.
Arbeidet bør konsentreresom marginale endringer i tilgang/kvalitetav
miljøgoder.Det er oftest slike marginale endringer i naturmiljøetsom er
aktuelle i nytte-kostnadsanalyser,
som i økende grad vil inngå som en viktig
del av beslutningsgrunnlaget
ved prosjektbeslutninger.
En forutsetningfor at
de fremkomne resultaterved verdsettingav miljøgoder skal bli anvendt, er at
metodene blir allment akseptert,og det krever økt informasjontil
beslutningstakereog allmennhet.Denne rapportenkan ses på som et første steg
i dette arbeidet.
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1.

INNLEDNING

1.1.

Generell bak runn

Siden verdsettingav'miljøgoder er et relativt nytt område, har jeg funnet det
nødvendig å gi en generell innføring.
Grovt kan en dele de goder som er tilgjengeligei et samfunn i to
hovedklasser,nemlig rivate eller individuelle oder o

felles oder eller

kollektive oder . Begge typer goder er av avgjørendebetydning for
innbyggernesvelferd. Hovedforskjellenmellom de to typer er at mens private
goder kan deles opp og gjøres tilgjengeligebare for enkeltindivider,er ikke
dette tilfelle for kollektive goder.

De fleste aspekter ved vårt fysiske miljø har i stor grad karakter av å være
kollektive goder i den forstand at når de først er tilgjengelige,vil de være
det samtidig for alle - eller iallfall for et stort antall individer i
samfunnet.Eksempler på slike miliøqoder kan være ren luft, rent vann og
forekomstenav ferskvannsfisk.
Mens vi ofte har en grei og uproblematiskmåte å måle verdien av de fleste
private goder på, nemlig gjennom markedsprisene,finnes det ingen slik
umiddelbarmulighet for å observere verdien av mange kollektivegoder,
deriblant miljøgodene.Hovedårsakener at det ikke er etablert markeder for
kjøp og salg av miljøgoder.Verdsettingav disse godene krever derfor generelt
andre metoder enn å se på,markedsprisenei tradisjonellforstand. En oversikt
over metoder for verdsettingav miljøgoder finnes i kapittel 2.2. Det må her
understrekesat ingen av disse metoder kan gi en eksakt verdi av miljøgodet.
Metodene vil bare kunne angi størrelsesordenenav verdiene.

Her i Norge, og Skandinaviai det hele tatt, har det wert gjort få forsøk på å
bruke disse metodene. I andre land derimot, scerligi UsA og Canada, er det
blitt utført en rekke teoretiskearbeider og empiriskeundersøkelserde 20-25
årene som disse metodene har eksistert. Imidlertider det først det siste
decenniet at interessenfor bruk av slike metoder har vokst, og det er blitt
skapt internasjonale,og også til en viss grad nasjonale forskningsmiljøerav
en viss bredde innen dette feltet.
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Hvorforskal vi så forsøke å verdsette miljøgoder i (penge-)enheter?Jo,
hovedpoehgeter at når ressursene i samfunnet er knappe, er en nødt til å
sette miljøgoderopp mot goder som relativt uproblematiskkan verdsettesved
hjelp av markedspriser- "en kan jo ikke få ubegrensetav alle ting". Dette
innebogrer
at vi må finne en målestokk som kan gjøre det mulig å sammenligne
ulike typer goder. En slik målestokk er "penger".Nettopp dette forsøker en å
gjøre i nytte-kostnadsanalyser(NKA), og den økte bruk av NKA som et
hjelpemiddeli prosjektbeslutningergjør at det er viktig å finne mål for
miljøverdiene.Hittil har en manglende verdsettingav miljøgoder gjort det
svært vanskelig å trekke korrekte beslutningerfra myndighetenesside når de
to typer goder skal vurderes opp mot hverandre.Dette har ofte gitt seg utslag
i en under rioriterin av mil ø oder. En må derfor bruke de metoder som
finnes, og arbeide med å utvikle nye og forbedredemetoder for verdsettingav
disse goder. Dette vil bidra til å forenkleog korrigere beslutningsprosessen,
og vi vil dermed kunne få en "riktigere"disponeringog prioriteringav
samfunnetsressurser ("riktigere"ut fra Naturvernlovensformålsparagrafom en
langsiktigog allsidig ressursdisponering,
som tar hensyn til at naturen i
fremtidenbevares som grunnlag for menneskenesvirksomhet,helse og trivsel).

1.2.

S esiell bak runn o

tidli ere undersøkelser

Verdsetting av miljøgodet forekomstenav ferskvannsfisk,som benyttes av over
1 million nordmenn (Einvik 1982), er blitt et stadig mer aktuelt tema i Norge.
Årsaken er økt bruk av vannbruksplanerog nytte-kostnadsanalyser
(NKA) i
forbindelsemed vannkraftutbygging,sur nedbør og vannforurensingfra
industri, landbrukog husholdninger.

Aktuelle eksempler på NKA hvor ressursen fisk er forsøkt verdsatt er:
(Strand & Sanderud 1981) forsøkte å finne verdien av tapt fritidsfiskeved å
unnlate å sette igang forurensningsbegrensende
tiltak for utslipp fra Grong
Gruver a/s. En lignendeproblemstillingog utledning finnes i en NKA av to
utslippsalternativerav gruveavgangfra Titania a/s (Sanderud& Beck 1980). Et
tredje arbeide som kan nevnes er (Strand 1980) som forsøkte å verdsette
endringer i rekreasjonsverdived forsurningav fiskevann i Sør-Norge.

De tall som er brukt i disse arbeider, er beheftet med til dels stor
usikkerhetav tre grunner:
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Metoder for verdsettingav miljøgoder gir ikke eksakte tall, men kan
kun angi størrelsesordenen.
Tallene i analysenebygger på et fåtall empiriske undersøkelseri
Norge hvor disse metoder er anvendt.
Innen verdsettingav miljøgoderer etterprøvinget forsømt område. De
få norske undersøkelsersom finnes estimererverdien av dagens
tilstand,og endringer i verdien ved en marginal endring i det
fysiske miljø er ikke undersøkt.Da det oftest er slike marginale
kvalitetsendringersom er interessantei NKA, må verdien av
endringeneanslås teoretisk.
Da jeg skrev min hovedoppgave(Navrud 1984) fantes det i Norge, såvidt jeg
vet, 7 empiriskeundersøkelsersom hadde anvendt de metoder som eksistererfor
å verdsette miljøgodet ferskvannsfisk.Fire av disse undersøkelseneanvender
imidlertidmetoder som i dag vurderes som uakseptable,jfr. kapittel 2.2.2.3.
og 2.2.3.2. pkt. 3.

Dette er to undersøkelsersom gjør bruk av Utgiftsmetoden,Gorter (1983) og
Niemelå et. al. (1983),og to undersøkelsersom bruker Intervjumetodenmed
såkalte "open end"-spørsmål,Berge (1973) og Stornes (1977).
Vi står da igjen med kun tre undersøkelsersom gjør bruk av de mest anerkjente
metodene, Transportkostnadsmetoden
og Intervjumetodenmed budprosedyre
(biddinggames).

Strand (1981b)brukte en transportkostnadsmetode
for indirekteved hjelp av
sammenhengenmellom reisekostnaderog besøkshyppighetå beregne
rekreasjonsverdien(eller mer korrekt, konsumentoverskuddet)
som
laksefiskernesbesøk i Gaula i 1979 ga opphav til.
I 1980 brukte Strand (1981a) en intervjumetodefor direkte å finne den norske
befolkningsbetalingsvillighet(i form av en skatteprosent)for å bevare
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nåværende bestand av ferskvannsfiskog dermed hindre total utryddelsepga.
ulike'typerforurensninger(deriblantsur nedbør).
Carlsen (1983, 1985) brukte i 1983 og 1984 en intervjumetodefor å finne
betalingsvilligheten(i form av økte strømpriser)til husstandenei Buskerud
og Vestfold for å bevare laksefisketi Numedalslågenpå nåværende nivå, og
hindre innføringenav et nytt manøvreringsreglement
som ville redusere
sommervannføringenog dermed også laksefisket.
Senere tilkom Skancke (1984) som ved hjelp av grunnlagsmaterialefra en
hovedoppgaveved NLH (Heggenes1980) og en transportkostnadsmetode
beregnet
rekreasjonsverdienav ørretfisketi Tinnelva.
På bakgrunn av de få empiriskeundersøkelsenesom eksisterer,kan
hovedoppgavenses på som et forsøk på å øke dette empiriske
grunnlagsmateriale,
og dermed også redusere noe av usikkerheteni framtidige
NKA.
I tillegg til å finne den samfunnsøkonomiskeverdien av en fiskebestand,var
hovedoppgavenogså et forsøk på å måle fisketurismenslokaløkonomiske
virkninger.På dette området finnes det også relativt få undersøkelseri
Norge. Direktoratetfor naturforvaltning(DN) har gjort slike undersøkelseri
tre laksevassdrag(Lakselva,Nordreisaelvaog Gaula) og to
innlandsfiskevassdrag
(Øvre del'av Barduvassdragetog Sørlivassdraget)(Einvik
1982), og Gorter (1983) har gjort det for den finske fisketurismeni Finnmark
fylke. Alle disse undersøkelsenebygger på studier av fiskernes utgifter,og
kan betraktes som ulike typer utgiftsmetoder.

1.3.

Problemstillin

Hovedoppgavenhar to konkrete problemstillinger:
Beregne den samfunnsøkonomiske
verdien av fiskebestandeni
Hallingdalselvai Gol kommune,målt ved hjelp av berørte individers
betalingsvillighetfor dette miljøgodet.

Beregne de økonomiskerin irknin er av fritidsfisket
Hallingdalselvafor innbyggernei Gol kommune.
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Problemstillin 1, som er hovedproblemstillingen,
er søkt belyst hovedsaklig
ved hjelp av en transportkostnadsmetode
og en intervjumetode.Ved å bruke to
ulike metoder på samme rekreasjonsområdeog - aktivitet,kan resultatenefra
de to metodene sammenlignes.Det vil kunne øke sikkerhetenav estimatet.

Dette er'den førsteundersøkelsenav denne typen i Norge spesielt på ørret
Salmo trutta L. . Ifølge en nasjonal intervju-undersøkelse
i regi av DN, er
ørret den art som ved fritidsfiskega absolutt størst totalfangst,og som
fritidsfiskernefisket klart oftest og også helst ville fiske etter (Einvik
1982, tabell 11.3.1.2.og 11.5.4.2.).Da ørreten i tillegg er den
innlandsfiskeartsom har fått produksjonsvilkårene
mest ødelagt gjennom
inngrep i vassdrag i moderne tid, er det meget viktig at den økonomiske
verdien av denne arten blir undersøkt.

Problemstilling2 er et forsøk på å finne de lokale inntektsvirkningerav
fritidsfiskernesutgifter i kommunen.Det må her presiseres at netto
verdiskapningav disse inntektsvirkningeneinngår i den samfunnsøkonomiske
verdien av fiskebestanden(problemstilling1). Imidlertidblir det oftest
forutsatt,og slik også i dette arbeidet, at denne verdiskapninger lik null.
Dette er en forenklingsom kan medføre en viss underestimeringav den

samfunnsøkonomiske
verdi.
Foruten å løse disse to problemstillingene,
vil jeg også prøve å gi en
lettfattet,generell oversikt over teori og metoder innen verdsettingav
miljøgoder,se kapittel 2. Dette er gjort fordi det forhåpentligvisvil lette
lesingenog øke forståelsenav resten av rapporten.
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2.

VERDSETTINGAV MILJØGODER- DEFINISJONER,TEORI OG METODER

2.1.

Definis oner o

teori

Verdsettingav miljøgoder kan ses på som en verdsettingpå "nyttesiden"i
nytte-kostnadsanalyser
(NKA).
En NKA er ifølge Solberg (1982), en samfunnsøkonomiskprosjektanalysesom
forsøker:

å vurdere alle nyttevirkningerog alle kostnader av et prosjekt fra
samfunnetssynsvinkel,og

kvantifiseredisse virkningenei én enhet - vanligvis en monetmw
enhet.
Mattson (1979) definerer tilsvarendeen NKA som: "kalkylerav samhållets
kostnaderoch fördeler som innebår et forsøk att uttrykka dessa i monetåra
termer".
Ved verdsettingav goder med "objektive"markedspriserbrukes disse (dersom
ikke markedsprisengir et uriktig bilde av godets nytte, f.eks. pga.
monopolsituasjonereller eksterne effekter).

Ved verdsettingav miljøgoder,som det ikke finnes markedspriserpå, må en
imidlertidfinne "skyggeprisen"av godet. Dette er den pris som settes for å
få overensstemmelsemed målet for en NKA. Det er to hovedprinsippfor å anslå
denne skyggeprisen:
Individenesbetalingsvillighet.
Alternativkostnaden,
som er tapet ved å avstå fra å gjennomføreden
beste alternativebruken av ressursene.

De to mest anvendte hovedtyperav metoder for verdsettingav miljøgoder,
indirekteog direkte metoder, aggregererenkeltindividerssubjektive
betalingsvillighetfor godet, og bruker dette som et mål for den
samfunnsøkonomiskeverdi av godet.
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Betalin svilli het kan splittes i ulike komponenteretter hva som motiverer
den:

Bruksverdi,
som er den verdi den faktiske bruk av godet representerer
for individet.
Vtd verdsettingav en fiskebestandvil dette tilsvare
rekreas onsverdien av fritidsfisket.
som er den verdi man setter på å ha mulighetentil å
Opsionsverdi,
benytte et gode, selv om en for tiden ikke bruker det
eller har konkrete planer om å bruke det. (Det kan jo
tenkes at en fikk interesseav å drive fritidsfiskeen
gang i framtida; i så fall vil det vmre en fordel om
fiskebestandenopprettholdes).

Bevarin s- o

eksistensverdi som er den verdi en setter på at godet
i og for seg finnes eller har en
bestemt karakter.Motivet kan vmre at
andre skal kunne nyte godt av godet,
også kommende generasjoner,eller at en
rett og slett ikke liker tanken på at
godet skal bli borte eller forringes.

Ulike verdsettingsmetodervil gi ulike muligheter til å fange opp disse tre
komponenter,se kapittel 2.2.4.
Betalin svilli het o

konsumentoverskudder to begrep som vil bli mye brukt 1.

dette arbeidet, og vil her bli definert på en ikke-tekniskmåte, se også Måler
(1974, kapittel 4), Christiansen (1978) og Strand (1980, appendix 2). Det
finnes tre ulike konsumentoverskudds(og
betalingsvillighets-)
mål. For å vise
forskjellenmellom betalingsvillighetog konsumentoverskuddbruker vi det ene
målet, Marshalls sur lusmål MS
Figur 1 viser en vanlig etterspørselskurvetor et gode, der etterspørselen
etter godet avtar når prisen øker. Dersom prisen på godet er p*, er etterspurt
mengde m*. Betalingsvillighetenfor godet er da arealet under
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etterspørselskurven
som er skravert /// og 111, mens konsumentoverskuddet
er
arealet som er skravert 111. Konsumentoverskuddet
er altså forskjellenmellom
hva konsumentenemaksimalt er villig til å betale for godet,
betalingsvilligheten,
og hva de faktisk betaler.

Pris
Price

etterspørselskurve
demond curve
P*

m*

Mengde
Ouantity

Figur 1. Konsumentoverskuddog betalingsvillighet.
Se tekst for nmrmere
forklaring.

Consumers'Surplus (marked III) and
"w1111ngnessto pay" (marked III and ///)
Da de fleste miljøgoder karakteriseresav ikke å ha noen markedsprisog vmre
fritt tilgjengelige,kan en forenkletsi at betalingsvillighetog
konsumentoverskudder synonyme begrep for disse goder.
Et annet konsumentoverskuddsmål
er ekvivalentvarias on

EV . Det uttrykker

det beløp de "berørte" individer (dvs, de individerhvis velferd avhenger av
godets kvalitet/eksistens)
maksimalt er villig til å betale for å unngå at
godet forsvinnereller forringes.Denne verdi kan f.eks. for miljøgodet
ferskvannsfiskutledes ved å stille spørsmål av typen: "Hvor mye er du
maksimalt villig til å betale pr. år for å bevare dagens bestand av
ferskvannsfisk,og dermed hindre at bestanden utryddes pga. ulike typer
forurensninger?"
Det tredje målet er kom enserendevarias on KV . Det uttrykker det beløp de
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"berørte"individerminstmå ha i kompensasjon
for å vmre villigtil å
akseptereat godetforsvinner
eller forringes.
Denneverdi kan for miljøgodet
ferskvannsfisk
utledesved hjelpav spørsmålav typen:"Hvormye må du minst
ha i kompensasjon
pr. år for å akseptereat bestandenav ferskvannsfisk
utryddespga. ulike typerforurensninger?"
Ut fra teoriener det grunntil å vente at avvikenemellomde tre mål for
betalingsvillighet
er små.Vanligvisvil "maksimalbetalingsvillighet"
(her:EV)og "minimalkompensasjon"
(her:KV)dannehenholdsvis
nedreog øvre
grensefor betalingsvIlligheten,
og MS liggermidt imellom.I empiriske
anvendelser
derimotkan det vmre betydeligeavvikmellomulikemål, se f.eks.
Bishop& Heberlein(1979).
Det er ingenklareteoretiske
retningslinjer
for hvilket
betalingsvillighetsmål
en skal velge.De ulikeverdsettingsmetoder
bruker
ulikemål, se kapittel2.2.4.
Et genereltproblemved beregningav betalingsvillighet
er at de "berørte"
individervil bli rammetuliktav endringer,
og summereren da
betalingsvilligheten
for flerepersonergjør en implisitte
antagelser
om
inntektsfordelin
en (Christiansen
1978).Det vanligei slikeberegninger
er å
la alle individertellelikt,og med det implisittanta at dissepartielle
endringerikkehar noen betydningfor inntektsfordelingen
(deter gjort
dettearbeidet)ellerprøveå korrigerefor fordelingseffekten.
Dessutenliggerdet begrensninger
i målingerav betalingsvillighet
fordiet
individsbetalingsvillighet
kan endresover tid,og fordlpreferansene
til
framtidige,
ennå ufødtegenerasjoner,
ikke kan spørres.Det sistekunnevmrt
spesieltønskeligved irreversible
inngrep,f.eks.totalutryddelseav en
dyreart.For å unngådissebegrensninger
kan en forutsetteat den "korrekte"
verdsetting
av et gode kan finnesved å ta utgangspunkt
i betalingsvilligheten
som dagens menneskerhar. Det er gjorti dettearbeidet.For en mer utførlig
drøftingav muligemotforestillinger
og problemerved å bruke
betalingsvillighet
som et mål for verdienav miljøgoderhenvisesdet til
Hylland& Strand(1983,kapittel1.4.).

2.2.

Metoder

2.2.1. Uliketypermetoder
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Miljøgoder er karakterisertved at det ikke finnes markeder for omsetning av
disse goder, bg dermed heller ikke markedsprisersom kan brukes som verdimål.

En kan grovt skille mellom to hovedtyperav metoder for verdsettingav
miljøgoder etter hvordan de løser dette problemet,nemlig de indirekteog de
direkte metodene. De indirektemetoder tar utgangspunkti individenesadferd i
eksisterendemarkeder for komplementmregoder, dvs, goder hvls etterspørsel
har sammenhengmed etterspørselenetter miljøgodet som undersøkes,eller i
omvegsmarkederder miljøverdieneligger "innebygget"i private goder. De
direkte metoder derimot forsøker å konstruereet marked for miljøgoderved å
måle individenesegne uttrykte preferanserved hjelp av intervjuteknikker.
I tillegg til disse to hovedtyper av metoder har vi "Kostnadsmetoden"
og
"Flermålsbeslutningsanalyse".

"Kostnadsmetoden"er en indirektemetode, men skilles ut fra de indirekte
metoder nevnt ovenfor ved at den ikke tar utgangspunkti privat markedsadferd,
men i det offentligesmarkedsadferd(politiskepreferanser).Ved å se på
foretattepolitiske beslutningerkan en implisittberegne verdien av
miljøgodenesom er berørt av beslutningen.
Den fjerde og siste typen metoder er "Flermålsbeslutnin sanal se". Den
skiller seg vesentlig ut fra de tre andre ved at den legger stor vekt på
interesseavveininger.
Metoden forsøker å avveie kryssendemål mot hverandre,
der de ulike verdier har ulik målestokk.Dette gjøres ved at miljøgodenemåles
ved hjelp av nytte-enheterog ikke i pengeenheter.Metoden benytter en
spesiell spørreteknikkder intervjuobjektet(oftest ekspertgrupper)får
muligheten til å korrigere sine avveiningermellom ulike brukerinteresser,på
grunnlag av utregnede konsekvenserav hans/hennestidligereavveininger
(iterativ intervjuprosess).
I det etterfølgendevil de to hovedtyper indirekteog direkte metoder bli
nmrmere beskrevet.For en nmrmere beskrivelseav "Kostnadsmetoden"henvises
det til Hervik & Risnes (1983, kapittel 6). Når det gjelder "Flermåls
beslutningsanalysehenvises det til Kenney & Raiffa (1976) og Gottschalk &
Wenstøp (1985).Dessuten gir Fredriksonet. al. (1982) og Brekke et. al.
(1986) gode eksempler på empiriske utprøvingerav metoden innen henholdsvis
oljevernberedskapog tiltak mot fosforutslippi norske innsjøer.Arsaken til
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at den videre drøfting konsentreresom de indirekteog direkte metoder, er at
disse er funnet å vmre best egnet for seperat verdsettingav miljøgodet
ferskvannsfisk,og i mitt arbeide benyttes en metode innen hver av disse
hovedgruppene.

2.2.2.

Indirektemetoder

De viktigste metoder innen denne hovedtypen,og som er aktuelle for vårt
formål, er:
Transportkostnadsmetoden
(Reisekostnadsmetoden)
Omvegsmarkeder(Hedonicpricing)
Utgiftsmetoder
Tidsstudier

2.2.2.1. Trans ortkostnadsmetoden
En operasjonellutforming av denne metoden ble utført av Clawson (1959) og
Clawson & Knetsch (1966) på bakgrunn av et teoretiskarbeid gjort av Harold
Hotelling i 1949. Denne metoden går derfor også under navnet Clawson-Knetsch
(CK)-metoden.Den opprinneligeCK-metodenhar gjennomgåtten rekke
forbedringer,og det drives fremdeles en utstrakt forskningsinnsatsfor å
forbedremetoden. I Norge er metoden brukt av Strand (1981b)
Gaula-vassdraget,Navrud (1984) i Hallingdalselvaog av Skancke (1984) i
Tinnelva. For resultater,se tabell 12.
Metoden tar utgangspunkti et av renset rekreas onsområde, det vil si at det
gode en skal bestemme verdien av, produseres i et geografiskavgrensetområde,
f.eks. et vann eller en elv.
Det geografiskeområdet omkring rekreasjonsområdetinndeles så i avgrensede,
homogene soner, se figur 2. (Dette er det vanligste,men beregningenekan også
baseres på aggregerte,individuelleobservasjoner).En felles kostnad
forbundetmed å besøke området beregnes så for hver sone (Pi). Denne
reisekostnadener ekvivalentmed den "inngangsbilletten"(markedsprisen)en
betaler til området. Besøksh

i heten, dvs, antall besøk pr. innbyggerpr.

år, fra hver sone til rekreasjonsområdet(Vi) beregnes også. Dermed kan en
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beregne etters ørselskurvenetter rekreasjonsområdet(eller det miljøgode
rekreasjonsaktiviteten
i området er basert på) ved å anta at besøkshyppigheten
(V) er en avtagende funksjonav kostnadenved å nytte godet (Pi). Dette
er illustrertI figur 3. Der er funks onsformen linemr,men empiriske
arbeider, (Strand 1980a),Navrud (1984) og Skancke (1984),viser at en
eksponentiell(Vi=ebo+)1Pi)og en log-linemr(ln Vi=ln
a0+a11nP) funksjonsformgir bedre føyning til data (dvs, større
forklaringskraft,større R2) ved regresjonsberegninger.

/‘
(/Rakr.

cmråde

Ornland

Figur 2. Inndelingav området omkring rekreasjonsområdeti homogene soner.
Division of the area surroundlng the recreatlon area Into homogenous
zones.
Reisekostnad

V

Travel cost
(Pi)

P.

etterspørselskurve

k

hesøk:;hyppighet
Frequencv of visits
(V )

Figur 3. Etterspørselskurveog konsumentoverskuddfor et avgrenset
rekreasjonsområde.Se tekst for nmrmere forklaring.
Demond curve and consumers surplus
(Marshalllansurplus) for a dellmited recreatlonarea.
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Det er vanlig i prisen på godet bare å inkludereden del av kostnadenesom
varierer mellom sonene, da det bare er denne variasjon i prisen som gir opphav
til noe Målbart konsumentoverskudd.(Andre private goder som ikke reflekterer
tilsvarendesamfunnsøkonomiskekostnader som f.eks. innbetalte
inngangsbilletter,det vil si fiskekort,korrigeresdet for "til slutt").
Derfor er det for Pi vanlig å inkluderede direkte pengemessigeutgiftene
samt tidskostnadeneforbundetmed reisen.

Når det gjelder tidskostnadenehar alle de tre norske undersøkelsenesatt den
til 1/2 av gjennomsnittlignetto arbeidsinntekt(dvs. 20-25 1984-kr pr. time).
Denne verdien er valgt på grunnlag av Cesario (1976), som ut fra
sammenligningerav en rekke tidsstudieri forbindelsemed rekreasjonsreiser
USA og Storbritanniafant at de viste stor konsistenstil tross for empiriske
problemer.Variasjonen i verdsettingvarierte fra 1/4 til 1/2 av netto
arbeidsinntekt.

Cesario (op.cit.)sier også at ved å sette tidskostnadenlik null i analyser
av rekreasjonsreiser,vil vi få en etterspørselskurvesom ligger lavere enn
dens "sanne" posisjon. Dette resulterer i et underestimatav
konsumentoverskuddet.

Dette støttes ubetinget av Bishop & Heberlein (1979),men de fant at selv en
såpass høy tidskostnadsom 1/2 av netto arbeidsinntektga underestimeringav
"faktisk"betalingsvillighet.Det finnes altså ingen teoretiskeretningslinjer
for hva som er den "riktige"tidskostnadved rekreasjonsreiser.En alternativ
fremgangsmåteer å bruke intervjuteknikkerfor å finne intervjuobjektenes
subjektive tidskostnadved slike reiser, se f.eks. Duffield (1983).

Figur 3 viser at sone j har lav besøkshyppighet,men sone k som ligger nmrmere
rekreasjonsområdet,
har lavere reisekostnaderog høyere besøkshyppighet.
Konsumentoverskuddet(her: Marshalls surplusmål),som altså representererden
"samfunnsøkonomiske"
verdien for de besøkende fra de to sonene, kan utledes
ved hjelp av arealene under etterspørselskurvenfor de to tilfellene (skravert
mot høyre for sone k og mot venstre for sone j). Konsumentoverskuddetfor de
besøkende blir altså størst for de som kommer fra nmrliggendeområder (dvs.
små reisekostnader).Det aggregertekonsumentoverskuddkan finnes ved å
summere alle de individuellesoners konsumentoverskudd.
Hittil har vi bare operert med én høyresidigvariabel, nemlig reisekostnaden
(Pi), men det er klart at det finnes mange andre variabler som kan tenkes å
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beregne etters ørselskurvenetter rekreasjonsområdet(eller det miljøgode
rekreasjonsaktiviteten
i området er basert på) ved å anta at besøkshyppigheten
(V ) er en avtagende funksjonav kostnadenved å nytte godet (Pi). Dette

er illustrerti figur 3. Der er funks onsformen linemr,men empiriske
arbeider, (Strand 1980a),Navrud (1984) og Skancke (1984),viser at en
eksponentiell(Vi=ebo+b1Pi)og en log-linemr(ln Vi=ln
a0+a11nP1)funksjonsformgir bedre føyning til data (dvs, større
forklaringskraft,større R2) ved regresjonsberegninger.

r

cmråde
• • • ••

Ornland

Figur 2. Inndelingav området omkring rekreasjonsområdeti homogene soner.
Divislon of the area surroundingthe recreatlonarea Into homogenous
zones.
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Figur 3. Etterspørselskurveog konsumentoverskuddfor et avgrenset
rekreasjonsområde.se tekst for nmrmere forklaring.

Demond curve and consumers surplus
(Marshalllansurplus)for a delimIted recreationarea.
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Det er vanlig i prisen på godet bare å inkludereden del av kostnadenesom
varierer mellom sonene, da det bare er denne variasjon i prisen som gir opphav
til noe Målbart konsumentoverskudd.(Andre private goder som ikke reflekterer
tilsvarendesamfunnsøkonomiskekostnader som f.eks. innbetalte
inngangsbilletter,det vil si fiskekort,korrigeresdet for "til slutt").
Derfor er det for P

vanlig å inkluderede direkte pengemessigeutgiftene

samt tidskostnadeneforbundetmed reisen.

Når det gjelder tidskostnadenehar alle de tre norske undersøkelsenesatt den
til 1/2 av gjennomsnittlignetto arbeidsinntekt(dvs. 20-25 1984-kr pr. time).
Denne verdien er valgt på grunnlag av Cesario (1976), som ut fra
sammenligningerav en rekke tidsstudieri forbindelsemed rekreasjonsreiser
USA og Storbritanniafant at de viste stor konsistens til tross for empiriske
problemer.Variasjonen i verdsettingvarierte fra 1/4 til 1/2 av netto
arbeidsinntekt.

Cesario (op.cit.)sier også at ved å sette tidskostnadenlik null i analyser
av rekreasjonsreiser,vil vi få en etterspørselskurvesom ligger lavere enn
dens "sanne" posisjon. Dette resulterer i et underestimatav
konsumentoverskuddet.
Dette støttes ubetinget av Bishop & Heberlein (1979),men de fant at selv en
såpass høy tidskostnadsom 1/2 av netto arbeidsinntektga underestimeringav
"faktisk"betalingsvillighet.Det finnes altså ingen teoretiskeretningslinjer
for hva som er den "riktige"tidskostnadved rekreasjonsreiser.En alternativ
fremgangsmåteer å bruke intervjuteknikkerfor å finne Intervjuobjektenes
subjektive tidskostnadved slike reiser, se f.eks. Duffield (1983).
Figur 3 viser at sone j har lav besøkshyppighet,men sone k som ligger nmrmere
rekreasjonsområdet,
har lavere reisekostnaderog høyere besøkshyppighet.
Konsumentoverskuddet(her: Marshalls surplusmål),som altså representererden
"samfunnsøkonomiske"
verdien for de besøkende fra de to sonene, kan utledes
ved hjelp av arealene under etterspørselskurvenfor de to tilfellene (skravert
mot høyre for sone k og mot venstre for sone j). Konsumentoverskuddetfor de
besøkende blir altså størst for de som kommer fra nmrliggendeområder (dvs.
små reisekostnader).Det aggregertekonsumentoverskuddkan finnes ved å
summere alle de individuellesoners konsumentoverskudd.

Hittil har vi bare operert med én høyresidigvariabel, nemlig reisekostnaden
(P), men det er klart at det finnes mange andre variabler som kan tenkes å
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påvirke beslutningenom å besøke området. Nå er det umulig å innfange alle
tenkeligeslike variabler,men forskningenomkring slike CK-modellerer kommet
frem til at de vikti ste variabler i modells esifikas onen (for verdsettingav
en fiskebestand)er:

V

=

Pi =

besøkshyppighetfra sone i til fiskeområdet

gjennomsnittligreisekostnad(tur-retur)inkludert tidskostnadpr.
fisker fra sone i til fiskeområdet

Ii=

gjennomsnittliginntekt pr. fisker fra sone i

Ai =

gjennomsnittligreisekostnad(tur-retur),inkludert tidskostnad,pr.
fisker fra sone i til et alternativtfiskeområde(av samme kvalitet)

Strand (1981b) gir en god beskrivelseav en modellspesifikasjonsom inkluderer
alle disse variabler.
Muli e feilkilderved Transportkostnadsmetoden:
Det kan vmre store varias oner i

referansermellom de eo rafiske

soner (dvs, at alle soner ikke har samme etterspørselsfunksjon
pr.
f.eks. 1000 innbyggere,rettet mot rekreasjonsområdet).
A

re

erin til få o

store soner kan i sk eve estimater.Dette kan

unngås ved å bruke individuelleobservasjoner,jf. Brown & Nawas
(1973).

Modellen kan vmre feils esifisert,dvs, at variabler som har en
merkbar virkning på besøkshyppighetentil området, er utelatt. Strand
(1981b) fant f.eks. at totalt konsumentoverskuddble 23 % høyere ved
å unnlate å inkluderevariablen reisekostnadertil alternativt
fiskeområde(A).
De variable kan være konstruert å feil måte. For eksempel ble den
venstresidigevariablen,besøkshyppighetV1, i alle de tre norske
undersøkelseneikke konstruertdirekte fra antall besøk, men
indirekteved hjelp av antall besøksdager.
Den høyresidigekostnadsvariablen,P

kan også være feil

konstruertda den oftest baseres på en "objektivt"fastsatt km-sats,
reisetid og tidskostnad,og disse kan vmre forskjelligefra de
besøkendes "subjektive"
kostnader,
dvs, de kostnaderde oppleversom

reelle.
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Den s esifiserte funks onsform kan vmre feil. Selv om både loglinemre
og eksponentiellefunksjonergir god tilpasningtil data i de fleste
CK-studier (så også i de tre norske studier), er det ikke sikkert at disse er
korrekte.

'Besøkav det aktuelle rekreasjonsområdet(f.eks. en elv) og
utnyttelseav det miljøgode som produseres i området (her: fisk og
fritidsfiske),er ikke det eneste formål eller muligens heller ikke
hovedformåletmed reisen. Dette problemetmed "flerhensikts-reiser"
er forsøkt løst på ulike måter, se f.eks. Haspel & Johnson (1982) og
Navrud (1984).
Til tross for Transportkostnadsmetodens
mange potenslelle "fallgruver"er
dette den av metodene for verdsettingav miljøgodersom hittil har hatt størst
anvendelse.

Flere oversikterover forskjelligemetoder for verdsettingav miljøgoder
(Måler & Wygza (1976),Dwyer, Kelly & Bowes (1977) og Freeman (1979))
anbefaler å bruke Transportkostnadsmetoden.

2.2.2.2. Omve smarkeder hedonic ricin
Her er det ofte studier av forskjelleri eiendomspriser,smrlig boligpriser,
som er brukt for å finne "markedspriser"og etterspørselsfunksjoner
for
miljøgoder som f.eks. luftkvalitet(Brookshireet. al. (1979)) og vannkvalitet
Epp & Al-Ani (1979)).

Metoden forutsetterat det er et "marked" for forurensningeri den forstand at
boliger vil ha høyere markedsprisjo mindre forurensningerdet er i området.
Man kan derfor kjøpe seg fri fra forurensningenved å betale mer for en bolig
som ligger i et forurensningsfrittområde.
Dersom alle aspekter ved boligene er like og kan identifiseres,vil
forskjelleri miljøkvalitetgi seg utslag i ulike boligpriser.Dette vil da
gjenspeilebetalingsvillighetenfor denne forskjell i miljøgodetskvalitet.
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Metoden bygger på følgende forutsetninger:
Alle individermå ha identiskenyttefunksjoner,f.eks. får
stedspreferanserikke forekomme.
Perfekt konkurransei boligmarkedet.
Null flyttekostnader.
Det må være mulig å måle på en grei måte hvordan de ulike aspekter
ved en bolig bidrar til dens verdi hos ulike individer.
Det må finnes gode indikatorerpå miljøkvalitet,og folk må kunne
oppfatte marginale forskjelleri miljøkvalitetersom luft og vann.
Det må ikke være andre aspekter ved det generelleboligmiljøeti et
distrikt som er korrelertmed forurensningene(f.eks. kan det vmre
vanskelig å skille effekten av forurensningenepå prisen fra effekten
av at området samtidig er et "lavstatusområde").

Dot or bare dagens forurensningsnivå

som er relevant for boligprisene.

De fleste av disse forutsetningeneer klart urealistiskeog sjelden oppfylt
virkeligheten.Enkelte kritikere, f.eks. Måler (1977) og Freeman (1979),mener
at metoden ofte ikke gir relevant informasjoni det hele tatt. Brookshireet.
al. (1979) derimot er noe mer optimistisk.Utfra at metoden, anvendt i Los
Angeles-områdethvor befolkningenhar god informasjonom
luftkvalitetsforskjellene,
gir konsistenteresultatersammenlignetmed
intervjumetoden.

2.2.2.3. Ut iftsmetoden
Denne metoden, bl.a. omtalt i Førsund & Strøm (1981, kap. 9), tar utgangspunkt
i alle kostnader personer som har besøkt et rekreasjonsområdehar hatt (eller
alle kostnader personene har i forbindelsemed utøvelse av en spesiell
rekreasjonsaktivitet).
Dette kan være transportkostnader,
utstyrskostnader
(campingutstyr,fiskesakero.1.), merkostnaderved å spise og bo utenfor
hjemmet, og også tidskostnadeneved opphold i rekreasjonsområdetkan inngå.
Ved å summere disse kostnadene for alle besøkende personer kan en finne et
minimumsestimatfor betalingsvillighetenfor rekreasjonsområdet.
Innvendingermot denne metoden er mange, bl.a. at en bare får frem minimale
beløp (nytteverdienog konsumentoverskuddet
kan vmre mye større), og personer
som bor i nmrheten av området, vil ha små utlegg knyttet til bruken, men
likevel være hyppige brukere og ha stor nytteverdiav området.
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Jeg konkludererderfor med, i samsvar med Spargo (1965),Norling (1968), Bell
(1978) og Hervik & Risnes (1983), at det er så mange problemer med å tolke
resultatenefra metoden at den ikke har noen nytteverdived samfunnsøkonomisk
verdsettingav miljøgoder.
Imidlertidkan denne metoden med fordel brukes til å estimere utgiftene
brukerne av et rekreasjonsområde/miljøgode
har i lokalsamfunnet,og dermed de
lokaløkonomiskevirkningerav rekreasjonsaktiviteten,
se kapittel 6.1.2.

2.2.2.4. Tidsstudier
En forsøker i denne metoden å finne en sammenhengmellom individers
verdsettingav kvalitetsendringerav et miljøgode og tid anvendt på en
rekreasjonsaktivitet
som antas å bli påvirket av dette miljøgodetskvalitet.

For den teoretiskebakgrunn for denne metoden, se beskrivelseog henvisninger
i Hylland og Strand (1983). Et teoretisk forsøk på å bruke denne metoden på
miljøgodet ferskvannsfiski Sør-Norge er gjort av Strand (1980).
Hovedsvakhetenved denne metoden er at andre faktorer enn kvalitetenav
miljøgodet kan påvirke bruken av det. Dessuten tilkommerdet generelleproblem
med verdsettingav tid i rekreasjonssammenheng.
2.2.3.

Direkte metoder

Innenfor de direkte metodene kan en grovt skille mellom to typer metoder:

Folkeavstemninger
Intervjumetoder
2.2.3.1. Folkeavstemniner
Ved folkeavstemningerover konkrete miljøsaker får en ikke frem de enkelte
individersmaksimale betalingsvillighet,
men en finner iallfallhvor mange
individersom minst er villige til å betale et gitt beløp eller støtte en
bestemt skattesats.
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2.2.3.2. Interviumetoder
Innenfor disse intervjumetodeneer den mest populære "(iterative)
biddinq

qames",(eller ContingentValuation Method - CVM) som ble lansert av den
såkalte Wyoming-gruppen(en miljøforskningsgruppe
ved Universityof Wyoming,
Laramie, USA)'så sent som på midten av 70-tallet.Den første empiriske
anvendelsevar Randall et. al. (1974).

I Norge er det foretatt tre slike studier for miljøgodet ferskvdrinsfisk:
Strand (1981a),Carlsen (1983, 1985) og Navrud (1984).
I tillegg kommer en pågående empirisk undersøkelseav den norske befolkningens
maksimale betalingsvillighetfor en marginal økning av
ferskvannsfiskebestandene
i Sør-Norge,som reduksjoneri svovelnedfallet("sur
nedbør") vil kunne gi opphav til, se Navrud (1985).
Fremgangsmåtener å velge ut et antall personer og beskrive for dem, så
nøyaktig som mulig, en bestemt endring av miljøet. Deretter forsøker en ved
hjelp av en budprosedyreå måle hva hvert intervjuobjektmaksimalt er villig
til å betale for en slik forbedring (eventueltfor å unngå en forverring),i
form av et direkte pengebeløp,en skatteprosenteller avgift som har
sammenhengmed den miljøendringsom forespeiles.Dette blir utført ved hjelp
av en budprosedyrehvor intervjuerenangir et utgangsbud,og spør om
intervjuobjekteter villig til å betale dette beløp/aksepteredenne
kompensasjonen.Avhengig av svaret endres budet skrittvisoppover eller
nedover til det endelige bud oppnås.
Man kan eventuelt utføre undersøkelseni flere "runder" ("iterativebidding
games"). Hvis de samlede maksimale bud i første runde viser seg å bli lavere
enn kostnadeneved å gjennomføremiljøforbedringen,kan man gå tilbake til
intervjuobjekteneog høre om de er villige til å justere sine bud oppover,
slik at det kan bli grunnlag for å gjennomføreforbedringen.

De som intervjuesskal være et representativtutvalg av de "berørte"
individer,dvs, de individerhvis velferd avhenger av miljøgodets
kvalitet/eksistens.
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Intervjumetodenhar flere potensiellesvakheter/feilkilder:
1)

Strategiskesvar

2)

Informasjonsfeil
startpunktskjevhet
betalingsmåte
ledende spørsmål

3)

Hypotetiskefeil

4)

Avvik mellom ulike mål for betalingsvillighet

5)

Andre avvik

1)

Strate iske svar

Dette innebmrerat individeneikke svarer i samsvar med sine sanne
preferanser.Hvis intervjuobjektenefor eksempel tror at de uansett bare vil
bli belastet med en liten del av det beløp de oppgir, men vil ha stor nytte av
tiltaket,vil de uttrykke svmrt høy betalingsvillighetfor å kunne påvirke at
tiltaket blir satt i verk. Hvis derimot intervjuobjektenetror de må betale
forhold til sitt svar, vil de kunne opptre som "free rider", og angi lav
verdsettingslik at kostnadeneblir belastet andre.
En rekke arbeider har imidlertidpåvist at dette i virkelighetenikke er et så
stort problem som økonomiske teoretikeretrodde. Dette skyldes blant annet at
folk ofte rett og slett'ikkebenytter seg av sine strategiskesvarmuligheter,
folk er altså ikke helt "rasjonelle"eller perfekt kalkulerende.

En undersøkelsesom tilbakeviserden teoretisksterke versjonen av strategiske
feilsvar,er Schultze d'Ar e & Brookshire 1981 . De fant ut fra seks
intervjuundersøkelser,
som verdsetteret bredt spekter av fellesgodervisibilitet (estetiskkvalitet),dyreliv, helse (ved luftforurensning)
og
støy, at i fem av disse undersøkelsene,hvor det ble kontrollertfor
strategiskesvar, var ikke dette noe problem. Bare i ett tilfelle i en
undersøkelseav visibilitet (Rowe, d'Arge & Brookshire (1980))ble strategisk
oppførsel hos et intervjuobjektobservert,og han var professor i økonomi fra
det lokale juniorcollege!
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2)

Informas onsfeil

Det finnes tre typer av informasjonsfeil:

Utgangsbudetpåvirker intervjuobjektet(startpunktskjevhet)
Betalingsmåtenpåvirker intervjuobjektet("vehiclebias")
Spørsmålsformuleringen
påvirker svarene (ledendespørsmål)

a)

Start unktsk evhet

Dette innebærerat startbudetpåvirker det endelige bud. I og med at
startbudetav intervjuobjekteneofte oppleves som det "normale",er det en
tendens til at sluttbudetikke avviker så mye fra dette. Dette problemet er
størst når startbudetvelges mer sluttbudet.Ved å starte lavt kommer en
nærmest et realistisksluttbud.Men personer med høy betalingsvillighetkan
lett gå trette av mange budrunderog stopper derfor tidligere i budprosedyren
enn deres faktiske betalingsvillighetskulle tilsi. Dette kan medføre en
underestimeringav total betalingsvillighet.
En måte å korrigere for dette kan være å gjøre et stort sprang etter
åpningsbudet.Dette ble prøvd hos Hylland & Strand (1983),men synes der ikke
å eliminere startpunktskjevheten.
Hylland og Strand (op.cit.)fant også at
omtrent alle som oppga høyest betalingsvillighet(dvs, støttet de høyeste
skattesatser),var individersom var stilt overfor det høyeste startbud.Dette
skulle bekrefte teorien ovenfor. Nettopp det å bruke ulike startbud for
forsk elli e utval (alle andre faktorer like), gir mulighet for å
kontrollere,måle og korrigere for startpunktskjevheten.
Også Strand (1981a) fant betydelig startpunktskjevhet
ved at økende startbud
ga signifikant(på 5 % nivå) økning i gjennomsnittligmaksimal
betalingsvillighet.
Schulze, d'Arge & Brookshire (1981) fant imidlertidsignifikant
startpunktskjevheti bare en av fire undersøkelser.Ut fra disse undersøkelser
mener de å kunne fastslå at desto lettere identifiserbarfor intervjuobjektene
miljøendringener, desto mindre er sannsynlighetenfor startpunktskjevhet
(f.eks.det å ødelegge et rekreasjonsområdekontra en forverringav sikten ved
økt luftforurensnings-dis)
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Betalingsmåte
Tre ulike betalingsmetoderkan velges: avkreving av et en ebelø

en

skatteprosenteller å knytte betalingsvilligheten
til risen å et rivat ode
som har sammenhen med mil ø roblemet; et komplementeert
gode (f.eks.økte
strømprier for å unngå negative miljøvirkningerav vannkraftutbygging,se
Carlsen (1983, 1985) og Hervik, Risnes & Strand (1986)).
Det er fordeler og ulemper ved alle betalingsmåter.Avkreving av en
skatteprosenthar den ulempen i forhold til pengebeløpat folk har vanskelig
for å oppfatte hvor mye penger en slik skatteprosentinnebmrer.Løsningen på
dette må were å samtidig beskrive hvor stort beløp skatteprosenteneinnebwer
for de enkelte individer,f.eks. ved hjelp av skattetabeller.En skatteprosent
har imidlertidden fordel overfor et pengebeløp,at ordningen kan virke mer
rettferdig.En løsning på dette kan vaereå oppgi pengebeløp for en
"gjennomsnittsskatteyter".Skatteprosenterhar også den ulempen at noen, ut
fra dagens høye skattenivå,har aversjon mot en slik betalingsmåte.Betaling
ved økt pris på komplementmregoder innehar den ulempe at en må gå "omvegen"
om et privat gode for å verdsette miljøgodet.Fordelen med en slik
betalingsmåteer at den kan virke mindre hypotetisk enn de andre måtene.
Schultze, d'Arge & Brookshire (1981) fant avvik mellom ulike betalingsmåter
brukt, i to av tre undersøkelser.Oftest gir betalingsmåtenpengebeløp i form
av inngangsbillettertil f.eks. et rekreasjonsområde,det laveste estimat.

Ledende s ørsmål
Det er umulig å utforme spørsmål som er 100 % objektive,da hele
informasjonsgrunnlaget
som gis vil kunne påvirke svaret. Det en må gjøre er å
utforme spørsmål så objektivt som mulig og beskrive endringen som skal
verdsettes så nøyaktig som mulig (ved verbale beskrivelserav
fysisk/kjemisk/biologiske
endringer og gjerne også med
fotografier/tegninger/diagrammer/kart).

3)

H

otetiske feil

Denne type feilkildeoppstår fordi intervjuobjektetfinner det uvanlig eller
vanskelig å oppgi sin verdsettingav et kollektivtgode, og problemstillingen
kan virke så hypotetiskog urealistiskat han/hun ikke blir motivert til å
tenke nøye gjennom sin betalingsvillighetfor godet. Dette blir det heller
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ikke tid til ved et intervju.Dette kan bl.a. medføre at folk i sterk grad
blir ledet av spørsmålsstilleren,
og at selv små nyanser i
spørsmålsformuleringen
kan gi store utslag i svaret (se også punkt 2c
ovenfor). Det er derfor svært viktig at befolkningenkjenner til og har en
viss interessefor problemstillingenpå forhånd, at det gis en viss
minste-informasjonfør betalingsvillighets-spørsmålene
, ellers kan svarene gi
liten informasjonsverdi.
En mulighet til å oppnå dette er å gjøre som
Brookshireet. al. (1979) i forsøketpå å verdsette en 30 % reduksjon i
luftforurensningen,
nemlig på forhånd å sende ut informasjonsmateriale.
Problemer med hypotetiskefeil er særlig store ved såkalte "open
end"-spørsmål,dvs, spørsmål av typen: "Hvor mye er du maksimalt villig til å
betale pr. år for å beholde dagens fiskebestandi Hallingdalselva?" For å
kunne konstruererealistiskeproblemstillingerer det nødvendig å sette
spørsmålet inn i en ramme - en beslutningssituasjon,
slik at folk blir
motivert til å tenke gjennom problemet.Schultze, d'Arge & Brookshire (1981)
vurderer hypotetiskefeil til å være den mest alvorlige feilkildenog også den
feilkildedet er vanskeligstå korrigere for/måle størrelsenav. For å
redusere problemet må sammenhengenmellom miljøgodet,det konstruertemarked
og budprosedyrens"måleinstrumenter"
være realistiskog bli akseptert av
intervjuobjektet.I tillegg er det viktig at den endring i
tilgangen/kvaliteten
av miljøgodet som skal verdsettes,er godt definert,og
at intervjuobjektenekan oppfatte/visualisere
denne endringen.At folk har
problemer med å o

fatte mar inale endrin er i kvalitetenav et miljøgode,kan

illustreresved hjelp av resultaterfra Hylland & Strand (1983).Ulike utvalg
av intervjuobjekterble her, ved hjelp av verbale beskrivelserog svarthvitt
-

fotografier,
stiltoverforulikeendringeri luftkvalitet
(dis).
Gjennomsnittligmaksimal betalingsvillighet
var like høy blant dem som ble
stilt overfor en liten bedring i disen, som blant dem som ble stilt overfor en
stor bedring.

4)

Avvik mellom ulike mål for betalin svilli het

Intervjumetodenkan bruke to mål for betalingsvillighet,
ekvivalent
variasjon
(EV) eller kompenserendevariasjon (KV), se kapittel 2.1.
Avvik mellom "maksimumbetalingsvillighet"for å bevare dagens
ferskvannsfiskebestand,
og dermed hindre at bestanden reduserespga.
forurensningerog "minimum (inntekts-)kompensasjon"
for å akseptere at dagens
ferskvannsfiskebestand
reduserespga. forurensninger,dvs. avviket mellom
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henholdsvisEV og KV, er i teorien liten. I empiriskeundersøkelserderimot
kan forskjellenvære stor, og oftest er "minimal kompensasjon"større enn
"maksimalbetalingsvillighet".
Årsakene til denne forskjellenkan were:
Inntektsnivåetbegrensermaksimal betalingsvillighetog ikke minimal
kompensasjon,eiendomsrettighetstrukturen
(en føler at en ikke kan kreve
kompensasjonfor noe en ikke har en eiendomsretttil) og "protest-stemmer"
basert på politiske/etiskeholdninger/motiv.Det sistnevntevil kunne være en
viktig faktor ved verdsettingav bevaring av fiskebestanderved reduserte
forurensninger.Det kan synes urettferdigat en skal betale for å bli kvitt et
problem en ikke selv er skyld i, og en oppgir derfor lav maksimal
betalingsvillighet.
Tilsvarendekan en tenke: "Neimen om de som er skyld
forurensningeneskal slippe billig fra å kjøpe seg fri fra dem", og en oppgir
derfor høy minimal kompensasjon.

5)

Andre avvik

Utval ssk evhet, dvs, at de intervjuedeindivider ikke er et
representativtutvalg av de "berørte" individer.
"Non-resondent bias", dvs, at det oppstår skjevheter fordi ikke alle
intervjuobjektersvarer.
"Interviewerbias", dvs, at intervjuerenkan påvirke
intervjuobjektenei ulike retninger.

Alle disse skjevheterer generelleproblem ved alle utvalgsundersøkelser(også
ved de indirektemetodene). En kunne tenke seg at "interviewerbias" kunne
være et spesielt viktig problem ved Intervjumetoden,men denne skjevhet var
ikke signifikanti to amerikanskeundersøkelserav dyreliv og luftkvalitet
hvor dette ble testet (Schultze,d'Arge & Brookshire, 1981).
Ved å spørre om betalin svilli heten til et bestemt mil ø ode
konsentrereren oppmerksomhetenom dette. Dette kan lett medføre at
intervjuobjekteneoppgir en høyere betalingsvillighetfor dette
spesiellemiljøgodet,enn om de samtidig var blitt spurt om
betalingsvillighetenfor andre miljøgoder.
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Intervjumetodener en relativt ny metode, og det foregår i dag stadig
forskning for å forbedremetoden. Til tross for at empiriske arbeider i stor
grad har tilbakevistde teoretiskeøkonomers tidligerepåstander om metodens
store svakheter,strategiskesvar og hypotetiskefeil, avviser flere
oversikterover ulike verdsettingsmetoder(Mäler & Wygza (1976);Dwyer, Kelly
& Bowes (1977) og Freeman (1979)) Intervjumetoden.

Dwyer, Kelly & Bowes (1977) sier likevel at bl.a. når det gjelder verdsetting
av små marginale endringer i kvalitetenav eksisterenderekreasjonsområder(og
verdsettingav urbane/byncere
rekreasjonsområder)
er Transportkostnadsmetoden
lite egnet, og da er Intervjumetodenet aktuelt alternativ.

Wyoming-gruppenhar gjennom en rekke empiriske undersøkelser(for en oversikt,
se Schultze, d'Arge & Brookshire (1981)) vist at Intervjumetodengir
konsistenteverdier, ikke bare for ulike intervjuundersøkelser
av samme
miljøgode,men også sammenlignetmed indirektemetoder.
Dessuten har sammenligningermed observert markedsadferdvist at
intervjumetodenikke gir veldig store avvik fra disse observerteverdier
(Bishop & Heberlein 1984), og derfor kan være en like tidkrevendeog billig
metode for å finne størrelsesordenenav miljøverdiene.
2.2.4.

sammenli nin av direkte o

indirektemetoder

Både de indirekteog de direkte metoder har altså enkelte svake og enkelte
sterke sider.
En viktig svakhet ved de indirektemetoder er at man her ikke direkte tar
utgangspunkti individenespreferanserfor miljøgodene,men går visse
"omveger"via bestemte økonomiskeadferdsmodeller.Beregningeneavhenger da av
visse sentrale forutsetningersom nesten aldri vil være helt oppfylt i
praksis. Den sterke siden ved disse metodene er at de tar utgangspunkti folks
konkrete markedsadferd,slik at en slipper å stille individeneoverfor
hypotetiskeog kanskje uvante verdsettingsproblemer.
Dette er de direkte
metoders alvorligstesvakhet. Den største styrken ved direkte metoder er at en
der spør konkret om hva en er ute etter å vite. En annen styrke er at mens en
på grunnlag av de indirektemetodene oftest bare kan beregne bruksverdien,
fanger de direkte metodene i tillegg opp opsjonsverdienog
bevarings-/eksistensverdien
for alle "berørte"individer (også ikke-brukere).
En korrekt sammenligningav indirekteog direkte metoder krever derfor at de
direkte metodene bare anvendes på brukere av godet.
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Slike sammenligningerviser at det kan være betydelig avvik i verdsettingen
ved bruk av direkte og indirektemetoder, se f.eks. Bishop & Heberlein (1979).
Andre undersøkelser,f.eks. Brookshireet. al. (1979) og Haspel & Johnson
(1982), er kommet frem til at det bare er mindre forskjeller.Arsaken til
avvik i verdsettingenkan vmre at metoden bygger på forskjelligesett av
strenge forutsetningersom sjelden er oppfylt helt ut, og/eller at de lett
medfører ulike feilkilderdet er vanskelig å korrigere for/eliminere.Dessuten
bruker de ulike metoder ulike mål for betalingsvillighet.
Den indirekte
Transportkostnadsmetoden
bruker MS, mens den direkte Intervjumetodengjør bruk
av EV eller KV avhengig av spørsmålsstillingen.
Flere undersøkelserhar vist at bruksverdien/rekreasjonsverdien
utgjør bare
10-50 % av den totale betalingsvilligheten(Hervik & Risnes, 1983). Strand
(1981a) konkluderermed at resultatenefra en intervjumetodefor verdsetting
av ferskvannsfisksom kollektivtgode i Norge, indikererat total
betalingsvilligheter 2,5 ganger større enn bruksverdienfunnet ved indirekte
metoder (tidsstudierog "oppblåsing"av resultaterfra
Transportkostnadsmetoden
brukt i Gaula til å gjelde hele landet, se Strand
(1980)).Med andre ord, rekreasjonsverdienutgjør bare 40 % av total
betalingsvillighet.
Tilsvarendetall fra en studie av total betalingsvillighet
for bevaring av eksisterendevannkvaliteti South Platte River Basin i
Colorado, USA, var ca. 45 % (variasjon:39,8-51,9%) (Greenly,Walsh & Young
1981). Disse resultateneskulle tyde på at betalingsvilligheteni stor grad
skyldes andre faktorer enn at folk selv driver rekreasjonsaktiviteten/bruker
miljøgodet,altså opsjonsverdiog bevarings-/eksistensverdi.
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3.

OMRÅDEBESKRIVELSE

3.1.

Hallin dalselva

Hallingdalselvahar sitt utspring nord for Hardangerjøkulenog renner ut i
Krøderen. Fra utløp Krøderen til samløp med Drammenselvakalles elva
Snarumselva.Totalt er Hallingdalsvassdraget
260 km langt.
Som forsøksområdeer valgt Gol kommune, se figur 4a.

Elvas lengde innen kommunens grenser er beregnet ut fra økonomisk kartverk til
å være 21,5 km, og arealet av forsøksstrekningener ca. 120 ha.

Den øvre del av vassdraget,hvor også forsøksstrekningenligger, er sterkt
regulert i forbindelsemed vannkraftutbyggingeni dalen, se figur 5.
Vannføringenpå strekningener derfor sterkt redusert i forhold til
opprinneligvannføring,og det er derfor, hovedsakligav estetiskehensyn,
bygd 21 terskelbassengerpå strekningen.Dette har imidlertidogså forbedret
ørretens vinteroverlevelseog vekst (Aass 1982). Minstevannføringfra
Strandafjord,17 km ovenfor forsøksstrekningen,
er i perioden 15/5 - 15/9 10
m3/s og resten av året 2,5 m3/s. Figur 6 viser vannføringsmålingerfor
vannmerketved Svenkerud bro, som ligger 1.nedre del av forsøksstrekningen.
Figuren viser at det fra juni til midten av august 1983 var mye større
vannføring enn normalt, og at det er store døgnlige variasjoner (vannstanden
kan stige 1/4 - 1/2 m i løpet av meget kort tid). Dette skyldes snøsmelting,
store nedbørmengderog manøvreringenav utslipp fra reguleringsmagasinene.
Overvåkningsundersøkelsen
for Hallingdalsvassdraget1977-81 (Buskerud
Fylkeskommune1982) konkludererut fra fysisk/kjemiskeog bakteriologiske
undersøkelserat vannkvalitetenved Gol er forholdsvisdårlig, og
karakteriserervannet som betydelig forurenset.Hovedårsakentil dette er
kloakkutslipp,og rapporten sier at utbedringenav renseanleggenei øvre del
av dalen vil kunne forbedre situasjonen.Forurensningeneer imidlertidikke så
prekcereat de virker negativt på fiskens kondisjon,heller tvertimot (Aass
1983). men algevekst hemmer garnfisket,og kan også redusere naturopplevelsen
for fritidsfiskerne.
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Figur 4c. Bildebeskrivelseav to av campingplassenei forsøksområdet,Gol
campingsenternedstrøms og Fossheim Camping oppstrøms Gol sentrum.
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Figur 5. Vassdragsreguleringer
i øvre Hallingdal
Hydroelectricpower in the upper part
of the HallingdalValley.
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Fiskebestandeni Hallingdalselvabestår hovedsakeligav ørret (Salmo trutta
L.) og ørekyte (Phoxinusphoxinus 1.), men også noen få sik (Coregonus
lavaretusL.) passerer forsøksstrekningenpå sin nmringsvandring.
Fiskeretteni Hallingdalselvatilhører grunneierne,og de er i Gol kommune
organisert i HallingdalselvaElveeierlag.Dette grunneierlagethar organisert
fiskekortsalgpå strekningen,men oppsynet er lite effektivt og mange fisker
uten kort. Elveeierlagethar også siden 1981 drevet utsetting av fangbar fisk
(ørret).utenom dette foregår det intet kulturarbeidpå strekningen.

Hallingdalselvaregnes som en av østlandets aller beste ørretelver (Aass
1982), og ved Gol foregår det et utbredt fritidsfiske.Langs elva i Gol
kommune ligger det seks campingplasser,se figur 4b og 4c. Dette er sentrale
adkomstpunktertil elva for fisketurister,som utgjør størstepartenav
fiskerne.
For nmrmere beskrivelseav resultater fra biologiskeundersøkelserog
brukerundersøkelseri Hallingdalselvaved Gol 1973-82,henvises det til Aass
(1978), (1982) og (1983).

3.2.

Gol kommune

Gol kommune i Hallingdal i Buskerud Fylke har ca. 4050 innbyggere (SSB 1983b).
Kommunen er et trafikknutepunkt,se figur 7, og er et helårs turistsentermed
et godt utbygd overnattingstilbud.Bygda har ca. 400 000 kommersielle
gjestedøgnpr. år i tillegg til ca. 300 000 gjestedøgn i private hytter og
utleiehytter.Av disse totalt 700 000 gjestedøgnforetas ca. 60 % om sommeren
(turistsjefSten Markussen pers. medd. 1984). Reiselivsnmringasysselsattei
1980 203 personer (SSB 1981). Gol er dessuten Hallingdalsservicesenter,og
varehandelener den nmring som sysselsetterflest; 329 personer, dvs. 15 % av
totalt antall yrkesaktive (SSB op.cit.). Turismen betyr mye for varehandelen,
og ifølge tall fra Kjøpmannsinstituttets
handelsanalyseble 29 % og 11 % av
henholdsvisdagligvareneog utstyrsvarenei Gol kjøpt av turister (Buskerud
Fylkeskommune1983).
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Totalt betyr altså turismenmye for Gol, og når det gjelder kommunen som
sommerturiststed,er fiske i Hallingdalselvaet vesentlig "salgsargument".
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4.

MATERIALE

4.1.

S ørreundersøkelsen

4.1.1.

Definisjoner

For innsamlingav data til dette arbeidet ble det utarbeidet et spørreskjema
som ble brukt ved intervjuundersøkelsen
sommeren 1983. Kun de resultatersom
er brukt i dette arbeidet er gjengitt.Andre resultaterforeliggersom
datautskrifter,og vil bli videre behandlet ved en senere anledning.Hele
materialet er behandlet på datamaskinved bruk av programpakkenSAS
(StatisticalAnalysis System).

De statistisketester som er foretatt, regresjonerog t-tester,er kjørt i
henholdsvisGeneral Linear Models Procedure og T-Test Procedure, se Ray and
Sall (1982).
Ved beskrivelseav materialet fra s ørreundersøkelsenvil følgende benevnelser
bli brukt:
turist- enhet = et reisefølge (oftest en husstand/familie)som benyttet ett
transportmiddel(bil) og én overnattingsenhet(telt,
campingvogn,campinghytte).

Fisker-enhet

= en enhet som oppga at motivet for besøket på Gol var
utelukkende,hovedsakeligeller delvis for å fiske i
Hallingdalselva.

Fisker

= en person i en fisker-enhetsom fisker.

Dette er strenge definisjonerav fisker og fisker-enheterda personer hvis
motiv for besøket overhodet ikke var fiske, men som likevel fisket, utelates.
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I Transportkostnadsmetoden
og Intervjumetodener det også forsøkt enda
strengere definisjonerut fra reisemotiv.
Fiske-besøk

= ett besøk av én fisker-enhet.

Dagsbesøk

= besøk én dag av én fisker.

Intervjuobjekteti denne spørreundersøkelsen
er en enhet, og resultatenefra
spørsmål brukt i dette arbeidet bygger på opplysningerfra alle personer i
enheten. Imidlertider det ett unntak. Resultaterfra spørsmålenesom
Intervjumetodenbaseres på, bygger på opplysningerfra én person i enheten. I
fisker-enhetervar denne personen en fisker.

4.1.2.

Bakgrunn

En spørreundersøkelseblant fiskere i et avgrensetområde kan foretas på tre
prinsipieltforskjelligemåter:
Intervjuer langs hele elvestrekningen
Intervjuerpå sentrale adkomstpunktertil elva
Postalundersøkelser
Her skiller metode 3) seg klart ut fra 1) og 2) da denne metoden ikke bygger
på personlig intervju,men kan gjennomføresved at et tilfeldigutvalg av
personer som kjøper fiskekort tilsendes et spørreskjema.Denne metoden
forutsetteret organisertkortsalg og et effektivtoppsyn (slik at alle som
fisker kjøper kort og dermed har like stor sjanse for å bli utvalgt).
Hovedproblemenemed metoden er lav svarprosentog overrepresentasjonav
vellykkede (og lidenskapelige)fiskere (smrligom fangstdataønskes). Metoden
kan kombineresmed 1) og 2).
Metode 1) er mer arbeids- og tidkrevendeenn metode 2), men er den eneste
mulige metode for intervjunår det langs en elvestrekningikke finnes
spesielle,sentrale adkomstpunkter.
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I dette arbeidet er metode 2) brukt om enn i en noe spesiell form. Langs
Hallingdalselvai Gol kommune ligger seks campingplasser,og disse danner
naturlige adkomstpunkterfor de fiskende turister.Spørreundersøkelsen
ble
foretattpå et tilfeldigutvalg av turist-enheter.Dermed kan en ut fra den
forutsetningat utvalget var representativtfor alle enheter finne andelen av
fisker-enheter,som besøkte elva. Ut fra campingstatistikkfor de seks
plassene, se kapittel 4.2., kan så totalt antall fiske-besøkberegnes.Dette
er en viktig parameter både i Transportkostnadsmetoden
og Utgiftsmetoden.For
at denne spesielle framgangsmåtenskal gi tall som er representativefor alle
som fisket på forsøksstrekningen,
må følgende forutsetningvmre oppfyllt:Alle
fiskere er fiskende turister som overnatterpå cam in

lassene.

Denne forutsetningener imidlertidikke oppfyllt helt ut. To
brukerundersøkelseri Hallingdalselvaved Gol i 1977 og 1978 viste at ca. 92 %
av de kontrollertefritidsfiskernevar turister (Per Aass pers. medd.). En
gjennomgangav solgte fiskekortfor 1983 ga 96 % turistfiskere,se tabell 4b).
Altså kan andelen av innenbygdsfiskere antas å vogrebare 4-8 %. Når det
gjelder undersøkelserav overnattingog overnattingsformfor fiskere, finnes
ingen tall for Hallingdalselva.Undersøkelserfra naboelva Heimsil i 1982
viste imidlertidat 77,5 % av de fiskende turister overnattet,og av disse
77,4 % i telt, campingvogneller campinghytte,16,9 % i egen hytte og 5,6 % på
pensjonat/hotell(Per Aass pers. medd.). Tallene for andelen av turistfiskerne
som overnatter,og som overnatter i telt, campingvognog campinghytterer nok
høyere for Hallingdalselvaved Gol. Dette skyldes smrlig de mange godt
utbygde, sentralt beliggende (langs Rv 7 og elva) campingplasser,ingen
overnattingutenom disse plassene og få private hytter/utleiehytteri nmrheten
av elva. Ut fra dette tror jeg ikke jeg gjør mye feil ved å gå ut fra at
forutsetningenovenfor er oppfylt. I alle tilfellevil den feil jeg gjør,
medføre en underestimeringav antall dagsbesøk.Ved Transportkostnadsmetoden
og Intervjumetodener det imidlertidkorrigert for innenbygdsfiskere.
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4.1.3.

Op21egg og giennomføring

Tidsrommetfor undersøkelsenvar 1. juni - 20. august, men det foregår nok noe
fiske både før og etter dette tidsrommetogså. Imidlertidfant Aass (1978) at
størstedelenav fisket foregår i perioden 1. juni - 1. september,og figur 8
og tabell 1 viser at ca. 99 % av totalt antall dagsbesøk innen denne perioden
ble fOretatt innen 20. august.
ry
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Figur 8. Kumulativ kurve for totalt antall dagsbesøkpå to forsøksstrekninger
i Hallingdalselvai Gol kommune i 1977.
Kilde: Aass, 1978, tabell 5.
Cumulative

curve

for

the total number of flshlng days

on bwo research stretcheswithln the study

(vlsltordays)

area In 1977.

57

Spørreundersøkelsen
ble lagt opp som intervjuav et stratifiserttilfeldig
utvalg (Snedecorand Cochran 1979).
Formåletmed stratifiseringener her å inndele intervjutidsrommet
i strata som
hver for seg er homogene både med hensyn på fordelingenfiskere/ikke-fiskere
og disse to gruppers individuellebesøksintensitet(dvs, antall besøk pr.
dag). At de enkelte strata, foruten å vmre homogene med hensyn til fiskere,
også må vmre homogene med hensyn til ikke-fiskere,er fordi
campingstatistikken(som gir mål for totalpopulasjonen
av turist-enheter)skal
brukes til beregningav antall fisker-besøk.
Stratifiseringener basert hovedsakeligpå tabell 1, og innsamlet
campingstatistikkfor 1982, se kapittel 4.2..
Tabell 1. Beregnet antall dagsbesøk for 15-dagersperioder totalt for to
forsøksstrekningeri Hallingdalselvai Gol kommune i 1977.
Kilde: Aass 1978, tabell 5.
Estlmatednumber of fishing days (vlsitordays) on bwo research
streches wlthin the study area in 1977.

1-15/6

16-30/6

1-15/7

16-31/7

1-15/8

16-31/8

Antall
dagsbesøk

176

803

710

593

99

19

7,3

33,4

29,6

24,7

4,1

0,8

Number of
fishing days
Prosent
Percent

Undersøkelsestidsrommet
ble først inndelt i fire 20-dagersperioder. Deretter
ble hver periode stratifiserti helgedager (dvs, lørdag og søndag) og
hverdager.Da det var større besøksintensitetav turisterpå helgedager (og
også av fiskere kan dette forventes),ble det intervjuettre hverdager og to
helgedager innen hver periode for å korrigere for dette. (Dvs, fordelingen
hverdag : helgedag er 3:2 i utvalget,men den virkelige fordelingav disse
dagene innen en periode er 3:1). På de 20 intervjudageneble det tilsammen
intervjuet255 enheter hvorav 15 nektet å la seg intervjue (dvs. en
"svarprosent"på 94). Av de 240 enheter som ble intervjuethadde 94 (39,2 %)
kommet utelukkende,hovedsakeligeller delvis for å fiske i Hallingdalselva,
og disse er altså definert som fisker-enheter.Tabell 2 viser fordelingenav
alle enheter oq seperat for fisker-enheterpå de ulike tidsperioder.
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Tabell 2.

Fordeling av totalt antall intervjuedeenheter og fisker-enheter
på de ulike tidsperioderfor spørreundersøkelsen1983.
Distributionof the total number of units interviewedand
fishing units during the varlous tlme perlods of the 1983 survey.

Periode

Periodens-

Antall

Antall

Fisker-

Fordeling

nr.

lengde

enheter*

fisker-

enheter

av fisker-

enheter

i % av

enheter på

enheter

perioder i %

Perlod no. length of
perlods

Number of

Number of

Fishing

Distributlon

travel

fishing

units ln

fishing units on

units

units

percent of

the different

total numb. perlods
travel units

1

1-20/6

36( 39)

22

61,1

23,4

2

21/6-10/7

73( 81)

31

42,5

33,0

3

11-31/7

79( 83)

28

35,4

29,8

4

1-20/8

5252
240 255

13
94

25 0

13 8

39 2

100 0

* Tall i parentes inkludererenheter som nektet å la seg intervjue.
The number in brachets include units that refused to be interviewed.
Innenfor hver periode skulle hvert strata av henholdsvishelgedagerog
hverdager velges ut tilfeldig,dvs, at alle dagene i et strata skulle ha lik
sannsynlighetfor å bli utvalgt som intervjudag.I praksis lot ikke dette seg
gjøre i periode 1 og 2 pga. sommerkursved skolen, se også kapittel 4.1.4..
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Antall enheter intervjuetinnen hvert strata og totalt innen en periode var på
forhånd fastsatt ut fra forventetbesøkstalletter campingstatistikkfor 1982.
Dermed skulle det teoretisk sett i alle perioder bli intervjueten like stor
prosentandelav populasjonenav turister i perioden.

Antall intervjuerpå hver av de seks campingplasseneble på forhånd fastsatt
ut fra campingplasseneskapasitet (og dermed indirektebesøkstallet,ut fra en
forventet lik'kapasitetsutnyttelse
på plassene).Dette var nødvendig da noen
av campingplasseneer typiske "fisker-campingplassern,
og dermed ville et
tilfeldigvalgt antall intervjuerpå de enkelte plasser lett medført
skjevheter.
Alle enheter som på et gitt tidspunkter på plassen skal ha like stor sjanse
til å bli utvalgt som intervjuobjekt.Det ble løst ved hjelp av følgende
prosedyre:
Inntegningpå kart og nummereringav alle enheter på plassen.
Et på forhånd bestemt antall av disse nummererteenheter plukkes ut
tilfeldigved hjelp av en liste over tilfeldigetall, se f.eks.
(Snedecorand Cochran 1979, tabell Al).
De utvalgte enheter intervjues.Dersom det ikke er noen til stede
en enhet, blir en ny valgt ut på samme måte som i 2). Dersom en enhet
nekter å la seg intervjue,blir denne notert og erstattes ikke av en
ny.

Ingen enheter ble ved intervjupåtruffet mer enn én gang.

Intervjueneble foretatt i tidsrommetkl 1600 - 2100 på hverdager og kl 1300 2100 på helgedager.
I middel ble det brukt ca. 25 minutter pr. intervju,men tidsbrukenvarierte
svært mye.

4.1.4.

Skievheter i det innsamledemateriale

Skjevheter i materialet kan ha oppstått fordi:

1)

Intervjudageneinnen ulike strata ble ikke valgt ut tilfeldig for
periode 1 og 2, men slik det passet med skolegang (sommerkurs).
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2)

Alle enheter på en campingplasshar ikke like stor sannsynlighetfor
å bli utvalgt.
Enheter med lang oppholdstidog mange besøk (f.eks. sesongcampingvogner)har større sjanse for å bli intervjuetenn enheter
med kort oppholdstidog ett besøk.
Enheter som ankommer sent på kvelden og reiser tidlig neste
morgen, ett-døgnsenheter,kommer ikke med 1.utvalgene pga.
tidspunktetfor intervjuene.
Enheter hvor det ikke er noen personer til stede på
intervjutidspunktet
ble kuttet ut og erstattetmed nye. Det
riktigstehadde wert å komme tilbake senere når det var noen til
stede, men dette er tidkrevende,og enheten kunne dessuten ha
reist i mellomtiden.

3)

Det ble ikke intervjuetlike stor prosentandelav populasjoneninnen
hver periode.

4)

Det ble ikke intervjuetlike store prosentandelerav populasjonen
innen ulike strata (helgedagerog hverdager).

Arsaken til at punkt 3) og 4) oppstod, er at virkelig besøksintensiteti
perioder og strata ble noe anderledesenn forventet.Den innsamlede
campingstatistikkfor 1983 viste det.
Hvordan kan så alle disse skjevheterha innvirketpå andelen av fisker-enheter
i samplet?
For noen av punktene foran kan en tallfesteskjevhetenved å veie samplet mot
tall fra campingstatistikken1983. For andre punkter kan en bare anslå 1.
hvilken retning dette kan ha innvirket,over- eller underrepresentasjon
av
fisker-enheter.For punkt 1) kan en ikke si noe om dette heller. Denne
skjevhetenkan være alvorlig dersom fordelingenfiskere/ikke-fiskere
varierer
mye, men mest sannsynliger ikke denne variasjonenså stor, og skjevhetenden
medfører liten.
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Punkt 2a) og 2b) kan også være alvorlige,mens punkt 2c) må kunne oppfattes
som mindre alvorlig da dette er vanlig prosedyre ved f.eks. meningsmålinger.
For punkt 2a) er det forsøkt å beregne størrelsenav skjevhetenved å
korrigere for en overrepresentasjonav sesong-campingvogner
ved veiing av
samplet mot totalpopulasjonen.Dette ga en reduksjon av andelen fisker-enheter
på 1,7 %, noe som nok skyldes at mange av de som har disse vognene er fiskere.
Mitt materiale viste dessuten at gjennomsnittligoppholdstidfor
fisker-enhetervar 6,7 dager, mens tilsvarendetall for de resterende
ikke-fiskendeenhetene var 3,1. Fisker-enheterhar altså i middel over dobbel
så lang oppholdstidsom ikke-fiskendeenheter, og dermed større sjanse til å
bli intervjuet.Noe av denne skjevhetener det nok korrigert for ovenfor, men
dette moment vil kunne dra i retning av enda større overrepresentasjonav
fisker-enheter.Punkt 2b) vil også ha kunne medført en slik
overrepresentasjon,dersom en antar at ett-døgns enheter ikke er fiskere (slik
det her er definert),men bare vanlige turister på gjennomreise.At ett-døgns
enheter ikke kom med i undersøkelsenkan vises ved at gjennomsnittlig
oppholdstidifølge campingstatistikken1983 var 2,3 døgn, mens tilsvarende
tall i mitt utvalg av enheter var 4,5.

Punkt 3) og 4) er det forsøkt å korrigere for ved hjelp av veiing. Resultatet
ble 5,4 % høyere anslag for andel fisker-enheterved å korrigere for perioder
(punkt 3)). Dette skyldes hovedsakeligen overrepresentasjonav antall
intervjueri feriemånedenjuli. Ved å korrigere for hverdag/helgedag(punkt
4)) derimot, framkom en reduksjon i andel fisker-enheterpå 3,6 %. Dette må
skyldes at helgedager er overrepresenterti samplet, og at det er stor
besøksintensitetav fiskere på disse dager.
Hva blir så totalvirkningenav disse skjevhetene?

Dersom en summerer de kvantifiserteskjevheter,gir disse totalt en økning i
andelen fisker-enheterpå 0,1 %. De ikke-kvantifiserteskjevheterderimot ser
ut til å trekke i retning av at fisker-enheteneer overrepresenterti samplet.
Det er derfor rimelig å slutte at den utvalgsmetodesom er anvendt har medført
en overreprensentasjonav fisker-enheter.

4.1.5.

Skievhetenes
innvirkning
og foretattekorrigeringer

Totalt antall enhetsbesøkpå campingplasseneer 5664, ifølge tabell 3, og
andelen av fisker-enheteri utvalget er 39,2 %, ifølge tabell 2. Det medfører
at totalt antall fiske-besøki 1983 var 2220 (i tillegg kommer da besøk av
innenbygdsfiskere).
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Tabell 3. Totalt antall ankomne enheter (=besøk),totalt antall enhetsdøgnog
samplets størrelse for de seks campingplassenelangs Hallingdalselva
i Gol kommune i juni, juli og august 1983 , .
Kilde: Innsamletcampingstatistikkfor 1983.

Total number of arrived travel units, total number of days the
units stayed, and the size of the sample lntervlewedat the slx
major camping grounds along the River Hallingdalselvln Gol ln the
summer 1983.

Samplets
Populasjonensstørrelse

størrelse

Slze of populatlon

Ankomne enheter

Slze of sample

juni

juli

august

totalt

antall

June

July

August

total

number

1223

2898

1491

5664

240

4,2

2035

6187

2840

13200

1077

8,2

percent

Arrlving units
Enhetsdøgn
Uhlt days

Gjennomsnittslengden
av alle besøk de intervjuedefisker-enheterforetok i
løpet av sesongen var 4,0 dager, beregnet ut fra alle foretatte/planlagte
besøk i løpet av sesongen (mot 6,7 dager på det intervjuedebesøk). I utvalget
var det 1,72 fiskere pr. fisker-enhet.
Totalt antall dagsbesøk blir da 2220 x 4,0 x 1,72 = 15274 (i tillegg kommer
ca. 170 dagsbesøk av innenbygdsfiskere).
Dette tallet kan synes høyt. Aass (1978) anslo antall dagsbesøk pr. km
elvestrekningtil 295 i 1977. Dersom dette tall er representativtfor hele
forsøksstrekningen
min, kan antall dagsbesøk i 1977 anslås til ca. 6300. Dette
tallet må imidlertidreduseresen del for å bli sammenlignbartmed mitt, da
tallet utledet fra Aass (op. cit) inkludereralle som fisket, og ikke bare
fiskere slik det er definert i kapittel 4.1.1.. Men denne reduksjonkan tenkes
kompensertved at det har skjedd en økning i antall fiskere og dagsbesøk siden
1977, i takt med den generelleøkning i etterspørseletter rekreasjonsgoder
over tid.
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Dermed skulle alt tyde på at mitt tall gir ca. 2,5 ganger for høyt anslag for
antall dagsbesøk.

Årsaken til dette er foruten de skjevhetersom er nevnt i kapittel 4.1.4., at
Aass (op. cit.) observerte fiskerne langs elva. Jeg derimot, intervjuetdem på
sentrale adkomstpunkterog fikk dermed med både de som virkelig fisket, og de
som hadde tenkt å fiske, men ikke gjorde det.
Det kan imidlertidfor Transportkostnadsmetodens
vedkommendehevdes at alle
hvis reisemotivvar fiske i Hallingdalselva,har uttrykt betalingsvillighet
for dette godet ved at de foretok besøket, selv om de ikke fisket når de kom
fram.

Tilsvarendekan en for Utgiftsmetodensi at for alle som hadde fiske i denne
elva som reisemotiv,og som ikke ville kommet til kommunen om ikke
fiskemulighetenehadde eksistert,må inkluderes.

Denne argumentasjonenkan imidlertidvogrenoe tvilsom da en intervjusituasjon
hvor hovedtemaeter fiske, kan tenkes å medføre at noen oppgir fiske som
iallfall et delmotiv for reisen, selv om det i virkelighetenikke var det.
Subjektiveanslag av campingplasseierneover hvor stor andel fiskerneutgjorde
av antall besøk på deres egen plass, veid mot totalt besøkstallfor hver
plass, ga andel fisker-enheterlik 40 %. Dette skulle bekreftemitt resultat,
men det kan diskutereshvor stor vekt en skal legge på slike subjektive
anslag. De kan også were påvirket av psykologiskeeffekter av samme karakter
som beskrevet i avsnittet over.
Det er altså vanskelig å fastslå hvilken størrelse på totalt antall da sbesøk
som er den riktige. Derfor har jeg brukt to alternativeestimat:
Alternativ 1:
til

2:

15300 dagsbesøk (eller 2220 fiske-besøk)
6300

(eller 916

Alternativ 1 er helt sikkert et overestimat,sett utfra de dokumenterte
skjevheter,mens alternativ2 må kunne ses på som et minimumsestimat.Det
riktige estimat for antall besøk skulle da etter all sannsynlighetligge et
sted mellom disse alternativerog mest sannsynlignmrmest alternativ2.
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Størrelsenav mitt utval av fiskere (som ialt foretok 2800 dagsbesøk (eller
404 fiskebesøk)ifølge tabell 6, modell 1) for de to alternativblir da 18 oq
44 % for henholdsvisalternativ 1 og 2.

Det er viktig å merke seg at utvalget på 166 fiskere, dvs. 16 % av alle
fiskere, 'totaltforetok 18-44 % av totalt antall besøk.
Både når det gjelder Transportkostnadsmetoden
og utgiftsmetodener antall
besøk en hovedparameter,og denne parameterenvil derfor her få bestemme
utvalgsstørrelsen.
Ellers vil det for Trans ortkostnadsmetodenbli antatt at de besøk fiskerne i
utvalget foretok er representativefor alle fiskere (selvsagtmed unntak av
innenbygdsfiskere, som det er korrigert for ved hjelp av telefonintervjuav
et tilfeldigutvalg av innenbygdsfiskekortkjøpere).Det som betyr mest for om
dette stemmer, er at utvalget av fiskere er representativtmed hensyn til
fordelingpå ulike geografiskesoner.

Min undersøkelseav 94 fiske-enhetermed 166 fiskere ga gjennomsnittlig
oppgitt reisedistanse(&1 vei) lik 203 km. Undersøkelseri 1977 og 1978 av
henholdsvis624 og 376 fiskende turister på to forsøksstrekningeri elva ved
Gol ga ca. 200 km for samme parameter (Per Aass pers. medd. 1984). Dette
skulle tyde på at mitt utvalg er representativtpå dette punkt.
Mens Transportkostnadsmetoden
bygger på antall besøk de utvalgte fiskere
totalt foretok i løpet av sesongen, baserer Ut iftsmetodenseg bare på
fisker-enhetenesutgifter under det besøk de ble intervjuet.Tidligere i dette
underkapitteleter det imidlertidvist at gjennomsnittslengden
for alle besøk
utvalget av fiskere foretok i løpet av sesongen var 4,0 dager mot 6,7 på det
intervjuedebesøk. Dette vil kunne medføre overestimeringav utgifter pr.
fiske-besøk.Derfor er

ennomsnittlie ut ifter r. fiskebesøkmultiplisert

med korri erin sfaktoren 0 6 (= 4,0/6,7). Det forutsettesat denne korrigerte
utgift pr. fiske-besøki utvalget er representativfor alle fiske-besøk.
Fordeling over tid for alle intervjuedefisker-enheter,tabell 2, bekrefter
riktighetenav denne forutsetning,da den viser at det er jevn fordelingav
antall intervjuer i feriemånedenjuli (halve periode 2 og hele periode 3) og
resten av sesongen for fiskere.
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Når det gjelder Interv umetoden vil det også her være slik at de intervjuede
fiskere er blant de fiskere som foretar flest besøk til området. Således vil
disse kunne ha større betalingsvillighetenn gjennomsnittsfiskeren.
Imidlertid
peker en rekke feilkilderved denne metoden i retning av at fiskerne oppgir en
mye lavere sum enn deres faktiske betalingsvillighet,
se kapittel 5.5.1. Dette
vil nok mer enn oppvele den overestimeringdet noe skjeve utvalget av fiskere
kan ha gitt opphav til.

4.2.

Cam in statistikk

Campingstatistikk,som Reiselivsdirektoratet
pålegger alle campingplasserå
føre, gir antall ankomsterog antall gjestedøgn.Denne statistikkenopererer
med tall for enheter, og ikke seperat for personer. Den er dermed
sammenlignbarmed min spørreundersøkelse.
I 1982 ble det innsamletstatistikkfor den største campingplassenlangs elva
(som har ca. 1/3 av alle besøk totalt på de seks plassene).Denne statistikken
var en viktig del av grunnlagetfor stratifiseringeni undersøkelsen,se
kapittel 4.1.3..
Campingstatistikkfor 1983 ble innsamlet fra 5 av 6 plasser, mens tall fra den
siste, mindre plassen bygger på en vurdering av plassens eier.
Av diskresjonshensyngjengis bare totaltall for alle campingplasser,se tabell
3.

4.3.

Fiskekort

En gjennomgangav fiskekort-gjenparter
for 1983 ga tall for fordelingen
innenbygds/utenbygds
fiskere (turistfiskere),tabell 4b), og fordelingpå
ulike korttyper,tabell 4a).
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Tabell 4..Solgte fiskekort for Hallingdalselvai Gol kommune i 1983.
Fordelingpå korttyper
Fordeling av fiskerne på hvor de kom fra.
Fishing licences sold ln 1983 for the River Halllngdalselvln Gol.
Different klnds of licences sold.
Nhere did the fishermen come from?

Korttype

Antall

Pishing

%

Number

Percent

1099

89,8

64

5,2

61

5,0

licence
Dagskort
(Day)
Ukekort
(Week)
Sesongkort
(Year)
1224

100 0

Antall
Number
Innenbygds (Gol)

Percent

36

4,1

663*

75,3

181

20,6

Resident (Gol)
Utenbygds norske
-

NOn resldent norweglans
-

-

Utlendinger
FOreigner;
Kort uten adresse

187

Llcences wlthout adress
1067

100

* Av disse er 6 fra andre Hallingdalskommuner.
Ut fra tabell 4b) er totalt antall fiskere lik 1067, men mange unnlater å
kjøpe kort, og disse blir heller ikke kontrollertpga. det lite effektive
oppsynet. Andelen av fiskere som ikke kjøper kort var i min undersøkelse18 %
mens fiskeoppsynsmannKnut Trøstheim (pers. medd. 1983) anslår tilsvarende
andel ut fra sine kontrolltureri 1983 til 24 %. Dersom vi antar at 20 % ikke
kjøper kort, kan totalt antall personer som fisket i Hallingdalselvai Gol
kommune anslås til ca. 1330 i 1983.
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Hvor stor del av disse kan så sies å vuerefiskere slik det er definert i
kapittel 4.1.1.?. I min undersøkelseutgjorde denne gruppen 79 %. Grovt
anslått tilsier det 1050 personer.
I 1983 var brutto fiskekortinntekterca. 25600 kroner, og tilsvarendetall fra
1977-83 er gjengitt i figur 9. Disse tall viser at 1983 ga en markert nedgang
i fiskekortinntekter(ca. 25 % nedgang fra 1982), noe som kan skyldes det
dårlige fisket pga. stor vannføring,se figur 6. Del dårlige vmret denne
sommeren kan også ha innvirket.

Kroner
Prisstigning
40000

1ncreased prices
of fishing licences

30000

20000

10000

1977

Figur 9

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Brutto fiskekortinntekterfor Hallingdalselvai Gol kommune 1977 1983.
Kilde: Kasserer B. Rustberggard,HallingdalselvaBlveeierlag
pers.medd. 1983.

Gross lncome from settlng fishing llcences ln the Rlver
Balllngdalselv ln Gol for the perlod 1977-1983.
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5.

SAMFUNNSØKONOMISKVERDI AV FISKEBESTANDENI HALLINGDALSELVAI GoL
KOMMUNE

5.1.

Bere nin smodell

I denne modellen er to ulike metoder, Transportkostnadsmetoden
og
Intervjumetoden,brukt for å utlede den samfunnsøkonomiske
verdien av en
fiskebestandi et avgrenset område. Disse metoder er valgt da en gjennomgang
av litteraturenover mulige metoder (kapittel2), viser at disse metoder har
stor aksept og passer best til dette formål.
Ved å bruke Transportkostnadsmetoden
måler vi bare rekreasjonsverdien
(bruksverdien)av fritidsfisket.Denne metoden inkorporererførstehåndsverdien
av fangstene tatt av fritidsfiskerne,fordi denne verdi inngår i fiskernes
beslutningsgrunnlagfor å reise på fisketur.Den samfunnsøkonomiske
verdiskapningavgifter til fiskekortrepresenterer,er en del av bruksverdien,
men den er ikke "innebygd"i Transportkostnadsmetoden,
og legges til "til
slutt" i denne metoden.
I tillegg til bruksverdienkommer opsjonsverdiog bevarings-/eksistensverdi
hos alle "berørte"individer (dvs, alle individerhvis velferd avhengerav
kvalitetenpå dette godet og som har betalingsvillighetfor det). Disse
"berørte"individerer både fiskere og ikke-fiskere.
Intervjumetodenverdsetteralle deler av betalingsvilligheten
for alle
"berørte"individer,når den brukes på hele denne gruppen. Brukt bare på
fiskere, gir metoden total betalingsvillighetfor disse.

En forenkletmodell for beregning av samfunnsøkonomiskverdi av en
fiskebestandi et avgrensetområde, ut fra alle "berørte"individerstotale
betalingsvillighet,
er gitt i figur 10.

Berørte individer

Betalin

svilli het

-Bruksverdi
Fiskere
(Brukere)

-Bevarings-

Metode

Transportkostnadsog

eksistensverdi

metoden

+ fiske-

kortinntekter.

Alle berørte individers
aggregerte betalingsvillighet

for fiske-

bestanden

Andre berørte

samfunnsøkonomisk

Intervjumetoden

-Opsjonsverdi

verdi

-Bevarings-

og

eksistensverdi

individer

av fiskebeskanden

Figur le. Forenklet

modell

fiskebestand

for beregning

i et avgrenset

av den samfunnsøkonomiske

område

.

verdi av en

"Involved"
individuals

Total "willingness to pay" for the
fish population for all the "involved"
individuals (i.e. those who are willing
to pay to keep this fish population)
= national economic value of the fish
population.

"Willingness to pay"

Method

-Recreational value
Fishermen
(Users)

Preservation-and
existence value

TCM

1
,?'N

fishing licence fees

Option value
Other "involved"
individuals
(non-users)

Figure 10.

-Preservation-and
existence value

CVM

A simplified model for estimating the national economic
value of a fish population in a limited area.

0
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Denne modellen gir imidlertidbare riktig resultat under følgende tre
forutsetninger:
Samfunnsøkonomiskverdiskapningpga. økonomiskeringvirkningerav
fiskernes utgifter i forbindelsemed fisket, er lik null.

Bestanden beskattes bare ved fritidsfiske.(Førstehåndsverdien
av
fangsteneved et matfiske minus godtgjørelsetil produksjonsfaktorene
er samfunnsøkonomiskverdiskapningsom skal legges til. Denne
fiskeaktivitetenblir sett på som en oppofrelseav produktive
ressurser,egen arbeidskraftog redskap, og har ingen
rekreasjonsverdi).

Utøvelse av fritidsfiskethar ingen eksterne effekter.
Opplysningerfra kapitlene 6.1.1. og 5.2. viser at henholdsvisforutsetning1)
og 2) ikke helt ut er oppfylt. Den feil vi gjør ved å utelate disse momenter
vil medføre en viss underestimerin av den samfunnsøkonomiske
verdi.
Punkt 3) er heller ikke oppfylt helt ut. En viktig ekstern virkning, som er
vanskelig å kvantifisere,og derfor ikke er tatt med i min modell, forsterker
den overnevnteunderestimering.Dette er at rekreasjonsaktiviteten
fritidsfiskeer funnet å ha en positiv virkning på fysisk og mental helse hos
utøverne (Norling 1968, Norling & Jägnert 1977 og Gibson 1978). Dette vil
kunne medføre redusertehelse- og sosialutgifterfor samfunnet. (Slike
eksterne virkninger faller utenom den verdi som måles ved hjelp av individenes
betalingsvillighetfor miljøgodet).
Det må her presiseres at det i denne undersøkelsenberegnes en årlig (for året
1983) samfunnsøkonomiskverdi av fiskebestanden.

5.2.

Førstehåndsverdien K øttverdien

Spørreundersøkelsenga ingen data om fangstkvantum(og var heller ikke
konstruert for det). Beregningenebaseres derfor på tall fra "normalåret"
1977. Avkastningenvar da ca. 40 ørret/ha eller gjennomsnittlig12,2 kg/ha på
to forsøksstrekningeri Hallingdalselvaved Gol. Av fangstvektenvar bare
0,5-4,5 % tatt med garn (matfiske),resten på stang
(fritids-/rekreasjonsfiske).
De to strekningeneutgjorde tilsammen9,5 km av
elvas lengde og arealet var 67 ha (Aass 1978).
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Dersom en antar at disse to strekningeneer representativefor hele min
forsøksstrekning(21,5 km og ca. 120 ha), er "normal"årlig avkastning lik
1464 kg, hvorav ca. 1400 kg tas ved fritidsfiske.

Med 12 % sløyeavskjærog 25 kr/kg sløyd vekt (fiskeoppkjøperHansens Røkeri,
Drammen Pers..medd.1983) gir dette total førstehåndsverdilik 32200 kroner,
hvorav 30800 kroner tilfaller fritidsfiskerne.

Nå gjelder dette for et "normalår",og den store vannføringeni elva i år kan
ha medført dårligere fiske enn normalt.

5.3.

Fiskekortinntekter

Brutto fiskekortinntektervar i 1983 25600 kr, figur 9, og dette er
bruttoinntektfor grunneiernei HallingdalselvaElveeierlag.Av denne inntekt
gikk 2560 kr (10 %) i provisjon til fiskekortselgereog 3840 kr til utsetting
av 100 kg fangbar fisk (gjennomsnittsvekt1,1 kg).
Den samfunnsøkonomiskeverdiskapningav innbetaltefiskekortavgiftervil her
bli satt lik brutto fiskekortinntekter.
Utgifter til utsettingerfor å
opprettholdedagens fiske (erstatningsutsettinger)
skal trekkes fra, men her
er det tale om utsettingersom vil forbedre fisket, og det må kunne betraktes
som verdiskapning.

5.4.

Trans ortkostnadsmetoden

5.4.1.

Metode

Hovedtrekkenei denne metoden er beskrevet i kapittel 2.2.2.1. For en god
teknisk beskrivelseav bruken av metoden henvises det til Strand (1981b),som
også ble brukt som rettesnor for mitt arbeide. Nedenfor gjengis bare
hovedresultatene,og for en mer detaljert 6eskrivelseav bruken av metoden og
resultatenehenvises det til Navrud (1984).

De forklaringsvariable
som ble brukt var Vi (besøkshyppighetfra sone i til
fiskeområdet),Pi (gjennomsnittligreisekostnadtur-retur inkludert
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tidskostnadpr. fisker fra sone i til fiskeområdet)og Pi' (gjennomsnittlig
reisekostnadtur-returuten tidskostnadpr. fisker fra sone i til
fiskeområdet.Konsumentoverskuddsberegninger
ble gjort med to ulike
funksjonsformer:lineær (V= a0+a1Pi) og eksponentiell
b +bPi). Dessuten ble det korrigert for "flerhensiktsreiser",
1
(V =e o
da fritidsfiskegenerelt ikke er noen spesialisertaktivitet (laksefiskekan
være et unntak her) men ofte bedrives sammen med andre aktiviteter,f.eks.
fotturer,0.1. Dessuten kan den undersøkteelv bare være ett av flere reisemål
for fisketuren.Dersom det ikke korrigeresfor disse momenter, vil
konsumentoverskuddet(dvs. rekreasjonsverdien)
overvurderes.Pådenne bakgrunn
ble det konstruert 4 modeller av Transportkostnadsmetoden:

Modell 1 bygger på den generelledefinisjonbeskrevet i kapittel 4.1.1. Denne
definisjonener altså noe strengere enn den vanlige antagelsenom at
reisekostnadenetil alle som fisker i elva skal medregnes,da de som overhodet
ikke hadde planlagt å fiske, men likevel fisket, utelates.

Modell 2 er enda strengere, i og med at fiske-besøkenemå tilhøre modell 1 og
dessuten samtidig tilhøre kategorien:Hovedårsakentil besøket på Gol er fiske
bare i Hallingdalselva.
Modell 3 forsøker å ta hensyn til problemetmed "flerhensikts-reiser"
ved å
veie reisekostnadene(Pi og Pi') til de reiser som ble foretatt
utelukkende (veiningsfaktor(v.f.) = 1), hovedsaklig (v.f. = 1/2) og delvis
(v.f. = 1/3) for å fiske. Slik blir bare en viss del av reisekostnadeneved de
reiser hvor fiskerne kom hovedsakligeller delvis for å fiske tillagt selve
fisket. Definisjonenav fiskere er her som i modell 1.
Modell 4 bygger på en, i teorien, enda strengere definisjon enn modell 2. Den
forutsetterat fiske-besøkenemå tilhøre modell 1 og dessuten samtidig tilhøre
kategorien:Besøket ville ikke blitt foretatt dersom det ikke var
fiskemuligheteri elva.
Data om antall fiskere, fiske-besøkog dagsbesøk innen utvalget som faller inn
under de ulike modeller er gjengitt i tabell 5.
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Tabell 5. Antall fiskere, antall fiskedagerog antall besøk av fisker-enheter
som inngår i samplet for de ulike modeller av
Transportkostnadsmetoden.

liumberof fishermen, thelr number of fishing days and the number of
vlsits from fishing units lncluded ln the sample for four different
TCH-models.

Modell
Nodel

Antall fiskere
Number of
fishermen

Antall fiske besøk
-

Number of vlsits
from flshing units

Antall dagsbesøk
Number of
flshing days

1

166

404

2800

2

89

249

1470

3

166

404

2800

4

107

252

1730

5.4.2.

Resultaterog diskuslon

Tabell 6 viser resultatenefra regresjonsberegningene,
og det kan trekkes
følgende konklusjonerut fra dette materialet:
Generelt gir eksponentielleregresjonerbedre tilpassingtil data
(høyere R2) enn linemre.
I alle tilfeller gir en reisekostnadmed tidskostnad (P) bedre
tilpassingtil data enn reisekostnaduten tidskostnad (P').
Størrelsenpå regresjonskoeffisientene
viser god overensstemmelsemed
tilsvarenderesultaterfra laksefisketi Gaula, se Strand (1981b,
tabell 5.1.-5.3).Spesielt god er overensstemmelsenfor de
eksponentielleregresjonene.Dette samsvar skulle bekrefte pålitelighetenav
resultatenefra begge disse undersøkelsene.
Generelt viser det seg at en korrigeringfor "flerhensiktsreiser"
ved
hjelp av så strenge definisjonerav fiske-besøksom brukt i modell 2
og 4, gir bedre tilpassingtil data (høyereR2) enn den mindre
strenge definisjoneni modell 1.
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Korrigeringfor "flerhensikts-reiser"
ved å veie reisekostnadene,
modell 3, ga vesentlig dårligere føyning til data enn de tre andre
modellene,og er altså en dårlig løsning på problemet.
Konsumentoverskuddsberegninger
for modell 3 er derfor ikke utført.
5)

Alle regresjonskoeffisientene
for de eksponentielleregresjonene
(unntattfor modell 3) er signifikantforskjelligfra null på 5 %
nivå. Dette'viserat reisekostnaden(både med og uten tidskostnad)er
signifikantnegativt korrelert med besøkshyppigheten.

De linemre regresjonene,regresjonermed Pi' og modell 3 gir mye lavere R2
enn de eksponentielleregresjonenemed P

brukt for modell 1, 2 og 4. Derfor

vil det i diskusjonenav de framkomne tall for konsumentoverskuddet
utelukkendebli lagt vekt på de sistnevnterelasjoner.
Tabell 6. Linemre og eksponentielleregresjonerfor de fire ulike modellene,
og for kostnadsvariabelmed tidskostnadlik 1/3 av bruttotimelønn
(Pi) og kostnadsvariabelmed tidskostnadlik 0 (Pi').
Linear and exponentlal regressions for the four different
TehLmodels.
P1= travel cost including cost of travel time equal to 1/3 of the
gross wage rate.
P1

travel cost not including cost of travel time

Linemr funks onsform
Llnear regressions

Modell
Hodel

Antall

Kostnads-

Regresjons-

Konstant-

obs.

variabel

koeffisient

ledd

No. of

Travel cost

Regression

Constant

observations

varlable

coefflsient

15
2
3

4

13
15

14

R2

Pi

-0,28-3

0,655

0,093

P'

-0,40-3

0,632

0,084

Pi

-0,20-3

0,488

0,159

P'

-0,28-3

0,474

0,147

P

-0,27-3

0,533

0,049

P'

-0,35-3

0,510

0,042

Pi

-0,19-3

0,420

0,270

P'

-0,28-3

0,412

0,262
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Eks onentiell funks onsform
Exponentialregresslons

Modell
MOdel

Antall

Kostnads-

Regresjons-

Konstant-

obs.

variabel

koeffisient

ledd

No. of

Travel cost

Regression

Constant

observatlonsvarlabel

1

15
13

2

15

4

14

R2

coeffislent

-2.56-3*

-1,019

0,616

-3,63-3*

-1,235

0,558

Pi

-2,84-3*

-0,817

0,728

Pi'

-4,02-3*

-1,021

0,674

Pi

-2,18-3

-2,187

0,261

-2,78-3

-2,380

0,220

-2,78-3*

-1,036

0,656

-4,03-3*

-1,204

0,605

Pi

Pi

Forklaringer:
* = signifikantforskjelligfra null på 5 % nivå
-0,28-3 betyr -0,28 x 10-3 eller om en vil, -0,00028.
R2 = Den empiriske korrelasjonskoeffisienten,
kan anta verdier mellom 0 og 1
Forenklet kan en si at dersom f.eks. R2 = 0,9 forklarer
regresjonslinjen/funksjonsformen
90 % av observasjonene.Desto høyere
R2, desto bedre tilpasningtil data/størreforklaringskrafthar
funksjonsformen.
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Tabell 7.Beregnetkonsumentoverskuddfor utvalget av fiskere (eksklusive
avgifter til fiskekort)
Estlmated consumers'surplus ( recreatlonalvalue) with a vlew to
the sample of fishermen,not lncludingflshlng 11cence fees.
1000 kroner

Funksjonsform
Functlonalform
Modell
Model
I

2
4

Kostnadsvariabel
Travel Cost-varlable
P

1
P'
1
P
1
P'
I
P
1
P'
1

Linecer
Llnear

Eksponentiell
Eonentlal

1 505

272

1 053

192

652

147

466

104

563

158

382

109
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Tabell 8. Beregnet konsumentoverskuddpr. dagsbesøk/fiskedag(eksklusive
avgift til fiskekort).
Estlmated consumers)surplus(recreatlonalvalue) per fishing day,
not includingflshlng licence fees.
Kroner

Funksjonsform
Functionalform

Modell

Kostnadsvariabel

Linemr

Eksponentie11

Model

Travel cost varlable

Llnear

Exponential

-

1

Pi

538

97

376

69

2

P'
i
Pi

444

100

317

71

325

91

221

63

4

Pi

Tabell 7.er beregnet ut fra tabell 6 og gir aggregert konsumentoverskudd
over
alle soner for utvalget av fiskere.
Tabell 8. som gir konsumentoverskudd rekreas onsverdi

r. fiskeda , er

fremkommetved hjelp av tabell 5 og tabell 7.

Tabell 6 viser at modell 2 med kostnadsvariablenPi og eksponentiell
funksjonsformgir størst forklaringskraft(høyestR2). Tabell 8 viser
imidlertidat det for alle eksponentiellerelasjonermed Pi er relativt
liten forskjell i anslaget for konsumentoverskuddpr. dagsbesøk,variasjonen
er 91-100 kr (dette er eksklusiveavgifter til fiskekort).8t rimelig anslag
for konsumentoverskuddpr. dagsbesøk (inklusiveavgifter til fiskekort)vil
were 105 kr.
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Tabell 9. Beregnet samlet konsumentoverskuddfor hele populasjonenav fiskere
basert på en utvalgsstørrelsepå 18 % (inklusivekr 25600 i
avgifter til fiskekort).
Estimated
based
fees

consumers'surplus for the populatlon

total

on a sample slze of

18%, and lncludlng

total

of flshermen
fishing

of NOK 2600.

1000 kroner

Funksjonsform
Functional

form

Modell

Kostnadsvariabel

Linemr

Eksponentiell

Nodel

Travel

Linear

Exponentlal

cost

-

varlabel

1

Pi

8 387

1 537

5 876

1 093

2

P'
i
Pi

3 648

843

2 615

604

Pi

3 153

904

Pi'

2 148

632

4

licence
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Tabell 10. Beregnet samlet konsumentoverskuddfor hele populasjonenav fiskere
basert på en utvalgsstørrelsepå 44 % (inklusivekr 25600 i
avgifter til fiskekort).
Estlmated total consumers' surplus for the populationof
flshermen based on a sample slze of 44%, and lncludlng total
fishing llcence fees of NOK 2600.
1000 kroner

Funksjonsform
Functonal form

Modell

Kostnadsvariabel

Linemr

Eksponentiell

Model

Travel cost varlabel

Llnear

Exponential

-

1

Pi

3 446

644

2 419

462

2

P'
i
Pi

1 508

360

P'
i
P
i
P'
i

1 085

262

1 305

385

894

274

4

I tabell 9 og 10 er samlet konsumentoverskuddfor alle dagsbesøk av fiskere
beregnet ut fra toalternative anslag på totalt besøkstallsom gir to ulike
utvalgsstørrelser,se også kapittel 4.1.5. Dersom vi konsentrereross om de
eksponentielleregresjonenemed kostnadsvariablenPi ser vi at det er til
dels store forskjelleri verdi mellom resultatenefra de to utvalgsstørrelsene
(som rimelig er), og også mellom modellene innen hver av beregningenemed de
to utvalgsstørrelsene.Det totale intervallfor disse konsumentoverskuddsberegningerer 360 000 - 1 537 000 kr. Hvilken utvalgsstørrelseog hvilken
modell gir så den riktigsteverdi?
Det er rimelig å anta, ut fra drøftingen i kapittel 4.1.5., at den "riktige"
verdi for samlet konsumentoverskuddligger nmrmere den høyeste
utvalgsstørrelsen(dvs, det laveste alternativfor totalt besøkstall,
alternativ 2) enn den lave (dvs, det høyeste alternativ,alternativ 1).
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Modell 2 gir ifølge tabell 6, størst forklaringskraft(høyest R2), men dette
betyr ikke umiddelbartat det er riktigst å bruke denne modellen, for det er
små marginer for R2 mellom modellene 1, 2 og 4. Imidlertidmå nok modell 1
anses å gi et overestimatfor konsumentoverskuddet,
da hele reisekostnadentil
de fiskere hvor hensikten med fisket bare var delvis å fiske i
Hallingdalselva,også telles med. Modell 2 og 4 derimot, vil kunne gi et
underestimati og med at hele reisekostnadentil de som bare kom delvis for å
fiske i elva utelates. Iallfall en del av denne reisekostnadenburde vmrt tatt
med.

Dette innebmrerat modell 2 og 4 i tabell 10 gir et underestimatfor
alternativ 1, som imidlertidgir et for høyt totalt, besøkstall.Modell 1 i
tabell 10 derimot, gir et overestimatfor alternativ2, som nok gir et for
lavt anslag for totalt besøkstall.Den "riktige"verdien skulle da finnes et
sted i dette intervallet,644 000 - 904 000 kr. Middelverdienfor dette
intervalleter 774 000 kr, men da det faktiske besøkstall forventeså ligge
mermest alternativ2, kan ca. 700 000 kr virke som et rimelig anslag for
totalt konsumentoverskuddfor fritidsfisketi Hallingdalselvai Gol kommune i
1983. Dette er selvsagt ikke noe absolutt tall, da usikkerhetener stor. Dette
skyldes ikke bare usikkerhetom størrelsenpå totalt antall besøk og
representativiteten
av utvalget,men også feilkildersom selve
estimeringsmetodenkan ha medført, se kapittel 2.2.2.1.

5.4.3.

Rekreasjonsverdi_pr.fiskedag

Da produktet av fritidsfiskemer er selve opplevelsen/rekreasjonen
av
fiskeaktivitetenog ikke antall kq oppfanget fisk, er det riktigereå bruke
rekreasjonsverdipr. fiskedag enn verdi pr. kg fisk. Dette støttes av en rekke
motivundersøkelserblant fritidsfiskere,både i Norge og i andre land. En
norsk landsomfattendeundersøkelsei 1980 viste at fangstenvar et underordnet
motiv for fritidsfiskere;det var naturopplevelseog å bli kvitt stress/slappe
av som ble oppgitt som de viktigste motiv (Einvik 1982). Flere undersøkelser
viser også at bare det er en viss minste akseptabel fangstsannsynlighet(1 1,5 fisk pr. fiskedag),er rekreasjonsverdienpr. fiskedagnesten uavhengig av
fangsten,se Mathews & Brown (1970) og Samples & Bishop (1985).Derfor er

82
rekreasjonsverdipr. fiskedag det riktigstemål. (En fiskedag er pr.
definisjon at en person fisker en dag. Antall timer fisket pr. dag varierer
sterkt, men gjennomsnitteter ca. 3 - 4 t for ørretfiskeog 5 - 7 t for
laksefiske,jf. en gjennomgangav en rekke brukerundersøkelseri norske
vassdrag).Nå er ikke rekreas onsverdi r. fiskeda en konstant verdi, men

varierermed tre viktigefaktorer:
1)

Rekreas onsområdetskarakteristikk/kvalitet

tilgjengeligefiskearter
naturlandskap(kvalitetenav estetisk bakgrunn)
stille/rennendevann
servicetilbud
fangstsuksess(antall fisk/vektav fisk pr. fiskedag,
sannsynlighetenfor å få storfisk/trofeflsk)
avstand til befolkningskonsentrasjoner
tilgjengelighet
trengselseffekter
elvas/vannetsrenome
2)

Alternativerekreas onsområder/-aktiviteter
avstand til alternativerekreasjonsområder(elver/vann)og
kvalitetenav disse
alternativerekreasjonsmuligheter
(f.eks. fritidsfiskei sjøen)

3)

Sosioøkonomiskevariable hos den re ionale befolknin ved
rekreas onsområdet
inntekt
alder
kjønn
yrke
utdannelse
etc.

Tabell 11. Rekreasjonsverdienav fritidsfiskei Norge.
En oversikt over utførte transportkostnadsundersøkelser
('1CM).

Forfatter
Studieamråde
Årstall for data

Rapportert
Justert verdi pr
rekreasjonsverdi fiskedag
Variable2 Funksjonsform Antall soner Korreksjonfor
pr fiskedag (kr) (1986-kr)
"flerhensiktssam gir best
reiser"
føyning til data
Modells sifikas'on

Art

Laks
Vij, P1.1, Eksponentiell
Strand (1981 b)
Gaula-vassdraget (Salmo
I. A11
.J
-R2=0 84
(S-Trøndelag)
salar L).
(lineær og logQi
1979
dineær også
forsøkt)
Navrud (1984)
Hallingdalselva
(Buskerud)
1983

22
(39
også
forsøkt)

ØrretV..
P..
ponentiell15Ja
(SaImo
-R =0,73
(linear
trutta L) (Ii og
også for- også forsøkt)
søkt, men
utelatt i
beregningene)

Skancke (1984)
Tinnelva
(Telemark)
1979

V.. P..Log-linear
-R2=0,96
(lineær og
eksponentiell
også forsøkt)

Neil

140

244

105128

15Nei

117132

Merknader:
1

Laksefiskeer en mer spesialisertaktivitetenn ørretfiske,slik at korreksjon for "flerhensikts-reiser"
er mindre
nødvendig.

2
. .i
Defins. on av variable:
Vij = besøkshyppighetfra sone i til fiskeamrådej
= gjennamsnittligreisekostnad (tur-retur)inkluderttidskostnad (lik 1/2 av gjennamsnittlignetto arbeidsinntekt
i alle undersøkelser)pr fisker fra sone i til fiskeamrådej
= gjennamsnittligårlig bruttoinntektpr fisker fra sone i
Il
Al = gjennamsnittligreisekostnad(tur-retur)inkluderttidskostnadpr fisker fra sone i til et alternativtfiskeamråde
av samme kvalitet
Qi = variabel sam uttrykker tilgjengelighetog kvalitetav alternativtlaksefiskeamrådefor sone i

Table 11. Recreational value of freshwater fishing in Norway.
A review of an empiricalanalysis using the Travel Cost Method (TCM).
Author
Study area
The year of data
collection

Reportedvalue/ Adjusted value/
Activity day
Activity day
Species Variables1) Functionalform, Number
Corrected for
(Nkr)
(1986-Nkr)
that fits the
of zones "multiple-purpose"
data best
-tri s

Strand (1981 b)
The River Gaula
(S-Trøndelag)
1979

Atlantic Vij, Pij,
Salmon Ii Ai.
(Salmo Qi
Salar L)

Exponential-R2
=
22
0.84 (linearand (39 also
log-linearalso tried)
tried

No2

140

244

Navrud (1984)
The River Hallingdalselv
(Buskerud)
1983
Gkancke (1984)
The River Tinnelv (Telemark)
1979

Vi, Pi
Brown
Trout
(Salmo
Trutta L)

Exponential-R2
=
0.73
(linearalso
tried)

15

Yes

115

128

Log-linear-R2=
0.96 (linear
and exponential
also tried)

15

No

117

132

Mbdel s

,

Is

Vi, Pi

cifications

Notes:

1 - Vij = Annualper capitavisitsfram zope i to site

j

costs)
Pij = Cost of travel(including
cost of traveltime)fram zone i to site j (round-trip
= Mean annualincameper fishermanin zone i
Ai = Cost of travel(including
site of aboutthe samequalityas site j
cost of traveltime) fram zone i to an alternative
Qi = Variablethat reflectsaccessibility
and quality,of alternative
sitesto j for zone i

2 - Salmon fishing is a more specializedactivity than Trout-fishing,thus correctionfor "multiplepurpose"-tripsis
not so important
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Merknader til tabell 11:
1 - Laksefiskeer en mer spesialisertaktivitet enn ørretfiske,slik at
korreksjon for "flerhensikts-reiser"
er mindre nødvendig.
2 - Definis on av variable: Vi = besøkshyppighetfra sone i til
fiskeområdet,Pi = gjennomsnittligreisekostnad(tur-retur)inkludert
tidskostnad(lik 1/2 av gjennomsnittlignetto arbeidsinntekt,dvs. 20-25
1984-kr, i alle undersøkelser)pr. fisker fra sone i til fiskeområdet,tj =
gjennomsnittliginntekt pr. fisker fra sone i, Ai = gjennomsnittlig
reisekostnad(tur-retur)inkludert tidskostnadpr. fisker fra sone i til et
alternativt laksefiskeområdeav samme kvalitet.Qi = variabel som uttrykker
tilgjengelighetog kvalitet av alternativtlaksefiskeområdefor sone i. Se
også kap. 5.4.

86
Tabell 12. Rekreasjonsverdipr. fiskedag for "anadromousfishing",dvs, fiske
etter ulike anadrome laksearter(a), og for "coldwaterfishing",dvs, fiske
etter stasjonmre laksefiskerderiblant ørret (b), fra et utvalg amerikanske
undersøkelser.
A review of American studies of the recreationalvalue of anadromousflshing
(a) and coldwater flshing (b).

Merknader: 1) Transportkostnadsmetoden
(TCM)
2) Intervjumetoden "maksimalbetalingsvillighet"(CVM)
Kilde:

Sorg & Loomis (1984)

(a) - Anadromous fishing methodologicaladjustments

Author
Study location
Date of data

Reported Adjustment Adjustment
value/
to 1982
to include
Activity
travel time
day

Adjustment Adjustment
for
for
individual in-stateonly
observation

Adjusted
values/
Activity
day

Gordon (1970)1)
Idaho
1968

17.00

Brown et. al.
(1980) 2)
Washington
1977

20.9230.12

34.6434.64

Brown et. al.
(1976) 1)
Oregon
1974 '

21.7733.62

38.6638.66

Brown et. al
(1980) 1)
Oregon
1977

17.3625.00

28.7528.75

Matthews and
Brown(1970)1)
Washington
1967

38.75

99.02

99.02

Crutchfield
and Schelle
(1979) 2)
Washington
1978

18.00

25.92

25.92

41.70

54.21

54.21

87
(b) - Coldwater fishing methodologicaladjustments

Author
Study kication
Date of data

Reported
valuel
ActIvity
day

Walsh, et al. (1980a)
Cokirado
igeo

2)

Adjustment
to 1982

AdjustmentAdjustment
to includefor
travel tirneindividual
observation

Adjitstment
for
inaitate only

Adjusted
valuesl
ActivIty
day

10.90

12.41

12.41

112.53

11.99

11.99

Waisti & orimyk (1981) 2 )
Colora10
190D

8.%4

9.30-

9.30

King a Waika (19110))
Arizona
1980

9.30

10.59

10.15

22.39

tpdabak.at at. figeob)

2

)

Ccimagio
10ED

Martin et al. (1974)i
Arizona
1970

)

Hansen (1977) 2 )
InterrnountainRegion
1975
1 )
Gordon (1970)
Idaho
1968
2)
USFWS (1980)

13.75

13.75

25.75

25.75

15.69

9.76

15.69

3.65

8.14

12.93

14.72

19.00

29.04

37.75

37.75

34.00

51.96

67.55

67.55

3.51

8.58

8.58

15.67

19.43

19.43

9.19

24.94

19.49

24.17

24.17

14.50

16.50

16.50

11.57

11.57

14.72

Idaho
1980

Brown & Plummer (1979)
Washington
1976
Brown & Plummer (1979)
Oregon
1976
Bianchi (1969)
Kentucky
1969

1 )

1 )

1 )

Weithman & Haas (1982)
Missouri
1979

1 )

Kalter & Gosse (1969))
New York
1965
Vaughan & Russell (1982)
US
1979
USFWS (1980) 2 )
US
1980

i

)

Middelsverdi:$ 21.76
Median verdi: $ 16.50
Minimum-Maximum:$ 8.58 - $ 67.55

34.42

3728

3728
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På bakgrunn av dette kan en forvente at ulike elver/vannvil ha ulik
rekreasjonsverdipr. fiskedag.Empiriske undersøkelsertyder imidlertidpå at
forskjelleneikke er så store, og at den største forskjellenmuligens ligger i
de arter som er tilgjengelige.Dette kan vises ved hjelp av tabell 11 der
rekreasjonsverdienpr. fiskedag for ørret gir 46 - 48 % lavere verdi enn for
laks. Tilsvarendetall fra en nasjonal amerikanskundersøkelsei 1975
("maksimalbetalingsvillighet"- EV) var 58 % (Charbonneau& Hay 1978). Tabell
12, som gir en oversikt over et utvalg amerikanskeundersøkelser,viser også
at rekreasjonsverdienpr. fiskedag for "coldwaterfishing",bl.a. ørretfiske,
er 53 og 55 % lavere enn for fiske etter anadrome laksefisker(henholdsvis
gjennomsnitts-ogmedianverdier).Sorg & Loomis (1984) som tabell 12 er tatt
fra, konkluderermed at rekreasjonsverdierestimert ved hjelp av ulike metoder
og på ulike lokaliteterer forholdsviskonsistentenår en standardiserer
metodiske forutsetningerog studienes data. Som et godt eksempel på dette
nevnes rekreasjonsverdienav "coldwaterfishing", tabell 12 b. De hevder
videre at de forskjellersom finnes, i stor grad kan forklares som forskjeller
i ressurskvalitetog lokaliseringi forhold til de potensiellebrukere.
I tillegg til de norske undersøkelsernevnt i tabell 11 må det nevnes at
Strand (1980) ved hjelp av tidsstudierog en oppblåsingav Gaula-studien(se
Strand (1981b)) fant at den totale rekreasjonsverdifor fritidsfisketi
Sør-Norge var 700-1000 millioner 1979-kr.strand (1981a) sier videre at den
ovennevnte studie kan indikere en rekreasjonsverdifor fritidsfisketi hele
landet på ca. 1000 millioner 1979-kr.Når det så ble foretatt ca. 9,3
millioner fiskedager i Norge i 1980 (Einvik 1982), kan gjennomsnittlig
rekreasjonsverdipr. fiskedag (for alt fritidsfiskei ferskvann)anslås til
ca. 180 1986-kr.Denne verdien ligger omtrent midt mellom de estimerteverdier
for laksefiskeog ørretfiske ifølge tabell 11.
De norske studier av rekreasjonsverdienpr. fiskedag viser altså en
(overraskende)stor grad av konsistens,både seg imellom og sammenlignetmed
tilsvarendeamerikanskestudier.

5.5.

Interv umetoden

5.5.1.

Metode

Det ble benyttet en "bidding games"-metode,og denne metoden er nærmere
beskrevet i kapittel 2.2.3.2.
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Det ble stilt tre spørsmål. Første spørsmål ble stilt for å teste
intervjuobjekteneskunnskaperom forurensningssituasjonen
i Hallingdalselvaog
som oppvarmingsspørsmålfor de hypotetiskeproblemstillingeri de siste to
spørsmålene.Spørsmål 2 var et "maksimalbetalingsvillighet"(her: EV) spørsmål og spørsmål 3 et "minimalkompensasjon"(her: KV)- spørsmål. Spørsmål
3 ble senere funnet å vogreuheldig formulertog lite egnet til å måle KV.
Resultatenefra Intervjumetodenbygger derfor utelukkendepå
betalingsvillighetmålt som EV, og nedenfor gjengis derfor bare spørsmål 1 og
2.
"Er du klar over at Hallingdalselvai dag er til dels sterkt
forurenset?"

Ifølge Overvåkningsundersøkelsen
for Hallingdalsvassdraget
1977-81 er
vassdraget til dels sterkt forurenset.Tenk deg nå den situasjonat
Hallingdalselvable så forurensetat fiskebestandenstod i fare for å
bli utryddet. For å redde fiskebestanden,ble det opprettet et fond
som skulle samle inn penger som trengtes for å sette i gang rensetiltakog
senere utsetting av ørret. Hvor mye er du maksimalt villig til å betale pr. år
til dette fondet, for dermed å kunne være med å redde Hallingdalselvasom
fiskeelv?"
0 kr
50 kr
100 kr
150 kr
200 kr
Mer enn 500 kr.
Resultatenefra spørsmål 1 viste at intervjuobjektenehadde vanskelighetermed
å forstå hva "til dels sterkt forurenset"innebar.Dette viser tydelig hvor
vanskelig det er å beskrive kvalitetenav et miljøgode,og også måle verdien
av en marginal miljøendring.For spørsmål 2 vil alle feilkilderved
Intervjumetoden,se kapittel 2.2.3.2., kunne gjøre seg gjeldende.Den
alvorligstefeilkildeer nok hypotetiskefeil.

I denne undersøkelsener problemstillingenknyttet til vannforurensning,da
vannkvaliteteni Hallingdalselvalangt fra er tilfredsstillende.
Likevel
representererdette i dag ikke noen trussel for fiskebestanden,snarere tvert
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imot (Aass 1983). Imidlertidskulle problemstillingenvannforurensing/fiskedød
were en problemstillingsom folk flest kjenner til, og dermed kan en kanskje
unngå noen av problemenemed hypotetiskskjevhet.A betale for forurensninger
en ikke selv er skyld i er fortsatt et problem, da det virker urimelig.
En total utryddelse av fiskebestandenkan oppfattes som drastisk og lite
realistisk,men dette er gjort da det er svært vanskelig å beskrive,og for
intervjuObjekteneå oppfatte, en bestemt endring i fiskebestandenog
fiskemulighetene.Dessuten er det verdien av dagens fiskebestandvi er ute
etter å måle.

En annen viktig feilkilde er målet for betalingsvillighetsom brukes, her
"maksimalbetalingsvillighet"(i form av EV).
I vårt tilfelle kan det tenkes å være stor forskjellmellom det en er villig
til å betale for å få fjernet forurensningene(EV) og det en må ha i
kompensasjonav forurenserenfor å akseptere situasjonen (KV). Det kan synes
urettferdigat en selv skal betale for å bli kvitt et problem en ikke selv er
skyld i, og tilsvarendekan en tenke: "Neimen om de som er skyld i
forurensningeneskal slippe billig fra å kjøpe seg fri fra dem". Dette
medfører at betalingsvilligheten
blir høyere målt ved KV enn ved EV. Bruk av
KV vil nok i denne situasjonengi et overestimatfor "faktisk"
betalingsvillighet,
mens EV gir et underestimat.Dette støttes av resultater
fra Bishop and Heberlein (1979). Spørsmål 2, som baseres på EV, skulle derfor
iallfall ikke gi et for høyt estimat, heller tvert imot.
I alle beregningerer alternativ6 i budprosedyren,som lyder: "mer enn 500
kr", satt lik 1000 kr. Dette må ses på som et konservativtanslag, da
intervalletfor dette alternativ i teorien kan være alt mellom 501 kr og
uendelig. Dette kan derfor ha medført en underestimeringfor de individersom
har størst betalingsvillighet.
Andre faktorer som også kan ha medført en underestimeringer at utgangsbudet
her var 0 kr og at personer med høy betalingsvillighetlett kan gå trette av
mange budrunder og en får ikke deres faktiske betalingsvillighet.
Dessuten kan
betalingsmåten,et årlig beløp til et fond, ha medført at mange oppgir et for
lavt beløp da de er skeptiske til denne betalingsformen.
Denne "bidding games"-metodenhar altså en rekke feilkilderav ulik eller
ukjent størrelsesordensom trekker i ulike retninger,og som ikke helt ut kan
fjernes. For denne undersøkelsekan det, av diskusjonenforan, virke som om
spørsmål 2 har medført en underestimerin av "faktisk"betalingsvillighet.
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"Berørte"individer
Intervjumetodenkan foruten å måle rekreasjonsverdien(bruksverdien)av et
miljøgode ved å intervjuebrukerne (her: fiskerne),også måle opsjonsverdiog
bevarings-/eksistensverdi
ved å intervjuealle "berørte"individer. "Berørte"
individer kan i dette tilfelletdefineres som alle personer hvis velferd
(totalnytte)avhenger av kvalitetenav miljøgodet ferskvannsfiski
Hallingdalselvai Gol kommune. Dermed støter vi på problemer fordi vi skal
verdsette fiskebestandeni bare en liten del av en elv. For de intervjuede
individerkan nok dette synes vanskelig,og derfor er spørsmål 2 stilt slik at
fiskebestandeni hele Hallingdalselvaverdsettes.For så likevel å kunne få et
estimat for fiskebestandeni elva innen Gol kommunes grenser, vil en løsning
være å "krympe" gruppen av "berørte" individer.Dersom vi skulle verdsatt
fiskebestandeni hele Hallingdalselva,kunne det tenkes, i samsvar med Carlsen
(1983), at innbyggernei hele Buskerud fylke måtte tas med, eller iallfall
innbyggernei kommunene langs elva. For å finne betalingsvilligheten
for
fiskebestandeni Hallingdalselvai Gol kommune, er derfor "berørte"individer
"krympet"til å være innbyggernei denne kommunen, i tillegg til alle som
fisket på denne strekningen.

Forutsetniner

Ideelt skulle det vært foretatt en intervjuundersøkelse
av et utvalg av de
"berørte" individer.Her derimot, ble altså et utvalg av turistenepå
campingplassenelangs elva intervjuet.Dette var individuellespørsmål,og 240
individer i 240 ulike enheter ble intervjuet.94 av disse individenevar
fiskere, og de resterende 146 var ikke-fiskendeturister (en fisker er her
definert som i kapittel 4.1.1.). For å beregne betalingsvilligheten
for
fiskebestandeni Hallingdalselvai Gol kommune ut fra det foreliggende
materiale, ble det gjort følgende forutsetninger:

Betalingsvilligheten
uttrykt av de intervjuedefiskere er
representativfor betalingsvillighetentil alle de 1330 personer som
fisket i Hallingdalselvaved Gol i 1983.
Betalingsvilligheten
uttrykt av de intervjuedeikke-fiskendeturister
er representativfor betalingsvilligheten
til de 3100 innbyggereover
15 år i Gol kommune (SSB 1983b). For alle innbyggereunder 15 år er
betalingsvilligheten
satt lik null, jf. Strand (1981b).
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Holdbarheten
av disse forutsetningene
kan imidlertid
diskuteres,
og de vil
mest sannsynlig
medføreen underestimering
av "faktisk"betalingsvillighet
for
de "berørte"individer.
Detteskyldesførstog fremstat lokalbefolkningen
muligensvil ha en størrebetalingsvillighet
enn turistene.
Dette gjelderbåde
for brukere(fiskere)
og ikke-brukere.
Dessutener det sannsynlig
at gruppen
av "berørte"individerer mye størreenn bare innbyggerne
i Gol kommuneog de
som fisketpå denneelvestrekningen.
For eksempeluttrykteikke-fiskende
turister,i denneundersøkelsen,
også betalingsvillighet
for fiskebestanden
i
elva.
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5.5.2.

Resultaterog diskuslon

Samlet betalin svilli het

Tabell 13 viser at mange individer (59 %) ikke er klar over at Hallingdalselva
er til dels sterkt forurenset.Dette kan forsterkeproblemenemed hypotetiske
feil.
Tabellen viser dessuten at de fleste av de som var klar over at
Hallingdalselvaer forurenset,er fiskere,og dermed skulle den hypotetiske
skjevhetengjøre seg mindre gjeldende for disse.

Tabell 13. Fordeling på ulike svaralternativfor spørsmål 1. "Er du klar over
at Hallingdalselvai dag er til dels sterkt forurenset?"for de som
også svarte på spørsmål 2.
Distributionof answers to questlon no. 1: "Are You aware of that
the Rlver Nallingdalselvtoday is quite heavlly polluted?",for
those who also answered questlon no. 2 - the "w1111nqnessto pay"questlon.

Svargruppe

Alle individer

Fiskere

Answerinq

All individuals

Fishermen

alternatives
Antall obs.

Prosent

No.of observations Percent

1=Ja

Antall obs.

Prosent

No.of observationPercent

53

25

36

38

123

59

51

54

33

16

7

8

' Yes
2=Nei
No
3=Vet ikke
Don't know

Tabell 14 som angir gjennomsnittligbetalingsvillighet
pr. individ pr. år
oppgitt på spørsmål 2, antyder at betalingsvilligheten
hos fiskere er over
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dobbel så stor som hos ikke-fiskere.Den statistiskeusikkerheter imidlertid
stor. En t-test viste imidlertidat disse gruppers betalingsvillighet
er signifikantforskjelligepå 1 % nivå.
Tabell 14. Gjennomsnittligbetalingsvillighetpr. person pr. år for alle
individer i utvalget og seperat for fiskere og ikke-fiskereved
intervjumetoden.

hean "willlngnessto pay" per person per year, uslng the Cifh
(questlonno.2), for all mndividualsin the sample and for
fishermen as distinct from non-fishermen.
Antall obs.

Svarprosent

Bet.villighetpr. pers.
(kr)

No.of

Percent

"Willingnessto pay"

observations

answearing

per person (N0A)
(Tall i parantes er
1986-kr)
(Number ln brachets are
1986-NOX)

Alle

209

87

105 (118)

92

98

151 (170)

117

80

68 ( 77)

All individuals
Fiskere
Fishermen
Ikke-fiskere
NOn fishermen
-

Strand (1981a) fant tilsvarendeat fiskere i noe større grad enn andre svarte
ja på spørsmåletom de var villige til å støtte en gitt skattesats,som ble
hevdet å være nødvendig for å gjennomførerensetiltaksom skulle hindre total
utryddelseav ferskvannsfiskebestanden
i Norge. Forskjellenmellom disse to
befolkningsgrupper
var i dette arbeidet bare ca. 10 prosentpoeng.
Tabell 14 viser også at svarprosentenvar høyere hos fiskere enn hos
ikke-fiskere.Dette kan skyldes at problemstillingenkan synes mer relevant
for fiskere,og at disse, brukere av godet, har bedre motiv for å svare.
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Tabell 15. Alle berørte individerssamlede årlige betalingsvillighetfor
fiskebestandeni Hallingdalselvai Gol kommune.
The "involved"individualstotal "willingnessto pay" per year for
the fish population in the River Hallingdalselvin Gol.
Type

Samlet

betalingsvillighet

Betalingsvillighet
"willingnessto
pay"

(1000 kroner)

Fiskere

Bruksverdi+ bevarings
-

201

og eksistensverdi
Fishermen

Recreationalvalue +
preservatlon-andexistence value

Andre berørte individer

Opsjonsverdi+ bevarings
-

210

og eksistensverdi
Other "involved"

Option value + preservatlon-

mndlvlduals

and existence value

Alle berørte individer

Samlet betalingsvillighet

All the "lnvolved"

Total "willingnessto pay"

411

mndividuals

Tallene i tabell 15 er framkommetved hjelp av tabell 12 og forutsetningenei
kapittel 5.5.1. Tabellen antyder at av en samlet betalingsvillighet
på 411 000
kr, kan bare noe under halvpartensies å være bruksverdi.Mye av
betalingsvilligheten
skyldes altså andre verdier. Dette stemmer bra med
resultaterfra Strand (1981a).Her antydes det at bruksverdienutgjør ca. 40 %
av samlet betalingsvillighet(1 milliard kr av totalt 2,5 milliarderkr).
Dette støttes også av Greenly, Walsh & Young (1981) som fant at bruksverdien
utgjorde ca 45 96(variasjon:
39,8 - 51,9%)av den samlede betalingsvillighetfor
å bevare vannkvaliteteni South Platte River Basin, Colorado, USA.
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Når det gjelder størrelsesordenenpå estimatet for samlet betalingsvillighet
pr. person pr. år (tabell 14), er det vanskelig å sammenlignedette med andre
undersøkelser.Dette skyldes bl.a. at de er foretatt på andre arter, i ulike
geografiskeområder av ulik størrelseog angir ulike grader av endringer i en
fiskebestand.Andre problemer er ulike spørsmålsstillinger
og ulike
konsumentoverskuddsmål
og betalingsformer.Alle disse faktorer vil kunne
påvirke betalingsvilligheteni vesentlig grad. Derfor vil jeg kort nevne to
andre nor'skeundersøkelseruten å gjøre forsøk på sammenligninger,men bare
for å vise at tallene fra min undersøkelseikke virker direkte urimelige.

Carlsen (1985) fant at maksimal betalingsvillighet(EV) målt i økte
strømpriservar lik 126 og 261 1986-kr,pr husstand og år for de husstander i
Buskerud og Vestfold som uttrykte betalingsvillighetfor å unngå henholdsvis
en vesentlig og noe reduksjon i laksebestandeni Numedalslågen.

Strand (1981a) anslår maksimal betalingsvillighet(EV) for å unngå total
utryddelse av alle bestander av ferskvannsfiski Norge, målt både ved hjelp av
støtte/ikkestøtte til gitte skatteprosenterog et maksimalt beløp, til ca.
1235 1986-kr pr. innbyggerover 15 år.
Sammenligningermed Transportkostnadsmetoden,
kapittel 5.6., tyder imidlertid
på at betalingsvillighetenfor fiskere er et underestimat,og mest sannsynlig
gjelder dette også for ikke-fiskere.Dette er ikke overraskendeut fra
diskusjoneneav feilkilderved intervjumetodenbrukt i dette arbeidet, se
kapittel 5.5.1.

Ulike faktorers innvirknin

å maksimal betalin svilli het " MAXBETAL "

Det ble også foretatt tre t-tester for å se om det var signifikante
forskjelleri MAXBETAL for ulike svargrupperav ulike variable. De variable og
svargruppenesom ble undersøkt er:
T-test nr. 1 : FORURENS = variabel for om individenevar oppmerksommepå at
Hallingdalselvavar til dels sterkt forurenset.
1 = Ja

2 = Nei

2 : FORNØYD = variabel som kartleggerom fiskernevar fornøyd med
fisket i elva i år.
1 = Fornøyd 2 = Misfornøyd
3 : FANGST = variabel som kartleggerom fiskernehadde fått fisk i
Hallingdalselvahittil på denne turen.
1 = Ja

2 = Nei
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Tabell 16. Resultater fra t-tester med MAXBETAL.
Results from t-tests between "willlngnessto pay" and lnformatlon
level, 1.e. questlon no. 1 (T-test 1), the flshermen'sdegree of
satlsfactionwlth the 1983-fishery,1.e 1 = "Satlsfled"and 2 =
"Dlssatlsfled"(T-test 2) and thelr cath success on the trIp on
whlch they were lntervlewed,1.e. I = "Have caught flsh" and 2 =
"No flsh" (T-test 3)

T-test

Svar-

Antall

MAXBETAL

nr.

gruppe

obs.

middelverdi

T-test

Answearing No.of

"w1111ngness

no.

alt.

obser-

to pay"

vatlons

kroner

1

2

3

1

53

193

2

123

82

1

26

279

2

28

105

1

33

227

2

32
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p(t)*

0,01

0,04

0,04

* p(t) er gitt ved ulike varianser innen de to svargrupper.
p(t) ls the degree of signlflcance.

Resultateneav disse t-testeneer gjengitt i tabell 16, som viser at alle de
tre testene var signifikantepå 5 % nivå (p(t)<0,05).Det innebærerat den
maksimale betalingsvilligheten
til de to svargruppeneinnen hver test er
signifikantforskjellige(på dette nivå).
T-test nr. 1 viser at intervjuobjektersom visste (eller lot seg lede til å
tro) at Hallingdalselvavar forurenset,dvs. svargruppe1, oppga større
betalingsvillighetenn de som trodde elva ikke var forurenset,svargruppe2.
Dette er naturlig ut fra at fiskere, som gjennomsnittlighadde større
betalingsvillighetenn ikke-fiskere(tabell 14), ifølge tabell 13 utgjør 68 %
av de som tilhører svargruppe1.

98
T-test nr. 2 o

3 viser henholdsvisat de fiskere som var fornøydemed fisket

Hallingdalselvaog de som hadde fått fisk der, hadde signifikantstørre
betalingsvillighetenn de som var misfornøydemed fisket og de som ikke hadde
fått fisk. Dette samsvarer bra med resultaterfra amerikanskestudier av
hvordan variasjoner i fangstsuksessvirker inn på rekreasjonsverdi;Samples &
Bishop (1985).,
Dette viser bare at hvordan kvalitetenpå et rekreasjonsgodeer, og oppfattes
som, er viktig for verdsettingenav det. Disse resultaterantyder også at
utsetting av fangbar fisk, og dermed økt fangstsannsynlighet,
kan medføre en
økning av rekreasjonsverdienav fisket på strekningen.Teoretiskemodeller for
beregning av økt rekreasjonsverdived utsetting av fisk finnes hos Masse &
Peterson (1977).

5.6.

Sammenli nin av de to metoder o

bere nin av samfunnsøkonomiskverdi

Ved en sammenligningav Intervjumetodenmed Transportkostnadsmetoden
må en
bruke resultater fra Intervjumetodenbare anvendt på fiskere. Dersom en
sammenlignerdisse resultatene,se tabell 9, 10 og 15, viser det seg at
Intervjumetodengir et vesentlig lavere estimat. Intervjumetoden(201 000 kr)
gir således 69 - 78 % lavere betalingsvillighetfor fiskere enn det beregnede
intervall for bruksverdienved transportkostnadsmetoden
(644 - 904 000 kr).
Dette er en noe større forskjell enn de resultaterBishop and Heberlein (1979)
fant ved sammenligningav tilsvarendemetoder ved verdsettingav gåsejakt.
Transportkostnadsmetoden
(med en tidskostnadlik halvpartenav netto timelønn;
altså samsvarendemed variabelenPi som mine resultaterbaserer seg på) ga
53 % høyere anslag,for gåsejegernesbetalingsvillighetenn Intervjumetoden
(basert på EV, "willingnesto pay"; som min undersøkelse).Bishop and
Heberlein (op.cit.)viste imidlertidogså at selv verdien fra denne
transportkostnadsmetoden
lå 29 % under "faktisk"betalingsvillighet.
Andre undersøkelserviser større samsvar mellom Intervjumetodenog
Transportkostnadsmetoden.
Både Knetsch and Davis (1966) og Haspel and Johnson
(1982) fant at dersom en korrigererfor "flerhensikts-reiser"
(her: multiple
destinationtrip bias) ved bruk av Transportkostnadsmetoden,
viser de to
metoder høy grad av samsvar. En slik korreksjoner også foretatt i mitt
arbeide, og det samsvar mellom metodene de to overnevntestudier viste kan
skyldes at spørsmålsstillingen
ved Intervjumetodener utformet på en annen
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måte. Intervjumetodenbaseres i Knetsch and Davis (op.cit.)og Haspel and
Johnson (op.cit.)hovedsakligpå "willingnesto drive" - spørsmål, dvs.
betalingsvilligheten(EV) måles som den ekstra distanse enheten maksimalt var
villig til å kjøre for å gjøre bruk av rekreasjonsområdet.En slik
spørsmålsstilling,basert på det samme komplementæregode som den indirekte
metode, Transportkostnadsmetoden,
kan virke mindre hypotetiskenn
spørsmålsstillingeni mitt arbeide, og vil også kunne redusere andre
feilkilderIntervjumetodenkan medføre.

Ut fra teorien kan en vente at Intervjumetodenskal gi et høyere anslag for
betalingsvillighetentil brukerne enn Transportkostnadsmetoden,
fordi den
førstnevntemetode også estimerer fiskebestandensbevarings-/eksistensverdi
for denne gruppen, se figur 8. I motsatt retning, om enn av mindre betydning,
virker det moment at metodene bruker ulike konsumentoverskuddsmål.
Her er MS
og EV brukt for henholdsvisTransportkostnadsmetoden
og Intervjumetoden,og av
disse mål gir MS vanligvis det høyeste estimatet,se også kapittel 2.1.

Dette viser at både teori og andre empiriske undersøkelserstøtter min
antagelse om at de mange feilkildersom kan ha innvirketved bruk av
Intervjumetodeni mitt tilfellehar gitt et underestimatav brukernes
betalingsvillighet.Intervjumetodenga et estimat som ligger betydelig lavere
enn selv det antatte underestimat funnet ved Transportkostnadsmetoden, og den
førstnevntemetode må i dette tilfelletbetraktes som den mest usikre. Derfor
vil jeg basere beregningenav bruksverdienutelukkendepå resultaterfra
Transportkostnadsmetoden.
Dette innebærerat bruksverdienanslås til ca. 700
000 kr (ut fra det mest sannsynligeintervall644 - 904 000 kr).

I tillegg til denne verdi kommer opsjonsverdienog
eksistens-/bevaringsverdien.
Disse verdier for ikke-brukereble ved
Intervjumetodenanslått til 210 000 kr. Dette må betraktes som et absolutt
minimumsestimatav total opsjonsverdiog bevarings-/eksistensverdi,
både pga.
metodens feilkilderog de forutsetningersom er gjort, men også fordi
fiskernes (brukernes)bevarings-/eksistensverdi
ikke er tatt med
(Intervjumetoden,tabell 13, kan ikke si noe om denne verdien separat).

Total samfunnsøkonomiskverdi av fiskebestandeni Hallingdalselvai Gol
kommune i 1983 kan, på bakgrunn av alle "berørte"individers
betalingsvillighetfor dette godet, anslås til ca. 900 000 kr. Dette må ikke
oppfattes som noen eksakt verdi, da anslaget kun kan antyde en størrelsesorden
av denne verdien. Det oppgitte tall er sannsynligvisogså et minimumsestimat.
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Dette skyldes de overnevnte feilkilderved Intervjumetoden,og dessuten at
samfunnsøkonomiskverdiskapningpga. økonomiskeringvirkningerav
fritidsfisket,den samfunnsøkonomiskeverdi av matfisket og eksterne effekter
som vil kunne redusere samfunnetshelse- og sosialutgifter,ikke er inkludert
i beregningene.Flere av feilkildeneved Transportkostnadsmetoden
trekker
imidlertidi motsatt retning, og det er derfor umulig å si noe helt sikkert om
totaleffektenav alle disse momenter.
Et annet problem er om resultatenefor 1983 er representativefor alle år. Den
store vannføringenog det dårlige vmret store deler av denne sommeren,kan ha
innvirketnegativt på fisket og besøk av fiskere,og resultatenefra dette
året kan derfor muligens ligge noe lavere enn for et "normalår".
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6.

ØKONOMISKERINGVIRKNINGERAV FRITIDSFISKETI HALLINGDALSELVAI GOL
KOMMUNE

6.1.

Metode

6.1.1.

Definisjonerog begrensninger

Økonomiske rin irknin er av fritidsfisketer her definert som de totale
inntektsvirkningerfisketuristenesforbruk av varer og tjenesterhar for
lokalsamfunnetsinnbyggere.

Denne definisjoneninnebmrerat innenbygdsfiskeres forbruk av varer og
tjenester,som har relasjon til fisket, ikke tas med. Den innebmrerogså
utelatelse av de utgifter fisketuristenehar hatt utenom lokalsamfunnet,som
her er Gol kommune, men som har forbindelsemed fiskeaktiviteteni kommunen
(f.eks.utgifter underveis på reisen).
Grunneiernesnettoinntektav fiskekortsalgetog lokale fiskekortselgeres
provisjon, som i 1983 tilsammenutgjorde rundt regnet ca. 20 000 kr, vil komme
i tillegg til de foretatteberegninger.
De økonomiske ringvirkningerbestår av to typer virkninger:

Primmre virknin dr,

som er den direkte inntektsøkningav
tilstrømningenav fisketurister,og

Multi likatorvirkniner, som skyldes at den direkte økning av
lokalbefolkningensinntekter fører til
større etterspørseletter lokale varer og
tjenester fra disse, og dermed en
ytterligereøkning av lokalsamfunnets
inntekter.Dette vil igjen medføre økt
forbruk og nye inntekterosv.
Økonomiske ringvirkningerav fritidsfisketvil her ikke bli betraktet som
samfunnsøkonomiskverdiska nin . Forenklet kan en si at dette er
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inntektsoverføringer
fra fiskerneshjemstedskommunertil Gol kommune. De
inntekterGol kommune får pga. disse fiskernesutgifter,motsvares delvis av
utgifter til innsatsfaktorer,men kommunen vil nok sitte igjen med en
nettoinntekt.Denne nettoinntekternkan likevel ikke betraktes som en
samfunnsøkonomiskverdiskapningom ikke følgende forutsetningerer oppfylt:
1)-

Dersom fiskerne hadde brukt sine penger andre steder enn på Gol,
ville det ikke bli skapt tilsvarendenettoinntekt.Disse pengers
alternativkostnad(se kapittel 2.1.) er lik null.

2)

Arbeidskraftsysselsattved en ekspansjoni lokale nmringer som nyter
godt av fiskernes forbruk av varer og tjenester,var arbeidsløs
arbeidskraft.Denne arbeidskraftsalternativkostnader lik null.

I virkelighetenvil neppe noen av disse forutsetningervmre helt ut oppfylt.
Vi forenklerderfor og forutsetterat den lokale nettoinntektmotsvares av en
like stor alternativkostnad.Den samfunnsøkonomiske
verdi av de beregnede
økonomiske ringvirkningerer da lik null.

6.1.2.

Ut iftsmetoden

For å beregne de primmre virkningerkan en først enten bruke en utgiftsmetode,
som tar utgangspunkti fiskernesutgifter eller en inntektsmetode,som tar
utgangspunkti inntektenetil de bedrifter som nyter godt av denne
turisttilstrømningen(campingplasser,
matvarebutikker,bensinstasjonerosv.).
Da det er vanskelig å anslå hvor stor del av omsetningen/inntektene
til disse
berørte bedrifter som skyldes fiskere, er utgiftsmetodenbrukt.
Utvalget av enheter ble spurt om hvilke utgifter de hadde hatt og påregnet å
få på Gol i løpet av det innevmrendebesøk. Det ble innhentetdata separat for
ulike deler av disse totalut iftener.

besøk (eksklusivefiskekortutgifter):

UTSTYR = fiskeutstyr
BIL

= drivstoff,olje, rekvisitaog verkstedutgifter

HUS

= overnatting

MAT
DIV

= diverse andre utgifter
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Det ble så brukt to ulike modeller for på grunnlag av disse opplysningeneå
finne den del av fiskernes totale utgifter i Gol som er motivert av fisket i
Hallingdalselva.

Modell 1
Dette er en svensk modell (Fiskeristyrelsens
Informasjonsserie1975-09-25),
som også er brukt i noen av DVF's brukerundersøkelseri 10 års verna vassdrag
(Einvik 1982).
Ved å stille et spørsmål deles de besøkende enheter inn i ulike grupper etter
hvor stor del av reisemotivetsom skyldes fiske i Hallingdalselva(H.):
Gruppe 1 = reiste fra hjemstedetutelukkendefor å fiske i H.
"

2 =

hovedsakliq "
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3 =

Il

4 = det var overhodet ikke menin en å fiske i H. ved avreise fra

SS

"

delvis

hjemstedet.
Gruppe 1, 2 og 3 tilsvareraltså det som er definert som fisker-enheteri
kapittel 4.1.1.
En finner så gjennomsnittligtotalutgift(UTSTYR+BIL+HUS+MAT+DIV)
pr. besøk
for de ulike motivgrupper.Da denne totalutgiftenavhenger av lengden av
besøket, må besøkslengdenfor utvalget være representativfor hele
populasjonen.Det var den ikke, og en korrigeringfor fisker-enheteneble
foretatt,se kapittel 4.1.4. Den korrigertetotalutgiftpr. fiske-besøk
(=SUMTUR)multipliseresså med ulike veiningsfaktorer,som skal gi uttrykk for
hvor stor del av de ulike gruppers utgifter som kan tillegges reisemotivet
fiske i H. Veiningsfaktoreneer 1, 2/3, 1/3 og 0 for henholdsvisgruppe 1, 2,
3 og 4.
Modell 2
Denne modell er tidligerebrukt av Masse (1976).
Ved å bruke definisjonenpå fiskere i modell 4 i Transportkostnadsmetoden
(se
kapittel 5.4.1.), kan en finne de fiske-besøksom ikke ville blitt foretattom
fiskemulighetenei Hallingdalselvaikke eksisterte.
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Framgangsmåtenfor å finne SUMTUR er som i modell 1. Hele SUMTUR regnes her
med (veiningsfaktorener 1), da utgiftene i sin helhet kan tillegges fisket,
og ville ikke blitt igjenlagtpå Gol ellers.
For begge modeller er det foretatt beregningermed to alternativestørrelser
på totalt antall fiske-besøk(se kapittel 4.1.5.).

6.1.3.

Lokale inntektskomonenter

Fiskernes utgifter gir opphav til en økt omsetning i berørte bedrifter i Gol
kommune. Lokale inntektskomonenter måler hvor stor del av omsetningensom
forblir i kommunen som nettoinntekt.Dette er de

rimmre virknin er. For å

antyde størrelsenav inntektskomponentene
for de ulike grener av
detaljhandelen,er Regnskapsstatistikkfor detaljhandel1981 (SSB 1983a)
brukt. Denne statistikkengir imidlertidbare gjennomsnittstallfor et utvalg
av ulike typer detaljhandelbedrifter
i hele Norge. Det må derfor forutsettes
at disse tall også gjelder for Gol kommune. Det forutsettesvidere at
lønninger til de ansatte og driftsresultateti de berørte bedrifter forblir i
kommunen,og at disse poster alene utgjør lokal nettoinntekt.

SSB (op.cit.)gir da de lokale inntektskomponenterfor de typer av utgifter
som er oppgitt som UTSTYR, BIL, MAT og DIV. Når det gjelder utgiftspostenHUS,
så bygger den lokale inntektskomponentpå gjennomsnittstallfor telt,
campingvognog campinghyttesom framkom ved forespørselhos to
campingplasselerei Gol.
Tabell 17 gir en oversikt over de lokale inntektskomponenter
som er anvendt.
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for ulike utgiftsposter.
Tabell 17. Lokale inntektskomponenter
Local lncome componentsfor dlfferent ltems of expendlture,1.e.
percentage of the tourlsts' total expendlturesthat remaln ln the
communIty.

utgiftpost

Lokal inntektskomponent(%)

Items of

Local income components (%)

expendltures

9

BIL*
Car

13

MAT*
Food
UTSTYR*

15

Flshlng egulpment
18

DIV*
Varlous expences

90

HUS**
Housing

Kilde: * Utledet fra (SSB 1983a)
** Forespørselhos to lokale campingplasseiere
Legg merke til at desto mer "selvforsynt"kommunen og de berørte bedrifter er,
være. For eksempel gir
desto høyere vil den lokale inntektskomponenten
utgiftspostenBIL, dvs, inntekterhovedsakligfor bensinstasjoner,en liten
Dette er fordi fortjenestetil eieren/leietagerenav
lokal inntektskomponent.
bensinstasjonenog lønningertil ansatte, dvs, den lokale inntektskomponent,
Mestepartenav
bare utgjør en liten del av den totale inntektskomponent.
inntekten i denne sektoren tilfalleroljeselskapene(som fortjeneste)og deres
ansatte (som lønninger).Det motsatte er tilfelle for utgiftspostenHUS, der
omtrent alle inntekter tilfallerde lokale campingplasseierneog deres ansatte.
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6.1.4

Re ional inntektsmultilikator

Foruten de direkte lokale inntektsvirkningerav fiskernes utgifter, primmre
virkninger,vil det også oppstå inntektsvirkningernår disse inntekter
medfører økt forbruk i kommunen. Disse nye inntektervil så igjen medføre økt
forbruk og nye inntekterosv. Men størrelsenav forbruksøkningenog nye
inntektervil bli mind'reog mindre ved hver suksessiv runde. Disse
multi likatorvirkninene vil samlet, iallfall i små lokalsamfunn,bety mye
mindre enn de primmre virkninger.Dette skyldes hovedsakligde sterke
"inntektslekkasjene"
ut av kommunen for hver runde.

For å kvantifiseremultiplikatorvirkningene
har jeg anvendt en
inntektsmultilikator. Da det i Norge ikke er gjennomførtregionaløkonomiske
analyser for å fastslå multiplikatorvirkninger
verken for fisketurismeeller
reiseliv generelt, ble svenske tall (Arpi & Nyberg 1981) anvendt. Det må
presiseres at det tall som er brukt bare kan gi et eksempel på hvor store
disse multiplikatorvirkningene
kan tenkes å vmre. Det skyldes for det første
at det er svenske tall som er brukt, og de er utledet av undersøkelserfra
ulike geografiskeområder med ulik sammensetningav nmringslivet.Dessuten
gjelder disse tall for reiseliv generelt, og fisketurismenkan avvike fra
dette generellemønster. I Gol overnatter flertalletav fiskerne på
campingplassene,mens andre turister i større grad fordeler seg jevnt på de
ulike typer overnattingsbedrifter.
Flogenfeldtjr. (1981) fant i en analyse av
reiseliveti Østerdalen i 1979/80 at turister på campingplasser,i
utleiehytterog private hytter la mer igjen i.lokal detaljhandelenn gjester
på hoteller og herberger.Men de sistnevnteovernattingsbedrifter
ga i større
grad helårs arbeidsplasser.Dette kan bety at fisketuristenei Gol kan ha en
noe anderledes innvirkning.pånmringsliveti kommunen enn turister generelt.
Hvordan dette kan slå ut for inntektsmultiplikatoren,
kan ikke det
tilgjengeligemateriale si noe om.

6.2.

Resultatero

diskus on

6.2.1.

Totaleutgifter

Tabell 18 og 19 gir totale utgifter i Gol kommune,motivert av fisket
Hallingdalselva,for turistfiskere,beregnet fra henholdsvismodell 1 og 2.
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Tabell 18b og 19b viser at det er relativt god overensstemmelsemellom
resultatenefor de to modellene.Modell 2 gir imidlertid13 % lavere anslag
enn modell 1. Modell 2 bygger på en bedre teoretiskbasis enn modell 1, som
forsøker å dele opp reisemotiveti ulike grupper hvor utgifteneveies med på

Tabell 18a. Utgiftsmetoden- modell 1.
Utgifter I Gol kommune pr. besøk for ulike grupper av enheter.

EXpenditurehethod

model 1. EXpences for the munlcipalityof

Gol per visit for different groups of travel units. (1= the reason
for visiting the River Hallingdalselvls "only" fishing, 2 =
"mainly"fishing, 3 = "partly"flshing and 4 = "not" fishing).

Gruppe

Group

Antall

Fordeling av

Fordelingav antall

SUMTUR

Veie-

Veid

obs.

antall obs. (%)

fiske-enheter(%)

(kr)

faktor

SUMTUR

No.of

Distrlbutionof

Distributlonof no.of Total

observ. no.of obs. (%)

fishing units (%)

Welght- Weighte

expences factor

total
expences

(kroner)

(kroner

1

32

13,3

33,9

944

1

944

2

21

8,8

22,4

782

2/3

524

3

41

17,1

43,6

665

1/3

222

4

146

60,8

0
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Tabell 18b. Utgiftsmetoden- modell 1.
Beregning av turistenessamlede utgifter i Gol kommune som er motivert
av fiske i Hallingdalselva.
To alternativeanslag av totalt antall fiskebesøk:Alt. 1 = 2220 besøk
Alt. 2 =

916 besøk

Expendlturehethod - model 1.
Estimating the tourlsts total expences in Gol which were motivated by
fishing ln the River Hallingdalselv.
Two alternativesfor the total number of fishing visits, 1 = 2220
vlslts and 2 = 916 visits.

Gruppe
Group

Totalt antall

Totalt antall

Totale utgifter,

Totale utgifter,

besøk, alt. 1

besøk, alt. 2

alt. 1 (1000 kr)

alt. 2 (1000 kr)

Total number

Total number

Total expences

Total expences

of vlsits,alt.1of visits,alt.2alt.1 (1000 NOA)

a1t.2 (1000 NOA)

1

753

311

711

294

2

498

205

261

107

3

969

400

215

89

1187

490
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Tabell 19a. Utgiftsmetoden modell 2.
Utgifter i Gol kommune pr. besøk av fiskerenhetersom ikke ville
foretatt besøket om ikke fiskemulighetenei Hallingdalselva
eksisterte.

EXpenditurehethod - model 2.
EXpences in Gol per vislt from fishing units that would not have
visited Gol if there were no fishing opportunitiesin the River
Hallingdalselv.
Antall

Andel av totalt

Andel av antall

obs.

antall obs. (%)

fisker-enheter(%)

No. of

Percent of total

Percent of total

obs.

no. of obs.

no. of flshlng units

SUMTUR

Total expences

(kroner)
59

24,6

62,8

742

Tabell 19b. Utgiftsmetoden modell 2.
Beregning av turistenessamlede utgifter i Gol kommune som er
motivert av fiske i Hallingdalselva.
To alternativeanslag av totalt antall fiskebesøk:Alt. 1 = 2220 besøk
Alt. 2 =

916 besøk

EXpenditurehethod - model 2.
Estmatlng the tourists' total expences in Gol whlch were motivated by
fishing in the River Hallingdalselv.
TWo alternativesfor the total number of fishing units, 1 = 2200
units and 2 = 916 visits.
Antall besøk,

Antall besøk,

Totale utgifter,

Totale utgifter,

alt. 1

alt. 2

alt. 1 (1000 kr)

alt. 2 (1000 kr)

No.of vislts

No.of visits

Total expenditures Total expendltures

alt. I

alt. 2

alt. I (1000 NOK)

1394

575

1034

alt. 2 (NOK 1000)

427

forhånd (vilkårlig)valgte faktorer. I praksis har intervjuobjekteneogså til
dels store vanskelighetermed å svare på hvor stor del av deres reisemotivsom

110
skyldes fiske. Både teoretiskeog praktiske grunner taler derfor for at
resultatenefra modell 2 tilleggesstørst vekt.
Beregningermed alternativebesøkstallviser naturlig nok stor spredning.
Dersom vi bruker modell 2, kan en slutte at totale utgifter i Gol motivert av
fisket i Hallingdalselvaligger i intervalletfra 427 000 kr til 1 034 000 kr.
Middelverdienfor dette intervalleter 730 000 kr. Det synes mest sannsynlig
at det faktiske besøkstall ligger nmrmest det laveste alternativ,alt. 2, jf.
kapittel 4.1.5., og et rimelig anslag kan derfor vmre ca. 600 000 kr. Men
dette er altså ikke noen absolutt verdi. I tillegg kommer utgifter til
fiskekort.

Dette tallet kan sammenlignesmed tilsvarendeanslag basert på modell 1,
framkommetved brukerundersøkelser
Direktoratetfor naturforvaltning(DN)
foretok i to 10 års verna innlandsfiskevassdrag,
Øvre Bardu i Troms (Gulseth
1981) og Sørlivassdrageti Nord-Trøndelag(Gjøvik 1981). I 1979 ga fisket
Sørlivassdragetog øvre del av Barduvassdragethenholdsvis518 000 og 311 000
kr i totale utgifter (eksklusivefiskekortutgifter)igjenlagt i
lokalsamfunnenei fiskeområdene.Korrigert for prisstigninger disse tallene
1983-kroner:747 000 og 448 000 kr. Disse tallene gjelder hele eller store
deler av et vassdrag, mens min undersøkelsetar for seg en elvestrekningsom
bare utgjør 8 % av Hallingdalsvassdragets
lengde (og enda mindre andel regnet
i areal). Likevel faller Hallingdalselvai Gol kommune meget gunstig ut ved
sammenligningen.Noe av årsaken til dette kan vmre at jeg har tatt med
utgifter til hele fiske-enheten,mens DN's undersøkelseri større grad har
konsentrertseg om fiskernesegne utgifter. Imidlertider det ofte slik at
fiskeren (som i 90 % av tilfellenevar en mann) har med seg sin familie på
fisketuren,og at han er ansvarlig for familiensutgifter,hadde det ikke vmrt
fiskemuligheteri elva hadde hele fiske-enhetenunlatt å komme til Gol. En
viktigere årsak er nok at Hallingdalselvahar et meget godt renomé blant
fritidsfiskeresamtidig som elva ligger sentralt i forhold til
befolkningskonsentrasjonene
på Østlandet, som har ca. 1/2 million (ferskvanns)
fritidsfiskere,jf. Einvik (1982), tabell II 5.1.1. Gol er dessuten godt
tilpasset turisme generelt,med et godt utbygd overnattings-og servicetilbud
og gode kommunikasjonsmuligheter.
Dette medfører at det blir foretattmange
fiske-besøk,både helgebesøkog lengre ferieturer,til området, og kommunens
nmringsliver godt egnet til å omsette disse besøk til lokale inntekter
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For å sammenlignemine resultatermed et laksevassdrag,kan det nevnes at
Gjøvik (1979),ved hjelp av modell 1, fant at fiskernesutgifter i
Gaularvassdraget1.Sør-Trøndelag(ca. 150 km lakseførendestrekning)var 3,2
millioner kr i 1978. Dette tilsvarerca. 4,8 millioner 1983-kroner.Pr. km
elvestrekningblir dette 32 000 kr, og for en elvestrekningav tilsvarende
lengde som mitt undersøkelsesområde(21,5 km) blir dette 668 000 kr. Dette er
omtrent like mye som jeg fant for Hallingdalselva.Denne sammenligningen
skulle tydelig vise av hvilken betydelig størrelse fiskernesutgifter i
Hallingdalselvai Gol kommune er.

De økonomiskevirkninger av fisket i Hallingdalselvakan også vmre av
betydelig størrelse for de andre kommunene langs elva. Smrlig gjelder dette Ål
og Hol kommune, hvor fiskekortsalgetfor elva er av samme størrelsesordensom
Gol.

6.2.2.

Primmre inntektsvirkniner

Ut fra tabell 17 over lokale inntektskomponenter
for ulike utgiftsposterog
tabell 20 over fordeling av totalutgiftenepå de samme utgiftsposter,finner
vi at den gjennomsnittligelokale inntektskomponentav totalutgifteneer 38 %.
Da totalutgiftene(eksklusivefiskekortutgifter)
ved utgiftsmetodenble
anslått til ca. 600 000 kr, kan de primmre inntektsvirkninger,
ved hjelp av
denne gjennomsnittligelokale inntektskomponentberegnes til ca. 230 000 kr.
Imidlertidkan variasjonenvmre stor, avhengig av hvilket anslag som brukes
for totalutgiftene.Intervalletfor totalutgifterved modell 2 i
Utgiftsmetodengir et intervall for de primmze virkninger lik 162 000 - 393
000 kr. Dessuten er estimatet beheftet med usikkerhetpga. de forenklede
forutsetningersom konstruksjonenav de lokale inntektskomponenter
bygger på,
se kapittel 6.1.3. Estimatet er da heller ikke ment som et absolutt tall, men
kun som en antydning av størrelsesordenav de primmre inntektsvirkninger.
Hvordan størrelsenpå dette estimat er, sammenlignetmed andre norske elver,
er vanskelig å si, da jeg ikke kjenner til andre forsøk på lignende
beregningeri Norge.
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Som en sammenligningkan det imidlertidnevnes at det ved en undersøkelseav
fisket i Stewart-Cassiar-området
i British Columbia, Canada i 1974/75 ble
anvendt en lokal inntektskomponentpå 30 % for alle typer av utgifter fiskerne
hadde i området (Masse 1976). I dette området var det ca. 5000 innbyggere,
altså i samme størrelsesordensom Gol kommune, men nmringslivethadde en helt
annen sammensetningenn i Gol. Service- og overnattingstilbudet
var
forholdsvislite utbygd, og 55 % av de yrkesaktivevar sysselsatt i
gruvedrift,steinbruddog oljeboring.Det geografiskeområdet for
undersøkelsenvar dessuten mye større enn Gol kommune. Derfor kan ikke mine
resultaterjamnføres direkte med den canadiske undersøkelsen,men disse
resultater tyder på at mitt estimat på 38 % for den lokale inntektskomponent,
ikke er så urimelig.

Tabell 20. Prosentvis fordelingav totale utgifter i Gol på ulike
utgiftsposterfor et gjennomsnittligfiske-besøk(oppholdstid4
dager).
Percentage distributlon

of

the

total

expences on different costs

entalled by a 4-day (mean length) fishing trip.

Utgiftspost

Prosent

Items of
expenditures

MAT

Percent

37,9

Food
HUS

32,9

Houslng
DIV

12,7

Varlous expences
BIL

12,0

Car
UTSTYR
Fishing eguipment

4,5
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6.2.3.

Multi likatorvirkniner

Arpi & Nyberg (1981) sier at ut fra de få og grove undersøkelsersom er gjort
av reiselivetsmultiplikatorvirkninger
i Sverige, kan en rent sjablonmessig
anslå inntektsmultilikatorentil 1,2 for kommuner med under 10 000
innbyggere.Dette betyr at en økning på én krone i reiselivssektorensinntekt
medfører en økning på 1,20 kroner for kommunens samlede inntekt.
Ved bruk av denne multiplikatori min undersøkelse,vil primmre
inntektsvirkning2x
på 230 000 kr gi opphav til multiplikatorvirkninger
lik 46
000 kr.

Det kan her nevnes at Masse (1976) brukte en inntektsmultiplikator
lik 1,35
for fisketurismeni Stewart-Cassiar- området i Canada. Ulik lokal struktur
vanskeliggjørimidlertiddirekte sammenligningermed denne undersøkelse.

Totale økonomiske rin virknin er, dvs. primmre virkningerog
multiplikatorvirkninger,
av fisketurismeni Hallingdalselvafor Gol kommune
kan, når netto fiskekortinntekter
på 20 000 kr inkluderes,anslås til ca. 300
000 kr i 1983. (Det mest sannsynligeintervalletfor denne verdien, ut fra de
metoder som er anvendt, er 220 000 - 500 000 kr). Dette tallet er beheftetmed
til dels stor grad av usikkerhet,og må derfor kun betraktes som et anslag på
størrelsesordenenav verdien.

At 1983 var et noe spesielt år for fisket, kan også her ha medført at dette
estimatet ligger noe lavere enn for et "normalår".
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