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FORORD

Symposiet om vassdragsreguleringers virkning på vilt ble holdt på

Leangkollen i Asker i tiden 15. - 17. april l980.

Hensikten med symposiet var å få samlet i skriftlig form fore-

liggende biologisk viten og erfaringer om virkning av vassdrags-

reguleringer, samt å få diskutere omfanget av forundersøkelsene.

Deltakerne var fagfolk som står sentralt innen forskning, offent-

lig forvaltning og utbygging og drift av kraftverk. Etter hvert

hovedtema ble det gitt tid til diskusjon der deltakerne hadde

anledning til å kommentere foredragene, samt komme med egne syns-

punkt. I referatet, som er godkjent av den enkelte deltaker, er

det lagt stor vekt på å få fram de forskjelligemeninger som kom
fram under diskusjonene.

Temaet vassdragsreguleringers virkning på vilt er meget omfattende,

- og det var kun mulig å behandle deler av dette. Foredragene ble

valgt ut fra hvilke spørsmål som har vært særlig fremme i debatten

om vassdragsreguleringer, - og at det fantes personer som hadde

faglig bakgrunn for å redegjøre for emnene.

Symposiet ble finansiert av NVE - Vassdragsdirektoratet og

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk ( DVF). Avdelingsingeniør

Ivar Sæveraas stod for opptak og kontorfullmektig Lisbeth Bakken

for senere utskriving av diskusjonsinnleggene. Kontorfullmektig

Bente H. Søreng har maskinskrevet rapporten etter at foredrag og

diskusjon var redigert.

Vi takker alle som har bidratt med foredrag og diskusjonsinnlegg.

Det er vårt håp at det referat som her legges fram vil være nyttig

i det fremtidige arbeid med vassdragsreguleringssakene.

Odd Kjos- Hanssen Pål Mellquist

Top B. Gunnerad Oddbjørn Dammerud
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ÅPNING

Helge Vikan,

DVF .

Det er snart 2 år siden det ble holdt et symposium om " Vassdrags-
reguleringers biologiske virkninger i magasiner og lakseelver" her

på Leangkollen. Etter symposiet ble det utgitt et hefte på nesten

300 sider med referat av foredrag og diskusjoner.

Vi kjenner til at resultatene fra fiskesymposiet har vakt oppsikt

og debatt, noe som vi arrangører selvsagt ser på som positivt.

Debatten håper vi vil fortsette.

Og at debatten om vassdragsreguleringer og deres virkninger på vilt

og fisk vil fortsette, og kanskje "hardne" til, det er det liten

tvil om. Vi har som eksempler Alta, Orkla og Øvre Otta og vise til.
Regjeringens energimelding har også bebudet konsesjonsbehandling av

en lang rekke sentralevassdrag fordelt over hele landet. Både fra
naturvernsida og utbyggersida er det gitt klare signaler om at det

vil bli kjempet om nesten hvert eneste av de aktuelle vassdrag.

Når vi nå er samlet for å drøfte vassdragsreguleringers virkning

på vilt, er det i erkjennelse av at det er like viktig å få fram

en status over hva vi vet om forholdet til vilt som til fisk.

Deltakerne fra NVE og fra utbyggersida er stort sett de samme som

ved forrige symposium, mens biologene er andre enn forrige gang.

Forholdet mellom vassdragsreguleringer og vilt er noe diffust. Den

eksakte kunnskap om virkningene er relativt beskjeden, mens til-

feldige enkeltobservasjoner er mange. Vi må være forberedt på at

symposiet vil avspeile dette forholdet. Viltartene har i motset-
ning til fisk stor mulighet for å endre utbredelse i samsvar med

de miljøendringer de utsettes for. Bestandsstørrelsen er også
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sterkt varierende. Hos storvilt opererer vi med utviklingslinjer

( trender) som gjerne varer i flere l0- år. For småviltet skjer det

bestandsendringer på flere hundre prosent i sykluser med dårlige

og gode "småviltår". Syklusene varer gjerne 3 - ' 4 år og følger

smågnagerbestandenes utvikling. Men også hos småviltet kan det av

ulike årsaker være lange utviklingstendenser i bestandsstørrelser.

Skogsfugl, hare og rype er eksempler på dette.

DVF er forvaltningsorgan for viltet med hjemmel i Viltloven. Vi

anses derfor for å være "rette vedkommende" når det skal vurderes
om det blir skadevirkninger på viltet av fysiske inngrep. Det er

Viltnemnda, organet på kommunenivået, som vesentlig tar seg av
dette.

Som en følge av at det må gis tillatelsefra DVF for å få stoppet
ut fredete dyrearter, får vi mange henvendelser om fugl som har

fløyet på ledninger og blitt drept. At Viltnemnda må rykke ut fordi

rein eller elg har gått gjennom isen, er ikke uvanlig. I forbindelse

med storviltforvaltningen får vi henvendelser om veger, turisme og

anleggsvirksomhet som forstyrrer elg og rein og sies å endre deres

utbredelsesområde. Saker om ulovlig jakt får DVF ofte til uttalelse,

og ikke sjelden er de knyttet til bruken av anleggsveger.

Slike henvendelser skjer fordi mange mennesker er interessert i

viltet. Det er uklart eller umulig å si hva som kan være en følge

av vassdragsreguleringer og hva som skyldes andre ting. Det er også

uklart om vi her ser toppen av et isfjell av skadevirkninger, eller

om de mange rapportørerrefererer det meste av skadevirkningene,
ikke bare kvalitativt, men også kvantitativt.

Det byr på mange problemer å få klarlagt skadevirkningene på viltet

ved en vassdragsregulering. Det må være et omfattende materiale

fra årene før regulering for å kunne sammenligne forholdene etter

regulering. Undersøkelsene må gå over mange år OmVi skal få til-
strekkelig data.

Det må bare erkjennes at slike undersøkelser har vi hittil hatt i

meget liten grad. Med den frist for forundersøkelser før regulering



vi nå har, er det heller ikke mulig å bedre dette forholdet i

overskuelig framtid.

Forundersøkelsene har hittil hovedsakelig vært foretatt av avdelinger

innen DVF eller av personer tilknyttet de naturvitenskapelige

muséer, i alle tilfelle som oppdrag for kraftutbyggeren. Det har

hittil ofte vært noe tilfeldig hva det er lagt vekt på ved under-

søkelsene.

Det ble i 1975 utarbeidet retningslinjer for hva DVF ønsker utført,

men hittil har det kun lykkes å få noen få undersøkelseri samsvar
med disse. Vårt mål med undersøkelsene er at de skal gi svar på

alle spørsmål som vil melde seg ved en eventuell senere konsesjons-

behandling.

De undersøkelser som er foretatt etter vassdragsutbygging, viser mer

hvorledes viltet har tilpasset seg inngrepene enn hvordan f. eks.

bestandstørrelse og utbredelse er endret fra tiden før regulering.

Årsaken til dette er bl. a. det mangelfulle datagrunnlag fra før

utbygging. Selv om resultatene fra disse undersøkelser ikke gir

den sikkerhet som kanskje var ønskelig, danner det grunnlaget for

DVF' s saksbehandling.

Det har i siste halvår vært fremme i den offentlige debatt at DVF

sinker behandlingen av nye utbyggingsprosjekter. Dette skyldes dels

at mangelfulle utredninger følger søknadene, dels at saksbehandler-

kapasiteten er for liten. Det arbeides med å komme fram til en

løsning på det sistnevnte forhold.

Den viktigste oppgaven for DVF som saksbehandlerorgan er å behandle

konsesjonssøknader og å uttale seg om de eventuelle skadevirkninger

inngrepene vil få på vilt- og fiskeinteressene. Dette skjer som et

grunnlag for samfunnsdebatten om vassdragsreguleringer og de poli-

tiske beslutninger.

Det er fagetatens ønske og mål at vilt- , og forsåvidt også fiske-

argumenter, brukes så langt det er faglig forsvarlig i debatten om

utbyggingsprosjekter og valg av alternativer. Vi ser ofte at natur-
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vernsid a strekker våre syn spunkter vel langt, mens NVE og utbygge rne

ka nskje kan ha Ønske om å minimalisere sk adevirkningene. Sli k vil
det vel fortsatt være. DVF vil ikke utrope seg til "ove rdommer" i

slike saker . Vi er klar over, og glade for, at det finnes faglig
kompeta nse også hos andre og vil gjerne samar beide med mange milj øer
for å utvikle vår felles kompetanse.

Vi føle r imidlertid et særlig ansvar for at kunnskapen om Vassdra gs-

reguleringers vir kning på vilt er best mulig. Jeg håper derfor at
dette symposiet både vil bedre vårt kunnskapsnivå, fort elle oss hva
vi ikke vet, og munne ut i fors lag om hvor kreften e må settes inn

for at kunnskapen skal bli bedre.

Og med disse forhåpni nger erklærer jeg sy mposiet for åpnet.
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I. REGULERINGSMAGASIN

LOKALE KLIMAENDRINGERSOMFØLGE AV

VASSDRAGSREGULERINGER

Kåre Utaaker,

Univ. i Bergen.

l. I nnledning

Energiutveksl ingenved jordoverfl atensetter på en avgjørende
måte sitt preg på vær og klima. Dette bygger på den kjens gjerning
at det er hovedsakelig ved j ordoverflatenat den kortbølgete
solstrålingenblir absorbert og overfø rt til underlaget som
varm e og til atmosfæren som varme, vanndamp og langbølget strå ling.
Sammenmed vindens friksjon mot jordoverflateno g hindringer på
denne, er disse pro sessene med på å "s kape været".

De fysisk e lovene som styrer utvekslingsproses senemellom jord-
overflaten og atmos færen er de samme alle steder. Men vir kningen
på klimaet kan variere sterkt fra sted til sted. De karakteris-
tiske trekk i mikro - og lokalklimaete r bestemt av:

l. De storstiltevær- og klimaforhold

2. Områdets topografi

3. De ove rflatetypersom fin nes innen området.

Det sies ofte at "mikro- og l okalklima er godvær sklima". Dette
fordi lok ale kontraster i f. eks. lufttemperatur og luftfuktighet
gjerne er stor e i klarvær med vin dstille eller svak vind. Lokaleg
kontraste r i strålings- og va rmeomsetningensett er sitt preg på
lokalvære t, som en da kan si er strålingsbestem t.I skyet og
urolig vær er lokal e forskjeller i luf ttemperatur og luft fugtighet
gjerne små. Lokalværet domine res da av at luftma sser blir til-
ført ( adv ektert) fra andre områder. Lokalværet er advektivt
bestemt. I sli ke situasjoner kan det selvsagt oppstå store lokale
forskjell er i f. eks. nedbør- og vindforhold. Hyppigheten og
varigheten av de ulike storstilte værfenomener vil derfor være

av stor betydning f or de lokale varias joneri klimaet inn en et
områd e. Men årsaken til kontrastene er den lokale topografi

( fjell som sky gger for sola, hell ing og orientering av bakker
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og lier, om en dal er vid eller trang o. s. v. ) , og lokale for-
skjeller i overflatetyper( skog eller annet plantedekke, snau-
fjell, vannflater, bebyggelseo. s. v. ) .

2. Varmeutveksling ved vann- og isflater. Frostrøyk og rim.

Siden oppvarming og avkjøling av luften og vanndamptilførsel
til luften hovedsakelig skjer ved jordoverflaten, vil over-
flatetypenspille en avgjørenderolle for temperatur- og fuktig-
hetsforhold i det jordnære luftlaget. Et vassdrag vil derfor

ha en viss innvirkning på lokalklimaeti området. Innvirkningen
vil være avhengig av vassdragetshydrografi ( arealetav vann og
elver, vassføring, strømhastighet, vanntemperatur og isforhold)

og dessuten i høy grad av terrengforholdene.

Varmeutvekslingenved en vannflateog en isflatevil være for-
skjellig.

Når varm luft strømmer over en kald flate, vil det skje en av-

kjøling av luften. Temperatureni en isflate blir aldri høyere
enn OOC, og en vannflate med høyere temperatur enn DOCvil da

ha mindre kjøleeffekt enn en isflate. Forskjellen i kjøleeffekt

mellom vann og is blir større jo høyere overflatetemperaturen i

vannet er.

Når kald luft strømmer over en varm flate, vil det skje en opp-

varming av luften. Dette er i forbindelse med vassdrag særlig

aktuelt i kalde, klare netter vår og høst, når luften over land

synker under temperaturen i vannoverflaten, og i kuldeperioder

om vinteren. Den kalde luften vil da oppvarmes over vannflaten,

og siden varm luft er lettere enn kald luft, vil oppdriftskraften

føre til en vertikal blanding av luften, slik at det skjer en

temperaturstigning i luftlaget over vannflaten. Der den oppvarmete
luften strømmer inn over land, får en da høyere lufttemperatur

p. g. a. naboskapet til vannflaten. Langbølget utstråling avkjøler

også vannoverflaten. Men siden vann har stor varmekapasitet, og
det gjerne skjer en stadig omrøring i vannet, vil avkjølingenav
vannet gå forholdsvislangsomt.

Tilsvarendeoppvarming skjer i langt mindre omfang over en isflate.
Siden is er en forholdsvisgod varmelederog snø en forholdsvis
dårlig, vil overflatetemperaturenpå en snøbar isflate ikke kunne
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bli så lav som på en snødekket flate, fordi varmetilførselen

fra vannet under isen blir mer effektiv ved den snøbare flaten.

Varmetilførselengjennom isen avtar med økende istykkelse. Svært
kald luft som strømmer ut over en bar isflate, vil derfor kunne

bli litt oppvarmet, mens den over en snødekket flate oftest vil

bli ytterligere avkjølt. Den kalde, tunge luften over isen ( snøen)

er stabil ( liten omrøring) , og i situasjonermed vindstilleeller
svak vind bygges det gjerne opp en inversjonover isflaten, og
denne vil gjøre seg gjeldendetil en viss høyde også over det
omgivende land.

Fra en vannflatevil det skje en fordampning til luft som ikke
er mettet med vanndamp. Til luft som er kaldere enn vannflaten,

vil det alltid skje en fordampning.

Fordampningshastighetenøker med økende temperaturforskjellmellom
vann og luft med økende vindhastighet( opp til en viss hastighet) ,
og den er større ved lav enn ved høy relativ luftfuktighet, men
ved svært lave lufttemperaturerbetyr luftfuktighetenlite.
Beregningerbasert på empiriskeformler gir f. eks. ved vann-
temperatur +1OC, vindhastighet 2 ms_l, relativ luftfuktighet 80%

og lufttemperaturer på -5 og - 2500 en fordampning på henholdsvis

ca. 1. 6 og 2. 7 mmper dag. Ved relativ luftfuktighetpå 100%,
finner en tilsvarendefordampning på henholdsvisca. 1. 2 og 2. 6 mm
per dag. Energien, ca. 0. 69 kwh m-2 per mmvann som fordamper,
tas først og fremst fra vannet som derved avkjøles.

Fordampningen til luft som er mettet, kan forklares på følgende

måte: Luften som kommer i berøring med vannflaten, antar vann-

flatens temperatur og blir da ved oppvarmingenumettet, slik at
den samtidig vil oppta vanndamp. Siden den varme luften er lettere
enn den kalde luften som ligger over, vil det oppstå konveksjon,
d. v. s. den oppvarmete luften vil stige opp i kaldluften og blandes

med denne. Ved blandingen kondenseres overskottet av vanndamp

til små vanndråper: det "ryker" fra vannet. Nårdet<æ?ka1dt, ka1les
dette fenomenet frostrøyk. Også når kaldluften er umettet, dannes

det ofte frostrøyk. Innholdet av vann i form av dråper eller is-

krystaller ligger oftest i området 0. 01 - 0. 1 g m-3, men kan i
- 2

tett frostrøyk ga opp mot 0. 2 g m
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Kaldluften som strømmer ut over åpent vann, er sjelden helt

mettet. Derfor vil frostrøyken oftest løses opp ganske raskt ved

at de små dråpene fordamper igjen, når de kommer opp i tørrere
luft i forholdsvis lav høyde over vannet. Men i enkelte situa-

sjoner kan det dannes et tåkelag over åpent vann og omgivende
land.

I frostrøyksituasjoner er jordoverflaten og gjenstander på denne

( trær, bygninger o. s. v. ) oftest kaldere enn luften omkring.
Platene er gjerne dekket med snø eller rim. Nær en slik "kald"

flate vil de små frostrøykdråpene raskt fordampe, og vanndampen

vil slå seg ned som lett rim på flaten. Ved særlig sterk frost-
røyk kan de slå seg ned som lett tåkerim på gjenstanderi luft-
strømmen. Over land vil derfor frostrøykenofte raskt løses opp
i det jordnære skiktet, mens et tåkelag kan holde seg i noen
høyde over bakken i vedvarendeinversjonsituasjoner.Hvis det i
sterk kulde, oa. - ZOOCeller kaldere, dannes iskrystaller i

frostrøyken, vil disse falle ned som et meget lett snøyr.

Selv om det ikke dannes frostrøyk over en vannflate i kulde-

perioder, kan rimdannelsenpå bakken og på gjenstandervære meget
sterk, særlig på lokaliteter som ligger i luftstrømmer som har_

passert over åpent vann. Sterkest vil rimdannelsengjerne bli
i "strandsonen" Jmæjpålandsvind, men i inversjonssituasjonervil
hele området innen inversjonslaget være utsatt for rimdannelse

p. g. a. tilførsel av fuktighet fra den åpne vannflaten. Ved vind-

stille eller svak vind vil rimdannelsenofte bli sterkest et
stykke "oppe i lia". Forklaringenpå dette er at kald luft som
siger ned langs dalsidene og ut over den åpne vannflaten,
erstattes av oppvarmet, fuktig luft som stiger opp fra vannflaten

og strømmer inn mot dalsiden nær toppen av inversjonslaget.

En inversjon i et dalføre kan bygge seg opp i vintermånedene i
Ved

vindstyrker over 2- 3 m/sek brytes gjerne inversjonen ned, og

klart eller lettskyet vær med vindstille eller svak vind.

vanndamp og varme som avgis fra en fri vannflate vil da føres

raskt bort og blandes i et tykt luftlag. Innvirkningen på lokal-
klimaet av en åpen elv vil da oftest være vanskelig å påvise.
Men i områdermed pålandsvindfra en vid, " varm" . vannflate( stor
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innsjø) vil gjerne både temperatur og fuktighet i luftstrømmen
være målbart høyere enn i lokalområdermed fralandsvind.

Også om sommeren skjer det oftest en betydelig tilførselav
fuktighet til luften fra en vannflate. Men transport- og blandings-

prosesseneer da gjerne så effektive, at det bare er i nærheten
av særlig store vannflater, og da spesielt ved pålandsvind, en
i vårt klimaområdefinner betydelige innvirkningerpå lokal-
klimaet. Innflytelse fra elver er mest merkbar ved fosser og stryk,

der små dråper hvirvles opp i luften og fordamper, noe som fører
til avkjøling av luften og økende luftfuktighet.

3. Mulige virkninger på lokalklimaetav vassdragsreguleringer.

Reguleringerendrer de hydrografiskeforhold i et vassdrag.
Hovedtrekkenei de endringer i lokalklimaetdette kan tenkes å
føre til kan summeres opp i det følgende:

l. Større vassføring i en elv gir høyere grunnvannstandi jord
som grenser til elva, større varmekapasitet og øket strøm-

hastighet. Dette kan resultere i. senere eller ingen is-
legging på elva, lavere vanntemperatur i vekstsesongen, og

senere islegging og tidligere isløsing på gjennomstrømteinn-

SjØer ( vann) . ( Omisleggingenskal bli forsinket, er av-
hengig av temperaturenpå vannet som strømmer inn i innsjøen.
Ved lave temperaturer i elvevannet, f. eks. lOC eller lavere,

kan øket vassføring resultere i tidligere islegging. Dette

synes å være tilfellet ved Lomnesjøeni Rendal. ) Lokalt
kan varmere og mer isfritt vann, høst - vinter - tidlig vår,
gi høyere lufttemperatur og høyere luftfuktighet, mer tåke

( frostrøyk) og økt rimdannelse. Høyere grunnvannstand og
langsommere oppvarming av vannet kan medføre lavere luft-

temperatur i vekstsesongen - særlig på forsommeren.

2. Mindre vassføring ( tørrlegging) gir lavere grunnvannstandog
mindre varmekapasitet. Elver og gjennomstrømte vann islegges

gjerne raskere om høsten, og isløsingenkommer ofte senere
om våren, mens vanntemperaturen gjerne blir høyere om sommeren.

Lokalt kan dette gi lavere luftfuktighet, lavere lufttemperatur
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høst- vinter- tidlig vår, høyere lufttemperatur på forsommeren,

og mindre rim - nnelse og frostrøyk om vinteren.

Oppdemmingav vann ( innsjøer)øker varmekapasiteten, noe som
særlig gir seg utslag i senere islegging. Dette kan gi høyere
lufttemperaturog luftfuktigheti omgivelsenehøst og tidlig
vinter, og mer rim og frostrøyk før islegging. Slike magasiner
er gjerne sterkt nedtappet før isløsing om våren. Om strand-

isen på "tørrlagte" områder smelter bort senere enn snødekket

på omkringliggendemarker ( over høyeste vannstand) , kan dette
medføre en lokal senkning av lufttemperaturen. En tilsvarende

virkning kan ventes av en langsommeretemperaturstigning i
vannet når magasinet fylles utover sommeren. Ved store økninger

i arealet av en innsjø, og ved "nye" kunstige innsjøer kan.

det også bli sterkerevind i enkelte områder i den nye
strandsonen, kanskjesærlig når innsjøen er islagt.

Varig senking av vann ( innsjøer) reduserer varmekapasiteten

og kan følgelig gi raskere islegging når kulden setter inn.
Lokalt kan dette gi lavere lufttemperatur og luftfuktighet

høst- vinter- tidlig vår, høyere lufttemperaturpå forsommeren,
og mindre rim- og frostrøykdannelse om vinteren.

Det skal her igjen påpekes at størrelsenav de endringer en kan
vente å finne i lokalklimaeti forbindelsemed vassdragsreguler-
inger avhenger av arealet av vassdraget ( elver og vann) , av den

lokale topografiog av de storstiltevær- og klimaforhold. I
mange tilfelle vil da også innvirkningene av en vassdragsregul-

ering være så småat det er uråd å påviseat den har ført til
merkbare endringer i lokalklimaet langs vassdraget.

H. Noen resultater fra granskinger.

“- l- Y§§_m§s§§èss2;

I litteraturen finner en få eksempler på granskinger av

av lokale klimaendringer i samband med vassdragsreguler-

inger, der en systematiskhar observert de forskjellige
klimaelementer før og etter utbygging. De fleste rapporter

bygger på lokal innsamling av data etter reguleringeneer
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gjennomført. Likevelhar det, ut fra slike data og data
fra faste klimastasjoner innen området, vært mulig å

trekke rimelig sikre konklusjoner om eventuellemar-
kerte endringer i lokalklimaethar inntruffet.

De fleste utenlandske granskinger gjelder Vassdrags-

reguleringenesvirkning på de lokale temperaturforhold.
De påviste endringer er hovedsakelig knyttet til ned-

demming av store områder. Her skal nevnes noen eksempler.

I Russland[ lj ble det ved et kjempemagasinpå l5. 5OOkm2
funnet at den midlere daglige temperaturamplitude var

blitt redusert med ca. 3. 0OC. Senkningen i maksimums-

temperaturenvar opptil 3. 5OC, Økningen i minimumstem-
peraturen opptil 4. 5OC, og den frostfriesesongen ble for-
lenget med 5- l5 dager. Virkningen var størst i strandom-

råder med fremherskende vind fra sjøen og var merkbar

inntil ca. lO km fra magasinet.

I Finland[ Ö]ble det påvistat Lokkamagasinet( H17kmz)
førte til en midlere økning i minimumstemperaturen høst-

tidlig vinter på ca. l. 5OCi en avstand på lOO m fra
stranden og ca. O. 9OC i en avstand på 400 m. Maksimums-

temperaturen om sommeren var senket med ca. 0. 5OC i en

avstand på lOO m, mens ingen innvirkning kunne påvises
400 m fra stranden.

Rodhe [ 3] fant ca. 50 m fra bredden på Ljusnedalsmagasinet
( 23 km?) i Sverige en økning i. minimumstemperatureni
kalde høstnetter på 0. 5- 1. 000 og en tilsvarende senking

av maksimumstemperaturenpå varme, stille vår- og sommer-
dager. Ved moderat og sterk vind var der ingen merkbar

innvirkning. Tilsvarende effekter ved naturlige innsjøer

er påvistmange steder, f. eks. ved Mjøsa [ P] . Her kan
også nevnes at i samband med Orkla- Grana- utbyggingen er
det ved den fremtidige Granasjøen ( et kunstig magasin på

6. 6 km2) satt i gang omfattende lokalmeteorologiske

granskinger, som også skal fortsette noen år etter maga-

sinet fylles opp. Når dette materialetblir analysert,
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vil vi vite mer om hvilke utslag i det lokale klimaet et

magasin av denne størrelsenkan ventes å gi i vårt klima-
område.

Y§§_2§g9l§2: §_§ly§2;

De største endringer i lokalklimaet i norske dalfører

inntreffertrolig i forbindelsemed endringer av isfor-
holdene i vassdraget som følge av reguleringene. Noen

eksempler vil illustrere dette.

Ved Brokke kraftverk ( BK) ble det fra høsten l975 til

sommeren l978 foretatt temperaturregistreringerpå
SandnesValle (SV) ca. 8 m over vannflaten ved en terskel-

dam ( Flåren, som normalt er islagt fra oa. midten av

november til ca. 25. april) iden Wtørrlagte" elva oa. 5 km
ovenfor BK og på Bjørgum ( B) ca. 6 m over vannflaten,
oa. 3 km nedenfor BK, der vintervassføringen er sterkt

øket i forhold til "naturtilstanden". Otra er her forholds-

vis bred ( ca. 200 m) og isfri om vinteren når BK er i
drift. Driften av BK ble stoppet i en periode i februar-

mars 1977, og elva var isdekket ved B i tiden l0. 2- 2l. 3.

Tabell l viser at isdekkethar en markert avkjølende
virkning på lufttemperaturenpå B. Utslageneer størst for
minimumstemperaturen( TN) ved lave temperaturer. Differ-
ansenei_forholdtil tilsvarende, forholdsviskalde periode
i 1978 er signifikantefor alle tre temperaturklassenei
TN ( utvalgte dager: vindstyrke í 2 B kl. 07 og/eller kl. l9

kvelden i forveien, sum skydekke ( kl. l9 + 07) í 9 åtte-
deler) og for døgnmiddeltemperaturen ( Td) . I forhold til

den noe mildere perioden i l977 er det bare differanser i

TN for klassene TN í lOOC og for utvalgte dager som

er signifikante. Ved større vannflater ( magasiner, inn-
sjøer, fjorder) vil utslagene gjerne bli større. Således

< - 10° CN _
( på en referansestasjonsom ikke er påvirket av Storsjøen)
påvistePleym [ B] ved Storsjøeni Rendalat ved T

senker et isdekke TN på en stasjon nær innsjøen med mer

enn SOC. Han påviste også en signifikantvirkning på Td
Her må det legges til at det ikke er påvist at Rendals-



reguleringen har hatt noen innvirkning på islegging eller

isløsing på Storsjøen.

Virkningen av forsinket isløsing på terskeldammerog
større vannflater i "tørrlagte" deler av et vassdrag

er et annet aktuelt problem. Den issakkyndige ved skjønnet

i Øvre Otra, statsmeteorolog Carl A. Boe, har funnet at
Brokke- reguleringeni middel har forsinket isløsingenpå
Flåren med ca. 3 uker. Tabell 2 er basert på tempera-

turregistreringene på SV og B i periodene H pentader

før og H pentader ettgr isløsing på Plåren ved SV For

vårenel976, 77 og 78. ( Pentadenda isfri inntraff, er
ikke tatt med. )

For pentademidlene av TN fører isløsingen til en relativ

temperaturhevning på SV på O. 77OC, signifikantpå 5%
nivå, og for utvalgte dager en hevning på O. 96OC, signi-
fikant på 2% nivå. Profilmålingeri en mast en sesong
tyder på at innvirkningerpå TN ikke kan påvises høyere
opp i "lia" enn ca. 20- 25 m over vannflaten. Årsaken til
den relative temperaturstigningen på SV er at vann-

temperatureni Plåren stiger forholdsvisraskt når isen
er borte, mens vanntemperaturen ved B er dominert

av avløpsvannet fra BK , der temperaturstigningen er mye

langsommere. Vanntemperaturen i den "tørrlagte" delen av

Otra stiger trolig raskere enn i naturtilstanden, noe som
kan ha redusert den uheldige innvirkningenav forsinket
isløsing noe. Tilsvarendeberegninger for maksimumstem-

peraturenog for Td gav ikke signifikanteutslag. Vind
og/eller termisk turbulens sørger om dagen for effektiv
blanding og transport av luften, og dette bidrar til å
jevne ut virkningenav ulike flater på lufttemperaturen.

Granskingeri GrungedalLS] tyder på at isdekketpåvirket
TN opp til en høyde på HO-60 m over vannflaten. Utslag-

ene i "strålingsnetter" var l5 m over vannet ca. l. UOC,

altså av samme størrelsesorden som på SV ved Plåren

( 8 m over vannet) . En senking av Td på ca. 0.5OC

( l5 m høyde) ble påvist på "godværsdøgn". Forsinkelsen
av isløsingen på Tveitevatn- Grungevatn p. g. a. reguleringen
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ble bestemt til ca. l uke. Virkningenpå planteveksten
( gras) i=' strandsonen"lflfaavde jordbrukssakkyndige anslått

til en forsinkelsepå l- 2 dager.

Øket hyppighet av frostrøykog øket rimavsetning langs
de deler av vassdragetder reguleringenhindrer islegging
selv i sprengkulde, er nok de klimaendringersom blir
lagt mest merketil i vårt land. Særlig er dettetilfelle
i våre innlandsdalfører, der vinteren ofte er streng.

Frostrøyk dannes bare når luften som strømmer ut over

åpent vann, er tilstrekkelig kald. Luftfuktighetenspiller
ogsåen vissrolleL7] . Fig. l gir de fysiskebetingelser
for at det skal begynne å "ryke" av vannet. Tangenten til

metningskurven for vanndamptrykket, es, ved vanntempera-

turen TV deler e, T planet på en viktig måte. Hvis
punktet ea, Ta ( der ea er vanndamptrykketog Ta er
temperaturen i kaldluften) ligger over tangenten, kan det

"ryke" fra vannet, ligger ea, Ta under, kan det ikke "ryke".

Skjæringspunktet mellom tangenten ved den observerte TV

og kurven for observert relativ fuktighet, Rf, gir da den
kritiske terskeltemperatur, TC . Når Rf = 90% , er
T = - o. 7° cfor T = 5° C, og T = - 5. u° cfor T = 0° Co v c v
mens tilsvarendeverdier for Rf = 50% , er TC = - 6. l og
TC = - lU. 4, Dette viser at luftfuktighetenspiller en
betydelig rolle for TC

For observasjoner ved Otra, Glomma og Rena er TC bestemt

i samsvar med Fig. l ut fra målte verdier av Tv og Rf ,
og dermed er differansen mellom målt Ta og TC bestemt.

Fig. 2 gir sammenhengen mellonldennewdifferansenog den

vertikale utstrekningen av den observerte frostrøyken.

Siden frostrøykofte opptrer som små " skydotter" i ulik
høyde ( Fig. 3) , er det vanskelig å bestemme høyden nøy-
aktig. Høyden i Fig. 2 er dels anslått under observasjonen
og dels fra fotografier. Først ved lufttemperaturer l. 5 -

2. 000 lavere enn TC kan en se at det "ryker" svakt fra

vannet. Forklaringenpå dette er at for å få synlig frost-
røyk, må det kondenseresut en dråpemengdepå oa.
0. 02 g m-3 , noe som vil kreve Ta ca. l. 5OC lavere enn TC



Høyden av frostrøyken øker med økende differanse mellom

Ta og TC , og for å få frostrøykav et visst omfang opp
i en høyde på 25 m eller mer, kreves det en differanse

på ca. l0OC. Med TV = lOC og Rf = 80%, som er rimelige
verdier ved kraftverkene i våre dalfører, kan en vente en

slik frostrøykdannelse først ved lufttemperaturer på

- l6 til - l7OC eller lavere, samtidig som det må være vind-
stille eller svak vind. Ved vindstyrker over 2 msnl er

blandingen med tørrere luft ovenfra åpenbart så effektiv,

at frostrøyken løses opp i lav høyde over vannet. Ved svak

vind øker gjerne høyden og tettheten av frostrøyken med

den distansen kaldluftentilbakeleggerover åpent vann
( Fig. 3) .

Her skaldet ogsånevnesat Nordli [ B] , på grunnlag av
observasjoner fra Osen av Vågåvatnet, har beregnet sann-

synligheten for frostrøykdannelse ved ulike lufttemperaturer.

Rimdannelsepå bakken og på "gjenstander" i fri luft, som
er vanlig også langs islagte ( uregulerte)vassdrag, øker
når reguleringen resulterer i isfritt vann i nabolaget.

I Rendalen ble det foretatt målinger av rimavsetning på

flere lokaliteter før og etter den delvise overføringen av

Glommatil Rendalen ble satt i drift i 1971. En hovedfags-
student ved Geofysisk institutt i Bergen er nå i ferd
med en grundig analyse av materialet, som hittil bare
har vært behandlet på en summariskmåte. For å få en
foreløpig vurdering av virkninger av reguleringen, er'
det valgt ut et lite datasett fra stasjoneneElvål ( ea.
lflkm ovenfor kraftverketog ikke påvirket av reguleringene)
og Løsåmoen (ca. 3 km nedenfor kraftverket ved avløps-

kanalen som er isfri selv i sprengkulde) . Dager med

TN í - lUOC på Hornset ( ca. l km fra Løsåmoen) og målt
rimavsetning på begge stasjoner er valgt. Tabell 3 viser

at det har vært en signifikantøkning i rimavsetningen

på Løsåmoen i forhold til Elvål etter reguleringen. Den
midlere økningen 3l g på l. l5 m2 svarer til en vann-
mengde på 0. 027=Nflper døgn, altså en svært liten vannmanods.

Kanavin [9] fantved målingeri Hallingdali en periode
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på 39 t med vedvarende frostrøyk rimavsetninger svarende

til 0. 057 og 0. l07 mm vann, henholdsvis like nedenfor av-

jløpskanalen fra Hol kraftverk og l km lenger nede. De

høyeste verdiene som ble målt ved sterk frostrøyk, svarer

til 0. 12 og 0. 19 mmvann på de to lokalitetene. Men det
går ikke klart fram om dette er døgnverdier. Her ble det
heller ikke gj ort parallellemålinger på en lokalitet som
ikke er påvirket av reguleringene.

Det kan nevnes at den største rimavsetningen på Løsåmoen i

løpet av ett døgn l82 g ( 0. l6 mmvann) ble målt på et døgn
med TN : —u.5OC. Ved denne og høyere temperaturer er for-

dampningen fra den åpne kanalen liten, og den kraftige rim-
avsetningen skyldes tilførsel av mild, fuktig luft langveis

fra. Dette er hva en måtte vente, for det er alminnelig
kjent at rimavsetningen gjerne er særlig kraftig ved over-

gang fra mildvær til kulde eller omvendt.

Konklusj onenmå derfor bli at nær de deler av vassdrag som
blir isfrie som følge av en reguleringj vildet i kulde-
perioder bli en signifikantøkning i rimavsetningen, men
at det dreier segcnnrelativt små vannmengder som tilføres

fra åpent vann.
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Tabell l. Virkningenav isdekket elv på minimumstemperaturen og
ddgnmiddeltemperaturen på Éjørgum (B) jevnført med

Sandnes Valle ( SV) . Data for periodene lO. 2 - 2l. 3

(l) 1977 islagt begge steder, (2) l976 og l978 isfritt
ved B , islagt ved SV . N
A = middeldifferansen

antall observasjoner,
sv- B, A

( Student' s test) + på 5%, ++

kr = minstesignifikante
ÃiPÃ, på 2%, og +++ på

1% signifikansnivå, og v er antall frihetsgrader.

memp.klasser Min. temp. D¢gnmiddel

Per iode 3- 10° C>-10° CUtv. d í-5°C Ã>-5°C

22-El -2.97 -1.15 -2.15 -1.25 -0.71
+++ +++ +++ +++ ++

1977/78 Ak? 1.95 1.09 1.91 0.95 0.55

Nl/N2 11/19 29/25 9/9 19/19 25/21

v 10 25 15 19 20

32- ll -1.99 -0.92 -1.55 ~0.59 -0.25
++ + +++ + +

1977/76 Akr 1.62 0.75 1.51 1.19 0.51

Nl/N2 11/19 29/27 9/9 19/12 25/29

v 10 25 15 11 29

Tabell 2. Virkningen av isdekket elv på minimumstemperaturen

på SV jevnført med B ved isfri elv. Data fra H

pentader før (l) og H pentader etter (2) isløsing

vårene 1976, 77 og 78. Pentaden da elva ble isfri
er ikke tatt med.

A2- Al

Akr

Nl/N2

V

0. 77

O. 76+

l2/l2

l2

Pentader[ otv. dager

0. 96n'

-++
0. 91

26/31

26
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Tabell 3. Virkning av reguleringenpå rimavsetning på Løsåmoen ( L)
i forhold til Elvål ( E) , i g på flater a 0.23 m2 orien-
tert: H = horisontaltog vertikalt mot : N = nord,
Ø = aust, S = sør og V = vest.

Plate- Før regulering l5 d. Etter regulering l7 d.

orient. L E Z1 L E Ã2

H 19.3 15.8 4. 5 24.7 10.7 14.0

N 8. 7 6. 3 2. 4 10.8 2. 3 8. 5

Ø 7. 7 4. 7 3. 0 9. 7 1. 4 8. 3

S 5. 1 4. 4 0. 7 6. 4 1. 4 5. 0

V 5. 5 5. 7 0. 8 7. 5 1. 9 5. 7

Sum 47.3 35.9 10.4 59.2 17.7 41.5

A2- Ål 31.1
+++

Ak? 24.9

v 30
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FÖRÃNDRINGAR AV RENBETESFÖRHÅLLANDENAVINTERTID

LÃNGS REGLERADE VATTENDRAG

Olof Eriksson,

Renförsöksavdelningen, SLU, Uppsala.

c/o Växtbiologiska Inst. , Box 559, S- 7522

Uppsala, Sverige.

l. BAKGRUND

Renen, såvär den vilda som den tama, är för sin existens beroende

av säsongmässiga vandringar mellan olika betesområden, som kan vara

varandra helt olike till sin karaktär.

Tamrenskötseln har från början anpassats till dessa vandringar bl. a.

genom den mer eller mindre markant nomadiserande levnadsform, som

den renskötande befolkningar har ( eller hade) .

I Sverige har vi två typer av renskötsel, fjällrenskötsel och skogs-

renskötsel. De skiljer sig från varandra främst därigenom att den

förra driftsformen nyttjar marker alltifrån kalfjällets ängsvegeta-

tion till barrskogens ( taigans) tallhedar, medan den senare året

runt nyttjar olika marktyper i taigan. Bägge skötselformerna base-

rar sig dock på i grund samma ren ( Rangifer tarandus tarandus L. ) ,

som i vild form strövar kring på Hardangervidda och i Snöhettaom-

rådet.

Årscykeln inom en fjällsameby kan i starkt förenklad form te sig
ungefär som följer:

Mot slutet av sommaren samlas renflockarna i höstlanden ( se fig. )

där med tiden visst slaktuttag äger rum, samtidigt som skiljning

och organisering av vintergrupper sker. Vintergrupperna, som består

av alla renar tillhöriga en - eller Vanligen flera - renägare flyttar

under hösten och förvintern etappsvis ned mot vinterlanden längs

leder, som ofta kan vara mycket gamla. Betningen sker alltså inte

kontinuerligt under sakta framströvande genom terrängen utan inom
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begränsade områden av lämplig beskaffenhet, mellan vilka avsevärda

arealer av för betning vid aktuell tidpunkt oanvändbarmark breder
ut sig.

I vinterlanden stannar grupperna till dess att dagsmeja i samband

med kalla nätter under senvintern/förvåren påverkar snösituationen

så att grävning efter markbete försvâras. Den hårdnade snön för~

bättrar emellertid framkomligheten och âterflyttningen mot fjäll-

trakternaanträdes följande ungefär sammaflyttvägar som nedflytt-
ningen. Tempot under vårflyttningen är Vanligen avsevärt högre än

under höstflyttningen, betingat av djurens drift att "i tid" nå
kalvningslanden, knappa betesresurser i skogslandet ( se nedan) och

i bästa fall gott före, speciellt nattetid.
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I vâr landen äger kalvningen r um, huvudsakligen i maj månad, inom
samma områden år fr ån år . Skydd mot dåligt väder och mot yttre

st ör ningar samt t illgång till snöfr ia fläckar med bete kar akt är i-
ser ar kalvningslandet ,somoft a åt er finns i anslu t ning till sj öar
och vattendrag.

Efter hand som snön smälter bort och utbudet av gr önbete ökar , sker

sedan en successiv str övning in i sommarlanden, där hj or dar na samlas

för kalvmär kning innan år scykeln slutas med flyttning mot höstlanden.

2. FLODDALARNAS BETYDELSE FÖR RENSKÖTSELN

Floddalar na har alltid spelat en centr al roll för r enskötseln, kanske

i speciellt hög gr ad för fj ällr enskötseln men i väsentliga stycken

även för skogsrenskötseln. Floder och sj öar funger ar som natur liga

gr änser och hindr ar - om de är ofr usna - r enstr övning över till an-

gr änsande byar och funger ar desslikes som spär r ar , mot vilka man kan

samla ihop kr ingst r övandehj or dar när så är påkallat . Tillfr usna
vattendr ag har i många områden stor betydelse som flyttleder ,

speciellt numer a när konkur r er ande ar eella när ingar som t. ex.

skogsbr uk och gr uvdr ift gj ort det omöj ligt att nyttj a vissa gamla

leder över land.

Längs vattendr ag med en opåver kad vattenståndsr egim pr oducer as ofta

dels inom över svämningszonen, dvs. mellan låg- och högvattengr änsen,

dels längs kanter na av lågt liggande myrar , betydande mängder vâr bete

för r en ( gr äs- och star r - ar ter , vide m.m.) . Dessa områden blir

vanligen, efter som de inte skuggas av ett kr ontak, befr iade fr ån

snötäcket långt för e isar na går upp och vår floden bör j ar . De när ings-

r ika spädstadier na av der as vegetation är av mycket stor betydelse

för renen, efter vinterns knappa diet på växter, som i stort sett

bara ger energi nog för överlevnad.

I floddalar na finns vanligen också betydande sedimentomr åden, som

ofta är bevuxna med tall och ~ om marken är genomsläpplig - med en

var ier ande mängd bär r is och lavar i fält- resp. bottenskikten.

Dessa områden är kanske de allr a viktigaste vinter betesomr ådena.



_ 35 _

3. VATTENREGLERINGSFÖRETAGETS INVERKAN PÅ RENENS LIVSBETINGELSER

3. 1. " Tekniska" konsekvenser

Ett vattenregleringsföretag är ett också för rennäringen allvarligt

ingrepp i miljön. En uppenbar negativ effekt är förlusten av betes-

marker som dränks och som inte utan vidare kan ersättas, eftersom

"reservbiotoper" vanligen inte står till buds.

Vanskligheter att nyttja det reglerade Vattendraget som flyttled,

speciellt om korttidsreglering förekommer, är uppenbara. - Isbelägg-

ningen försenas i varierande omfattning, isens bärighet kan period-

Vis försämras och vid stränderna kan sprickzoner och brant stupande

isflak försvåra eller omöjliggöra färdsel till och från vattendraget.

När vattendraget inte längre kan nyttjas som flyttled, måste sådan

väljas över land. Besvärliga snöförhållnaden, förlängd Väg på grund
av att hinder av olika slag antingen måste kringgås ( t. ex. bebyggelse)

eller forceras ( t. ex. bergssträckningar) medför förlust av betydande-
mängder energi, av vilken renen speciellt under vårflyttningen ej

har något större överskott.

3. 2. Rennäringsutövarnas iakttagelser av lokalklimatförändringar

En vattendragsreglering anses också kunna medföra klimatändringar

av för rennäringen negativt slag. Härom Vittnar uttalanden som

gjorts av samer och deras representanter vid domstolsförhandlingar

rörande regleringsåtgärder i Umeälvens dalgång ( senast avseende

Blaiksjön) och även i Lule älvdal. Man har pekat på två problem-

områden, dels genom försenad isläggning ökad dimfrekvens, som för-

svårar arbetet med at samla renarna på hösten i de relativt högt

belägna dalgångarna runt flodernas källsjöar, dels anser man att

renarna skyr de strandnärabetesmarkernaunder flyttningarmot
vinterlanden längs numera öppna vattendrag ( som före regleringen

vid denna årstid vanligen var frusna) . Orsaken till detta beteende

anser man vara en nedisningseffekt av så subtilt slag att den är

svår att registrera för människan, men som är fullt tillräcklig att

styra och sprida djuren mot andra, högre belägna marker på avstånd
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från det öppna vattendraget. Nedisningen skulle vara orsakad av

höj d luftfuktighetöver och kring det öppna vattendraget. ( P. Hedên
och Th. Sandgren muntl. komm.)

3. 3. Utförda undersökningarav lokalklimatetvid regleradevattendrag

SverigesMeteorologiskaInstitut( SMHI)har på uppdrag av vattenom-
stolarnaunder en följ d av år studerat effekternaav sj öreglering
och utbyggnad av vattenkraft på klimatet. Resultaten har redovisats

av Rodhe ( l965, l967) , som också lett undersökningarna.

Rodhe ( 1967) har funnit att i den mån vattentemperaturenförhöj s
genom sjöreglering och stark dämning vid kraftverksdamm, dimfrekven-

sen under september och senare fram till isläggningen ökar i genom-

snitt en till två dagar per månad.

Han har också konstaterat en ökad dimfrekvens med ca. sju dagar

per månad och även höjd vattenavdunstning längs älvsträckor, som

genom regleringsåtgärder förhindrats frysa, alltså en förändring
av de atmosfäriska förhållandena under tjugo - tjugofem procent

av den berörda tidsperioden. Utbredningen av dimman ( älvröken) anser

han vara av storleksordningen lO0 m från stranden räknat i marknivå.

Under klar himmel och förhållandevis lugna väderleksförhållanden kan

den dock ibland breda ut sig över ett större avstånd - uppemot någon

kilometer - men då i trädtoppshöj dutan att nå ned till marken.
Rodhes rön baserar sig på visuella iakttagelser av SMHI' s observa-

törer; iakttagelser, som av naturliga skäl ofta gjorts på distans

och med viss naturlig/mänsklig spridning i bedömningen.

3. 4. Synpunkterpå nådda resultat

Rodhes konstateranden är helt säkert korrekta s. a. s. ur mänsklig

synpunkt. I föreliggandefall måste vi dock beakta att bedömmningen
borde göras med hjälp av det djur, som diskussionen gäller. Det är

väl känt att renen baserar sitt näringssök vintertid på i första

hand luktfornimmelser. Envar, som under längre tid observerat fritt

strövande djur, torde ha noterat hur de " vädrat" sig fram mot

acceptabeltbete genom att då och då borra ned mulen i snön för att
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till slut stanna upp och börja gräva efter bete på någon utvald

plats. ( Jfr. Miller, 1976 och Pruitt, 1980. ) Eriksson ( 1980) har

utfört undersökningar av skogsgödslingens inverkan på renens bet-

ningsintensitet. Resultaten visar att mycket små störningar av doft-

upplevelsenhar en högst påtaglig effekt.

För den som ägnar sig åt jakt med hund är det inte obekant att
väderleken vissa dagar under hösten kan te sig helt idealisk för

människan, men likväl bereder den hunden alldeles uppenbara problem

att fånga in och rätt tolka vittringen av de djur, som jakten gäller.

Jag menar att vi här i renbetessituationen - liksom i jaktsituationen

- har att arbeta med så subtila förändringar i atmosfären närmast
marken, att Våra sinnen inte förmår registrera dem, men att de lik-

väl blockerar de stimuli, som i detta fall skulle utlösa renens

betningsbeteende. Den dimma, som av observatören ( se ovan) noteras

som liggande "i trädtoppshöjd" inverkar månhända i alla fall på
atmosfären närmest marken.

Den vattenånga, som tillföres luten genom avdunstning från isfritt

vatten under vintern, kan vid dimma avlagras som dimfrost på vege-

tationen inom den zon där dimman är marknära ( Rodhe, op. cit. ) .

Denne frostbildning torde vara lika negativ för betning och för

renens välbefinnande på grund av störd vomfunktion, som den is-

bildning på markvegetationen som kan uppkomma under hösten/för-

vintern i samband med regn på frusen bar mark och som benämns

tjouhki ( Eriksson, 1976) .

3. 5. Undersökningar av snöförhållandena i floddal och i angränsande

höjdläge

Undersökningar av huruvida snöförhållandena påverkas av genomförd

vattendragsreglering synes saknas. Rodhe ( 1965) har dock utfört

jämförande studier av snöförhållandena i Lule älvdal vid Messaure,

Norbottens län, och i angränsande höjdlägen före uppdämning av

älven. Hans resultat kan kortfattat sammanfattas som följer:
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I dalgången rådde j ämfört med i höj dläget

l. lägre snödj up, ofta betingat av tätare skog som fångar upp
snö i krontaket ( upplega) varifrån en del direkt dunstar

bort utan att kommaned på marken

2. tj ockare rinnsnölager ( Saenghas - Eriksson, l976) under vår- “

vintern. ( Saenghas är en snötyp, som för renen är lätt att

gräva genom. )

3. skare mer frekvent under milda vintrar. Skarskiktens tj ocklek

är ungefär likvärdig. ( Skare försvårar/omöj liggör grävning men

kan underlätta förflyttning och ger dj uren möj lighet att nå

upp till eventuellt förekommande skägg- och tagellavar i

trädens grenverk. )

4. tiouhki ( seovan) mer frekventunder mildavintrar

5. hårdfrusen is och snö direkt på marken ( skarta - Eriksson,
1976) före frosten under förvintern mindre frekvent. ( Har ur

renbetessynpunkt samma effekt som tj ouhki. )

Huruvida de förändringar av lokalklimatet, som betingas av vatten-

dragsregleringenkan påverka snöförhållandenamed avseende på ren-
betningsmöj ligheterna återstår att undersökas. — Det synes dock

rimligt att anta att snöförhållandena ej påverkas i mer betydande

omfattning och att variationer mellan olika år och mellan dal- och

höjdläge är större än förändringar, som betingas av vattenreglering-

en.

4. SAMMANFATTNING

Avslutningsvis kan sägas att vattendragsregleringarnas negativa

effekt på renbetningen är av betydande omfattning, speciellt om man

beaktar att också andra intressen som skogsbruk, gruvhantering och

turism gör anspråk på att nyttj a mark, som av hävd nästan uteslut-
ande nyttj ats för renbetning. Med beklagande måste man konstatera

att vattendomstolarna hittills ofta föredragit att efter skönsmässiga
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bedömningar ge viss ekonomisk kompensation för ev. väntade skade-

verkningar. Bättre hade det på lång sikt varit om man först föran-

staltat om utredningar, som inte bara skulle visat skadeverkningarnas

verkliga omfång, utan även i vissa fall kunnat anvisa vägar att

eliminera eller i vart fall minska negativa effekter.

Några av de frågor, som synes vara mest angelägnaatt få besvarade
är följande:

l. I vilken utsträckning inverkar dimma (älvrök, sjörök) och höjd

luftfuktighet från reglerade vattendrag, som hindras frysa

under höst och vinter, negativt på renbetet?

2. Avviker förhållandena vid mycket högt och nordligt belägna

regleringsmagasinfrån dem som råder vid de vattensystemsom
Rodhe ( op. cit. ) studerat på sådant sätt att dimfrekvensenkan
tänkas öka påtagligt under hösten, eller är den ökning av

dimfrekvensen, som man inom rennäringen under senare år noterat,

betingad av rena klimatförändringar?

3. Hur stor betydelse har strandbetet av vegetationens spädstadier

under vårflyttningen?

4. Hur påverkas renens energibalans av att flyttningen försvåras

på grund av försämrade och förlängda flyttvägar och på grund

av att utnyttjande av vissa betesområden ej längre är möjligt?

5. Hur påverkas skeendena under kalvningsperioden av att tradi-

tionella kalvningsland försvinner?

Besvarandet av vissa av ovanstående frågor borde vara av intresse

såväl i Norge som i Sverige. En tilltalande tanke vore att problemen

löstes inom ramen för ett av norska och svenska regleringsintress-

enter och/eller myndigheter samfinansierat forskningsprojekt, gärna

under överinseende av det nordiska renforskningsråd, NOR, som nu

börjat fungera.
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VEKSTENDRINGER HOS BJØRK VED RAUDDALSMAGASINET,

SKJÅK

Odd Kjos- Hanssen,

DVF - Reguleringsundersøkelsene.

Inspirasjonen til denne lille studie, er påstanden om at en ved

oppdemming får en ny klimasone ved magasinet. Som følge av dette

antas at vegetasjonen langs magasinet endres slik at den mistrives

og vokser dårligere enn før regulering.

Klarest har dosent Arne K. Sterten pekt på dette forhold i artik-
kelen " Vannet og det lokale klima" i boka " Vern våre vassdrag"
( 1969) . Som orientering vises til en figur som er tatt fra nevnte

artikkel. Figur l.

Rauddalsvatn i Skjåk ble regulert 30 m, derav 26 m ved oppdemming

i l953. Vatnet er omgitt av bjørkeskog med innslag av rogn, osp

og andre lauvtrær, samt noen få furu ( "krakfuru") i østlig ende.

Tregrensen ligger på 1050 m.o. h. på vatnets nordside.

Jeg ville undersøke om det var lett å oppdage noen vekstforskjell

hos bjørka langs vatnet. Min antakelse på grunn av bl. a. Stertens

oppfatning var at det etter regulering ville være størst nedgang

i veksten hos de trær som vokste nærmest vatnet. ( Under diskusjonen

etter foredraget kom det fram at prof. Utaaker ville ha antatt bedret
vekst nærmest vatnet. På grunn av at det større magasin holdt lenger

på varmen og derved forlenget vekstsesongen i forhold til før reguler-
ing. ) Det ble i 1975 samlet inn treprøver i 2 serier fra HRV og opp
bjørkelia slik som vist på figur 2. Jeg antok at en vekstforskjell
før og etter regulering ville være størst nede ved strandsonen, for

deretter å avta oppover i lia. Laveste prøvenummer er tatt nærmest

vatnet.



Prøve Dia-

nr. meter

cm

1 15

2 11

3 11

4 10

5 10
10

9%
10 E
10 §

10 9

11 12
J

Tabell 1. Årringsbredde og beregnet tilvekstkvotient hos bjørk ved
Rauddalsmagasinet, Skjåk. Målt i 1976 av Bjørn Tveite,
NISK, NLH.

Gjennomsnittlig årringbredde
"Tilvekstkvotient"Antall 1 2 3 f 4

‘ malte 1943- 1953- 1953- §l964— 1953- 751953-631964-75 Merknader
radier 1952 1975 1963 11975( lo âr) ( 23 år) ( ll år) Klz år) 1943- 52 1943- 52 1943- 52

( 2/1) ( 3/1) ( 4/1)

3 104. 3 36. 0 - E - 0. 35 — — Fra strandkanten. Periodedeling
umulig.

4 23. 8 30. 3 34. 5 26. 4 I 1.27 1. 45 l. ll Fra strandkanten. .

3 64. 1 26.9 ( 34. 8) ( 19. 7) j 0. 42 0. 54 0. 31 50 m fra vatnet. Periodedelingäz
usikker.

. - T

3 119. 8 54. 1 68. 0 41. 3 f 0. 45 0. 57 0. 34 Fra strandkanten. Rotvelt p. g. a.
5 3 utvasket feste.

3 73. 6 66. 7 73. 0 61. 0 0. 91 1 0.99 0. 83 Fra strandkanten.

4 113. 2 98. 5 l2l. 3 77. 5 0. 74 0. 91 0. 58 50 m fra vatnet. Vokser frodig
1 i tett skog.

4 100. 4 55. 8 66. 1 46. 3 j 0. 56 I 0. 66 0. 46 150 m fra vatnet.

- - - - - 1 - ; - - Råtten. Ikke målt.
3 107. 6 66. 3 68. 1 64. 6 0. 62 0. 63 0. 60 250 m fra vatnet.

3 146. 9 88. 3 113. 2 65. 5 l 0. 60 z 0. 77 0. 45 350 m fra vatnet. Et av de
E E øverste trær på nordsida av
i i vatnet.

4 31. 1 69. 2 66. 5 71. 6 1 2. 23 e 2. 14 2. 30 pa litenholme 1 elvel¢pet.! x
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I tillegg ble en prøve, nr. ll, tatt fra et tre som sto på en øy

midt i elveløpet ca. l km nedenfor dammen. Se figur 2.

Treprøvene ble tatt ved å sage av trestammer ca. l m over bakken.

Selve årringsanalysen ble foretatt av forsker Bj ørn Tveite, Norsk

institutt for skogforskning ( NI SK) , NLH.

Resultater

Resultatene av årringsanalysen er vist i tabell l.

Resultatene er illustrert på figur 3 - 5 ved at tilveksten før

regulering er satt lik 1, 0 og at det for de 2 periodene 1953- 63

og 1964- 75 på figurene er ført opp tilvekstkvotienten i disse

periodene ( 2 høyre kolonner i tabellen) .

Prøveserie I ( nr. l - 3) er vist på figur 3. Prøve nr. l og 2,

begge fra strandkanten, viser ulik vekstreaksj on etter regulering.

Prøve nr. 3 synes å ha vokset noe dårligere etter regulering enn

før.

Prøveserie II ( nr. 4 - 10) er vist på figur 4. Prøve nr. 4 er ikke

tatt med da dette var en rotvelt og prøve nr. 8 er utelatt da denne

var råtten og ikke ble målt. Figuren viser at alle prøvene hadde

lavere vekst etter regulering enn i perioden før, men at nedgangen

muligens var noe større høyt oppe i lia enn nede ved HRV.

Prøve nr. ll fra holmen i elveløpet nedenfor dammen viser klart

bedre vekst etter regulering enn i perioden før.

Konklusjon

Materialet som her er framlagt er alt for spinkelt til å trekke
sikre konklusj oner. Men det må være tillatt å si at det er fram-
lagt indikasj oner på at den bj ørkeskog som står igj en over HRV

ved Rauddalsvatn ikke er blitt svekket i vesentlig grad av regu-
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Skisse over virkning på skog av etablert regulerings-
magasin. Fra Sterten 1969.
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PrøveH

Prøve3. 2. !

SKJÅK

HRV916. 3m.o. h.
NV 890 m.o. h.
LRV886.3 m.o. h.

0 lkm

M I150000
Prøve10. 9, 7. 6. 5

N-i——-———-

Fig. 2.

RAUDDALSVATN.

Rauddalsmagasine t med lok alisering av prøveo mråder.
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10
METER 1
OVER
HRV
916m.o. h. 0- 5'

2004

9
I

0. 5-

I50-
Pr¢vens vekst før
regulering normaliseres
og settes lik 1. 0.

Prøvens tilvekstkvotient
1004 i periodene etter

regulering.

7
1

0. 5-

50~

5 6
1 1

0. 5- 0. 5-

I
1943 1953 1964 1976 1943 1953 1964 1976

Fig. 4. Tilvekstkvotien t hos prøveserie II . Prøve nr. 5 og 6
er ta tt nærmest vatnet, mens prøve nr. 10 er tatt i
tregrensen.
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Pr¢vens veks t før
regulering normaliseres

Mfiffig og settes li k 1. 0.
OVER 3
HRV ,
916m. o. h.

05 Prøvens til vekstkvotient
T i periodene etter

regulering.
301

2

1
1 1

0. 5- < 0. 5<

1 1
1943195319641976 1943195319641975

Fig. 3. Tilveks tkvotient hos pr¢ veserie I. Prøve nr. l og 2
er tatt ved strandkanten, men nr. 3 er ta tt 30 m over
HRV.

2. 51

“ l

1943I 953I964 1976

Fig. 5. Tilvekst kvotient hos prø ve nr. ll, tatt på holme i
reguler t elveleie.
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leringen. Teorien om at skogen blir sterkt svekket omkring regu-

leringsmagasin, kan derfor ikke være helt almengyldig.

Prøve ll viser en så klar vekst etter reguleringen at det er lite

sannsynlig at dette er tilfeldig. Det er forøvrig også alment at

høyt og kaldt grunnvannsnivå ikke er heldig for veksten av trær.

Bjørn Tveite, NISK, har utført en vesentlig del av arbeidet som her

er framlagt. Han peker på at årringsanalyse egner seg godt for

slike studier, men at det kreves en langt større innsats for å fa

sikre resultater.

Litteratur

Sterten, Arne K. ( 1969) : Vannet og det lokale klima. VVV-komitéen:

Vern våre vassdrag. En hvitbok om vann. Grøndahl & sønn.

Oslo l969. ( S. 21-26.)
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VIRKNING AV VASSDRAGSREGULERINGERPÅ

FORPRODUKSJON

O. Dammerud

NVE - VN

Det er kanskje noe på kanten i et symposium om vassdragsregulering-

ers virkning på vilt å trekke fram undersøkelser over hvordan för-

produksjonen for beitedyr ( sau) synes å påvirkes av klimaendringer som

skyldes vassdragsreguleringer. Imidlertid er det vel rimelig å anta

at fôrtilgangen for vilt i vårknipa er noe analog med forholdene for

sau som slippes tidlig ut på beite.

For Tokke- skjønnet er det laget 3 sakkyndige utredninger:

l. Carl A. Boe: Regulering av Tokke- Vinjevassdraget.

Sakkyndig uttalelse om isforholdene

i tilleggskjønn vedr. klimaskader i

Grungedal m.v. Januar 1976.

2. Kåre Utaaker: Regulering av Tokke- Vinjevassdraget.

Sakkyndig rapport om mulige endringer i

klimaforholdene for tilleggskjønn vedr.

klimaskader i Grungedal m.v. Mars 1976.

3. B. Heldal og

Z. Sortedal: Regulering av Tokke- Vinjevassdraget.

Tilleggskjønn vedr. klimatiske skader

ved Grungevatn- Tveitevatn i Vinje og ved

Mosvatn i Tokke. Mai 1976.

Den første konkluderer med at isløsningen kommer ca. l uke senere

enn før reguleringen for Grungevatn, Tveitevatn og Mosvatn.
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Den andre utredningen konkluderer med at forsinket isløsning kan

bety:

a) økt frostfare i et belte fra strandkanten og opp til ca.

40 - 60 m høyde over vannet ( 40 - 50 m for Mosvatn) når
temperaturen faller ned mot 0° C i klare strålingsnetter.

b) en senkning av døgnmiddeltemperaturen på 0. 8 - l. 0OCi
strandsonenog på O. 5° C i 15 m høyde ( 0. 7 - 0. 80 i strand-
sonen og 0. 3 — 0.4OC i 25 m høyde ved Mosvatn) etter en

vedvarende godværsperiode i uken før isløsning.

I gråvær vil utslagene være langt mindre.

På grunnlag av disse utredninger er de jordbrukssakkyndige kommet

til at, sitat:

" Forsinkelseni varmesum blir 0. 50 x 7 dager = 3. 5 døgngrader. Omen
regner at i middel vil forsinkelseni isløsning bli fra den 7. 5 til
den å4. 5, og at middeltemperaturen i dette tidsrom normalt ligger
på 6 C, vil en varmesumpå 3. 5 døgngraderbety ca. en dags forsinkelse
i veksten når en regner basistemperaturfor gras til 3 C.

Dette betyr at en må regne med at tidspunktet for beiteslipp i gjennom-
snitt kan bli forsinket en dag. De økonomiske konsekvenser av dette
blir at innefóringssesongenblir forlengetmed en dag. "

Sannsynligheten for å få de klimasituasjoner som ifølge de sak-

kyndige vil føre til de temperatursenkninger en er kommet fram til

er beregnet av Statskraftverkene ( Sven Erik Hetaker) . Observasjoner

av tidspunkt for isløsning på Grungevatn fra 1955- 67, og klarværs-

perioder ved klimastasjonen i Dalen i Telemark II er lagt til grunn.

Hyppigheten av sammenfall mellom godværsperiode og isløsning som

kan føre til l dags forsinket forproduksjon går fram av tabellen

nedenfor.
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Skyfritt 3/4 skyfritt
Periode ( døgn) 3 4 5 3 4 5 6 7

Kombinasjonen inn-
treffer tilnærmet
hvert: 98 år 290 år 1430àr 20 år 48 år 114 år 280 år 1370år

Materialet som det her refereres til gir en viss indikasjon om hvilken

dimensjon vassdragsreguleringenes virkning på klimaendring, vegeta-

sjon og vilt kan ha. Jeg vil ikke med dette ha uttalt meg om hvilken

betydning gras har som viltfôr og om det går å trekke parallelle
slutninger. Det skulle imidlertid være rimelig å anta at klimaet
vil ha samme innvirkning på de vekster som har størst betydning

som viltfôr om enn kanskje i mindre grad.

Et viktig spørsmål i denne sammenheng er om disse virkninger med-

fører skader som det er grunn til å tillegge særlig vekt ved vurdering

av vannkraftutbygging og i tilfelle om forskning på området bør

prioriteres?
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VI RKNINGERAVNATURINNGREPPAVI LLREIN-
BESTANDENI SNØHETTA ~

Terje Skogland, Eldar Gaare ( bilde) ,

DVF- Viltforskningen,
Øystein Mølmen.

Innledning

Flere av våre villreinområder har hatt og har under anlegg natur-

inngrep av forskjellig omfang. Eksempler på påtenkte anlegg er Veig

og Dagali på Hardangervidda, Rauma i Reinheimen og utførte anlegg er

Songa på Hardangervidda og Blåsjømagasinet i Setesdalsheiene ( Kjos-

Hanssen og Gunnerød 1977) samt Aurlandsutbyggingen i Nordfjella vill-

reinområde.

På Dovrefjell har flere naturinngrep blitt foretatt. Noen av dem

ligger så langt tilbake i tiden at vi begynner å få oversikt over

den effekt de har hatt på villreinstammen. Jeg skal i det følgende
skissere hva vi vet om denne effekten i det som vi i dag definerer

som Snøhettaområdet, det vil si den gjenværende del av det tidlig-

ere store Dovrefjellterrenget som nå ligger vest for Dovrebanen

og E6.

1. Reinens førhistoriske trekkmønster

Dyregraver og fangstanlegg gir oss et bilde av reinens førhistoriske

trekk. Slike anlegg var plassert på strategiske steder hvor det var

naturlig for reinen å passere. Den fysiografisk klimatiske inndeling

av Sør- Norge med en fjellkjede som barriere mot fuktige havvinder

skaper en steil gradient fra et kystklima i vestfjella som fanger

nedbøren til et relativt kontinentalt klima øst for vannskillet.

Reinens sesongtrekk har fulgt en slik øst-vest gradient i hele

Langfjella og Dovrefjell. Disse trekk foregår i april- mai og sep-

tember- oktober. I Snøhetta har 1200 fangstanlegg blitt dokumentert

( Mølmen 1978) . Disse var plassert i de viktigste gjennomgangsårer

for rein. Oversikt over fangstanleggene er vist i Fig. 1 ( fra Skog-

land og Mølmen 1980 i trykk) og mønsteret i trekkrutene i Fig. 2

(samme kilde).
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Fra Fokkstua til Vålåsjø/Avsjøen og Hjerkinn og mellom Hjerkinn og

Kongsvold deles Dovrefjell nesten på midten av en lågalpin renne.

Her har Øystein Mølmen registrert et kontinuerlig nettverk av

ca. 700 fangstanlegg slik at hele Dovrefjellet fra øvre Gudbrands-
dalen til Drivdalen i nord var skåret i to. Vi kan bare tenke oss

hvilke enorme reintrekk som har passert her vår og høst mellom

vinterbeiter i Rondane og Østerdalen og kalvingsland i Eikesdal-

Sunndalsfjella. Dette fangstanlegget er et av de største og mest

imponerende som er registrert i Fennoskandia.

Fra Skamsdalen- Joraelva i Lesja langs det nåværende Aursjøen og

Ossjømagasinene til Litledalen i Sunndalen går det også en slik

lågalpinrenne. Fangstanleggene går her på tvers av denne rennen.
De fleste anleggene ligger i dag under vann etter oppdemmingen av

Aursjøen. Fokkstua og Aursjø- fangstanleggene vitner om store

regionale reinstrekk. Fangstanleggene i de vestligste fjell og

de sentrale områdene rundt Snøhettamassivet var antagelig basert

på lokale beitetrekk. Konsentrasjonen av fangstanlegg i den sør-

vestlige og vestlige del av området ( området mellom Aursjømaga-

sinet- Eikesdalenog utover Romsdalsfjellene) vitner om at dette
var et av de mest brukte sommerland i gammel tid.

2. Naturinngrep og utvikling i stammen i nyere tid

Etter at riflene kom til Norge ble mange dyregraver liggende brakk.

I slutten av forrige århundre var riflene blitt effektive jaktvåpen,

og mye tyder på at dette var en av grunnene til nedgangen i vill-

reinstammen i Sør- Norge rundt århundreskiftet. I perioden 1920- 25

var det nesten tomt for rein i det området som i dag kalles Snø-

hetta. Lokale rapporter tyder på et par hundre vinterdyr.

Dovrebanen

Med en slik liten stamme opphørte naturlig nok store regionale

trekk. I denne perioden (1921) ble Dovrebanen fullført over fjellet.

Denne løper parallelt med fangstanleggene over Fokkstua- Hjerkinn.

Lågt jakttrykk i 30- åra og under krigen tillot villreinstammenå
øke kraftig fram til slutten av 40- åra. Det er antatt at det var

ca. 6000 vinterdyr vest for jernbanen i 1947. Disse dyra trakk

ikke østover langs de tusenår gamle trekkveiene til Vinterland i

Rondane nå men ble stående vest for jernbanen hele vinteren

utover i 50- åra og stammen økte størrelsen til bortimot 15000 dyr

i slutten av 50- åra. Dødeligheten økte, beitene ble fullstendig
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nedslitt av tråkkskader og overbeiting, men over jernbanen trakk

ikke dyra før i 1956 ( da det var en antatt stamme på ca. 15000 dyr) ,

da en del dyr krysset jernbanen ved Grønbakken og til vinterbeiter

i Knutshø. Dette var i en vinter med ca. 140% av normal snøakkumu-

lering på vest og da var naturlig nok de allerede nedslitte beitene

enda mindre tilgjengelige.

äsèèsæmieqez_i_ä§lyin9§9æ§ê§e§

I perioden 1946- 1953 ble de store dammene i vestenden av Aursjøen

og nordenden av Osvatnet bygd. En kraftlinje fra Sunndalsøra til

Lesja langs Osvatnet- Aursjøenmagasinene ble ferdig i 1962. Dette

året var det siste da en stor simleflokk, ca. 2000 av en vinter-

stamme på ca. 9000, vintret vest for Aursjøen ved Vangsvatnet.

Etter at strømmen ble satt på kraftlinja har det ikke vært simle-

flokker som har vintret eller kalvet vest for magasinområdene.

De eldste bygdefolk i Eikesdalen beretter om kalvingsland i Torbu-

dalen i begynnelsen av dette århundret. Kalving skal også ha fore-

kommet nordvest for Grøttavatnet i den helt vestlige del av det

førhistoriske utbredelsesområdet ( Mølmen 1978) . Etter at stammen

ble redusert ved jakt for å hindre ytterligere nedbeiting har ikke
de tradisjonelle kalvingsområdene i vest (figur 4) vært i bruk.

Fram til 1968 gikk det stadig tilbake med antallet rein i områdene

vest for Aursjøbassenget. Fra 1969- 1976 var området fredet mot jakt.
I denne perioden økte gradvis en bukkestamme i området. I perioden

1975 og utover da jeg begynte systematiske registreringer var det

fra 150 til 170 bukk på sommerbeite fra Merrabotn vestover til

utbyggingsområdet i Sandgrovbotn ( Mardøla) . Denne utbygging startet

i 1974. Det framgår av kartet ( fig. 2) at det var tett med bukk

rundt de store høene i dette området, fra Vangshø i øst fram til

Sandgroveggen mot utbyggingsområdet i vest. På varme sommerdager

kunne man lett se bukkene på snøfonnene på de øverste toppene her.

Over anleggsveien og lenger vestover der det også er forholdsvis tett

med dyregraver var det bare sporadisk at bukkene trakk.

3. Reinens nåtide bruksmønster

Bukken i vestområdet trekker østover til simleflokkene i Snøhetta

i brunsttiden ( fig. 5) . Etter brunsttiden og utover vinteren trekker
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de smått om senn tilbake til vestområdet oftest i Horrungene-

Seterfjellet og nedover langs myrene mot gamle Gautsjøen

om våren og nedover i liene mot Lesja og Lesjaskogsbygden.

I perioden 1975 til i dag da dette forholdet har vært systematisk

undersøkt har reinen kalvet på nedslitte vinterbeiter i området

Åmotsdalen- Gruvedalen ( fig. 4) .

Utbredelsen av rein gjennom året pulserer i takt med endringer

i beitetilgang og insektplager eller annen forstyrrelse. Endringer

i utbredelsen skjer ved oppdeling av store flokker i mindre

grupper. På seinvinteren er reinen på grunn av beitesituasjonen

mest spredt og oppdelt i flest smågrupper. På denne årstid okku-
perer derfor reinen også det største bruksområdet. Fig. 5a viser

fordelingen av reinstammen i tetthet. Materialet er basert på

totaltellinger i fem påfølgende år ( 1975- 1979 utført av den lokale

forvaltning) . Det framgår av figuren at ca. 70% av totalarealet

er tomt for rein på den av året da det kniper mest med mat. Midlere

tetthet av rein totalt sett er 0, 6/km2, mens det området som vi

kan anta at den finner mat i, ca. 30% av totalarealet, har en tett-

het på 1, 04 dyr/kmz. Fordelingfunksjonener ikke statistiskfor-
skjellig fra den teoretiskeymussonsom viser at konsentrasjonen

av dyreflokker ikke er tilfeldig men høyst forutsigbar og klumpet

( se også tab. 1 de tre siste kolonnene for samme år) . Av fig. 3

framgår det at konsentrasjonen av simleflokker sommerstid er enda

mer utpreget, i vesentlig grad på Leirsjøtelet og i Stroplsjødalen

mens bukkene er i vestområdet og i Knutshø. Alle de dyr ( ca. 1/3

av totalstammen) somgår på vinterbeitei Knutshøterrengettrekker
tilbake vestover til Snøhetta og kalver der.

4. Faktorer som bestemmer reinens utbredelse og levedyktighet

I første avsnitt ble det nevnt betydningen av klima for reinens

regionale trekk. Topografi er en av de viktigste klimamodifiserende

faktorer i vårt land. Om vinteren trekker reinen til de snøfattigste

terreng og om sommeren til nedbørrike terreng der tilgang på smelte-

vann gir lang groe vekstsesong. Samtidig er topografi viktig som
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en temperaturm odifiseren de faktor . Ved økende høyde synker

gjennoms nittstempe raturen og derav pl antevekste n totalt sett

fordi denne er temperatura vhengig.Vi llreinen har gj enno msin
utviklin gshistorie tilpasse t seg høyf jellsbioto pen. Nøkkelen til
dens suksess i høyfj el let er mobilitet. Mobilitet var nødven dig
for å dekke dens l ivsbeting elser som den fant i forskjel lige geo-

gra fiske avsn itt av høy fjellet.

Nedenfor er skj ematisk vist fakt orene som påvirker dyras leve -
dyktighe t og forme ringsevne .

Kli ma Regi onale og biotopv alg Mengde dyr as leve-
Topografi seso ngmessige plantev alg og kva- dyk tighet og
Bestands størrelse trekk litet formerin gs-
Biot opprefera nse av t il- evn e!
Plan teprefera nse gjen gelig

mat

Pref eranser defineres her som hv a reinen t il enhver tid benyt ter

av t erreng og planter under opti male levev ilkår, mens valg er hva
den unde r rådende forhold ka n skaffe seg.

Kjenner man rekkef ølgen og de innbyrd es forhold mellom disse

fakt orene kan man forut si effekt en på dyra s levedyk tighet og for-
meringse vne ( demografi) . Gri per man i nn i det ovenskisse rte faktor -
mønster må man forvente påvirkni nger på dy ras demografi.

Jeg skal i det føl gende fra mheve hva vi vet om faktormøn steret og
dets bet ydning for reinen.

5l; m2_99_E9299£2£i

Det er dokumentert gjen nom studi er av snø og reinen s vinterbe ite-
stra tegi et k lart forho ld mellom snøens va nnholdigh et og hard het

( is lag) og re inens tol eranse for graving f or â nå ned til bei tet
( Skogla nd1978) . Reinen vis er en klar evne til å velge områder
med minst snø i forhold til snøa kkumulerin gsgradien ten, og den
velger da sesongbi otoper der den lett est kan gr ave seg ned til

beit et. Det er de topog rafiske f orhold som er betydn ingsfulle her,
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fordi dette påvirker opphoping av snø på flater og i daler og av-

blåsning av ryggene i et kupert lende når landskapet fylles av snø

( Skogland 1974, 1978, 1979) . Topografi avgjør nedbørskillet. Fram-

herskende snøfall kan komme inn over landet fra ulike retninger de

enkelte år. Reinen krysser nedbørskillene til " snøskyggeterreng" i

forhold til de inkomne snøfallsmønstre ( se fig. 6) .

Bestandsstørrelse

Fig. 5a viste den klumpete fordeling av reinen i terrenget selv

under den mest ugunstige sesong som var seinvinteren. Man skulle

anta at en økning i stammen ville " automatisk" føre til at en større

andel av " nulltetthetsområdene" tas i bruk. Sammenligner vi med til-

svarende materiale fra Knutshø som har en livskraftig stamme i vekst

på gode vinterbeiter ser vi at de også har ca. 70% nulltetthetsom-

råder, men at tetthetsøkningen i Snøhetta ser ut til å skje på alle-

rede belastede arealer, mens nulltetthetsområdene forblir de samme.

Nulltetthetsområdenei Snøhettavil si vestområdene. Disse områdene
er typiske sommerbeiteområderfra naturens side og klimatisk sett
dårligere vinterbeiteområder de fleste år enn områdene øst for vann-

skillet, noe som gjenspeiles i lavheiprosenten. Det naturlige ville

være å trekke østover, men da må reinen passere noe som den har opp-

fattet som en barriere, nemlig jernbanen, E6, telefonlinje, gjerde

og menneskelig ferdsel.

§; 9E92_99_2; §eE§e£§§§§§2§§£

Det er dokumentert at reinen søker den grønne planteproduksjonen i

tidlig vekstfase gjennom sommersesongen ( Skogland 1975, 1980) . Dette

finner den i størst omfang vest for vannskillet. Produksjonen er

størst i lågalpine høgstaudeenger og på mellomalpine snøleieenger

( Wielgolaski 1975) og det er et klart forhold mellom produksjon og

reinens biotopvalg ( Skogland 1980) . Om vinteren velger reinen lav

( Gaare og Skogland 1975) . Den er fysiologisk tilpasset til utnyttelse

av lav som hoveddiett i forhold til f. eks. sau ( Presthegge 1954) .

Prosent dekning av lav øker med snøskyqgeeffekten ( Lyftingsmo 1974) .

Reinens kalving pågår normalt i nær tilknytning til sommerbeitet.

Simlene er svært kritiske til valg av kalvingsbiotop. Optimale

kalvingsbiotoper har en viss snøskyggeeffekt i lågalpin sone hvor

dyra kan dra knopper av dvergbjørk som spirer først av fjellplantene

i lågalpin sone ( Skogland 1972, 1974) ( se også tab. 2) . Disse

områdene bør ligge i tilknytning til et mellom-
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Tabell 1. Volum av r einlav i t ypiske vint er beit efelt
( greplyngheier av dvergbj ørk krekling typen) .

iOrkelsj øhø 1) ' Knutshø 2) I SnØhetta
` " N i il N X i I N X

l I

Tykkelse av lavmatte ( dm)' 35 0,46 0, 24 ' 30 0,37 0, 14 , 40 0, 05 0, 05
I

H-

Dekningsgrad av lav ( %) I35 71, 5 2, 2 ‘ 30 62, 9 3,9 : 40 16, 9 1, 7
v I

Volum n 32,9 I 23, 3 I 0, 85
1 1 .I

N = antall beskrevne ruter ( 33x100 cm størrelse)

middelverdien

><:
II

+

II

_ 95% sikker het smar gin på middelver diene

1) bruksområde for stedegne Knutshødyr

2) bruksområde for Snøhettarein på vinterbeite i Knutshø



Tabell 2. Utbredelse av tilgj engelige plantesamfunn i %
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i kalvings-

tiden. For vegetasj onsdata se kildene i fotnote.

Lågalpine

lavrike heier

av dvergbj ørk

krekling typen

Mellomalpine

lavfattige grasheier

av rabbesivtypen

Mellomalpine

grasheier av

ruklevier flekk-

mure typen

1) Fra Skogland og Mølmen

2) Fra Mogstad ( 1964)

3) Fra Husum ( 1963)

1)Snøhetta Snøhettas gamle

bruksområde kalvingsland 2) Knutshø 3)

27. 4 70. 5 39

10. 9 — —

9. 9 - 24

48. 2 70. 5 63

(1980 i trykk)

fra Reinsvatnet- Torbudalen

fra Digerkampen- Orkelsj ø
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og høgalpint sommerbeite slik at avstanden som simler må gå

med kalven er kort for å nå fra det tidlige vårbeitet til det

gode sommerbeitet.

Ut i fra den biologiske forståelse av reinen og kjennskap til

terrenget på Dovrefjell må jeg bare fastslå at det beste sommer-

beiteterrenget ligger vest for Aursjødammen utover Romsdalsfjella

og i Eikesdalsfjellene og det beste vinterbeitet i Knutshø og i

Rondane ( øst for Dovrebanen og E6) . Kalvingslandet i dag i Snø-

hetta ligger på typiske seinvinterbeiter i Gruvedalsfjellene og

har ikke god tilgang på tidlig lågalpint vårbeite, dertil er

terrenget for brattlendt og tørt. Det beste seinsommer og høst-

beite ligger der simleflokkene i dag ferdes i stort antall hele

året rundt, nemlig områdene Skamsdalen- Åmotsdalen- Stroplsjødalen-

skytefeltet- Vålåsjø- Grøndalen. En del gode vår og høstbeiter er A

også neddemt og ligger i tilknytning til Aursjø- og Ossjømagasinene.

äy9§§9§_è§9ks§_ikke_§si9sn_§§_9B§im§ls_§s§9§9èi9§9Bsn§_i_§n@heEE§2

Det er helt klart at adkomsten til optimale vinterbeiter langs

tradisjonelle trekkruter er avskåret på grunn av tekniske inngrep

på Dovrefjell. Det samme gjelder adkomsten til de optimale sommer-

beiter og det gamle kalvingslandet. Gjennom sammenlignende studier

har jeg påvist at det ikke er noen statistisk målbar forskjell i bio-

topvalg hos Hardangerviddarein i forhold til Snøhettarein selv om

de har ulik tilgang på vinter- og sommerbeiter ( Skogland 1980, 1979,

Skogland og Mølmen 1980 i trykk) . ( Biotopvalg er definert som valg

av plantesosiologiske Vegetasjonstyper, se Fig. 7) .
Av figur 7 framgår at den vesentligste forskjell mellom Hardanger-

vidda og Snøhetta i biotopvalg er i forbindelse med kalving der

Snøhettareinen står høgre på tørre rabbesivheier.

Tabell 2 viser en oversikt over mengden med prosent tilgjengelige

arealer med godt kalvingsland der reinen kalver i Snøhetta i dag,

de gamle kalvingsstedene og i Knutshøområdet. Det fremgår her,

selv om datagrunnlaget er spinkelt, at det er en vesentlig lågre

tilgang på de viktige lågalpine dvergbjørk- krekling heier i Snø-

hetta. Om dette er årsaken til den låge kalveoverlevelse er det

for tidlig å si noe konkret om.
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Tabell 3. Kalvingsuksess og overlevelseshyppighet

Drektighetsafl Levende kalv Overlevelses-

Område År N før kalving N pr. 1OO simle )2 år prosent

Snøhetta 1976 139 62 t 8 660* 43 i 3. 8 *7O i 27

1977 365 60 i 5 2506 39 i 1. 9 65 i 6. 5

1978 463 59 i 6 660 34 i 3. 6 58 i 8. 2

1979 362 66 i 4. 2 563 39 i 4. 8 58 i 17. 9

Snøhettadyr

på vinter-

beite 1
Knutshø 1978 242 77 i 5.

1979 386 78 i 439 67 i 4. 6 87 t 17. 9

Stedegne

Knutshødyr 1978 411 81 i 3. 9 393 76 i 4. 94 i 11. 9

1979 349 78 i 4. 4 121 75 i . 9 96 i 12. 4

* Sammenblanding av Snøhettadyr og dyr fra vinterbeite i Knutshø.

Alle tall er oppgitt med i 95% sikkerhetsgrenser på middelverdien

beregnet ut fra binomial prøvetaking. N = antall dyr i prøvetakingen.

Sikkerhetsgrenser på overlevelsesprosent beregnet fra Rickers metóde

( Ricker 1975) .
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Bukk og simle reagerer forskjellig på endringer i miljø. Simlene
oppfostrer kalvene, de viser større sosialt ansvar ut fra deres

biologiske rolle, de er skyere og reagerer med flukt lettere på

hva de oppfatter som fremmedelementer i livsmiljøet og de opptrer

med større grad av flokksamhørighet i fostringsgrupper. Bukkene er

mer uavhengige, opptrer i mindre grupper i klare ranghierarki. For

dem er også den viktigste biologiske rolle å føre sitt arveanlegg

videre. Dette oppnår de best ved å vise styrke og dominans overfor

sine rivaler. For å nå brunstige simler passerer de gjerne anlegg

simler oppfatter som klare barrierer.

Ut fra deres biologiske rolle som oppfostrer er derfor simlene

klart mer sårbare for miljøendringer enn bukkene. Snøhettasimlene

som tilbringer vinter, kalvingstid og sommeren i et overlappende

terreng, hvor reinen normalt ville ha hatt disse terreng geografisk

adskilt har i dag den lågeste produksjonsevnensom vi har klart å
påvise i villreinområder på fastlandet. Det er bare den høgarktiske

Svalbardreinen som har lågere produksjonsevne. Dette skyldes vesentlig

knappheten på tilstrekkelig arealer med vinterbeite og tidlig vår-

beite ( Tabell 1) . Den delen av Snøhettasimlene som vintrer i Knutshø

har en høgere drektighet og større kalvetilvekst ( Tabell 3) . Disse
trekker over Dovrebanen og E6 ca. 1 mnd. før kalving og kalver nær

Snøhettasimlene og oppviser bedre tilvekst enn disse. Vi må bare

derfor fastslå at det er drastiske inngrep i det regionale og

sesongmessige trekkmønster som tidligere ble nevnt som nøkkelen

til reinens suksess som har skapt denne stedegne lågproduktive

villreinstammen i Snøhetta. Vi antar at simletrekket til vinter-

beite i Knutshø over jernbanelinjen og E6 som foretas av ca. 300 dyr

hvert år opprettholdes ved tradisjonslæring. Dyra har problemer

med kryssing av vei/jernbane p. g. a. ferdselen. Det er vanskelig

å forutsi det framtidige mønster. Både værforhold, beitesituasjon,

tilvenning og menneskelig ferdsel vil være avgjørende.
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Konklusjon

Bygging av Dovrebanen over Dovrefjell i 1920- åra da villrein-

stammen var svært liten, og økende stamme vest for denne banen

i 40- og 50- åra skapte brudd i det tradisjonelle sesongtrekk øst-

over til Rondane til vinterbeiter. Dette førte til en~overbeitings-

situasjon på vinterbeitefelt vest for linjen. Vassdragsutbygging i

vest i Aursjø- Torbudalen som ble fullført i midten av 60- åra da

stammen ble hardt beskattet og redusert i størrelse, skapte brudd

i tradisjonell bruk av nedslagsfeltet som kalvingsland og nedsatt

bruk av vestenforliggende sommerland. På grunn av ulikheter i

sosiale mekanismer mellom bukk og simle, var det bukk som fortsatte

å krysse vestover til sommerbeite i jaktfredningsperioden i be-

gynnelsen av 70- åra vest for utbyggingsområdet. Det er antatt at

miljøendring spesielt med hensyn til menneskelig trafikk/ferdsel'

var stor nok til at kalvende simler som er spesielt vare i den

tiden, holdt seg borte fra områdene og at tradisjonell simlebruk

av områdene siden ble skutt ut. Det er lite trolig at området i

dag har de kvaliteter som kalvende simler stiller til terrenget

med hensyn til ro, selv om områdene beitemessig er atraktivt.

En utbygging i Mardøla- Grytten i midten av 70- åra da stammen var

svært liten hadde ikke store umiddelbare negative effekter fordi

dyras bruk av dette området allerede var sterkt begrenset av de

tidligere utbygginger i Aursjøen- Torbudalen. Kombinasjonen av brudd

i østlig trekk til vinterbeiter på grunn av jernbaneutbyggingen og

siden E6 og vassdragsutbygging i vest har medført overlappende

sesongbruk av de mellomliggende arealer hvor beiteslitasjen har

vært svært stor på grunn av sammenpakning av en stor stamme i be-

gynnelsen av 60- åra. Effekten på villreinstammens produksjonsevne

har vært svært stor og stedegne Snøhettadyr er i dag de lågest

produktive av våre norske villreinstammer. På det nåværende tids-

punkt kan vi bare si at det er kombinasjonen av disse påvirkninger

som er årsaken. Påvirkningen synes å ligge mest på menneskelig nær-

vær på grunn av lettere adkomst til terrengene enn på naturinngrepene

i seg selv slik at dyra skyr menneskelig nærvær i ulike former i

terrenget. Naturinngrep, selv om de fører til at en del beitearealer

neddemmes eller nedbygges ved installasjoner, veier etc. får derfor
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en buffersone av nedsatt bruk av rein som en bieffekt av natur-

inngrepet på grunn av den miljømessige endring som menneskelig

trafikk/tilstedeværelse/ferdsel medfører. Størrelsen på slike

buffersoner vet vi i dag ikke nok om, men terrengets beskaffen-

het, klimagradienten og høydevariasjoner samt hvilken sesong dyra

normalt ville brukt området og dyras kjønn er av betydning. De

trekk som foregår ut av det komprimerte "kjerneområde" definert

som Snøhettaområdet, både østover og vestover henger i en tynn

tråd og avhenger bl. a. sterkt av framtidig endring i trafikken

i disse områdene og dets buffersoner.
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VIRKNINGER FOR TAMREINDRIFTEN VED TAP AV

BEITEAREAL VED KRAFTUTBYGGINGER

Loyd Villmo.

Foredraget holdt av Erling Lyftingsmo (bilde) .

Ved inngrep i beiteområdene, slik som ved neddemming av land, blir

det av regulantene ofte argumentert med at dette kan ikke bety noe

for reindriften ettersom det er så store arealer tilbake. Det kan

derfor være grunn til å diskutere dette litt nærmere.

Reinen er som beitedyr forholdsvisarealkrevende. Under barmarks-
tiden vil den helst bevege seg over store arealer. Reinen er svært

selektiv i sitt beiteopptak. Den velger bare det beste, og det beste

hos de grønne plantene er unge, ferske blad og spirer. Det blir sagt

at reinen er kresen i valg av beiteplanter. Dette gjelder også i

valg av beiteland. Beiteområdene er oftest slik at det mest produk-

tive beite utgjør meget små arealer, spredt utover et større område.

Dette gjelder kanskje særlig i Nord- Norge. Det fører igjen til at

reinen blir tvunget til å streife over store arealer under beitingen.

I vår tid er presset på utmarksområdenemeget store. Vassdragsregu-
leringene er bare en inngrepstype. Ved siden av dette kan det være

utbygging av vegnettet, turist- og fritidsanlegg, industri- og

gruveanlegg, kraftlinjer, militære anlegg m.m. Selv om hvert enkelt
inngrep kanskje ikke betyr så mye, vil summen av alle inngrep kunne

få katastrofale følger for reindriften. Dette gjør seg særlig

gjeldende dersom beitene er optimalt utnyttet, og dersom den beite-

type som går tapt er minimumsfaktori beiteområdet, slik som lav-
arealer, tidlig vårbeite og kalvingsland.

Ved vassdragsreguleringene kan konsekvensene for reindriften bli

ulikeartede. Ved siden av at beitearealer går tapt, kan det få inn-

flytelse på hele driftsforløpet i distriktet. Da dette emnet er alt

for omfattende i et kort innlegg, skal jeg bare holde meg til beite-

tapet.
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Det er enkelte områder som er særlig verdifulle for reinen. Vi

snakker om trivselsland for reinen. Dette er områder der beitedyrene

trives og samler seg og beiter i ro. Det sier seg selv at dette er

verdifullt, både for beitedyra og fra et arbeidsmessig synspunkt.

I et beitedistrikt utgjør slikt trivselsland større og mindre

områder. Vi kan ikke tvinge beitedyratil å holde seg innenfor
et område der de ikke vil oppholde seg. Vi kan si at et trivsels-
land er et område der beitedyra får flest mulig av sine krav til
miljø tilfredsstilt.

Det er oftest langs vassdragene at vi finner de mest produktive

beitearealer. Her får vi også den mest intensivebeiting.

Det er lavbeitet som er hovednæringen for reinen om vinteren.

Lavet er en ensidig energikilde med negativ proteinverdi. Om våren

har reinen derfor stort behov for proteinrik næring. Det gjelder

særlig kalvesimlene. Det er langs vassdrag og på lågereliggende

myrer at det blir tidligst snøbart. Det er her de første grønne

planter spirer fram. Her graver også reinen etter proteinrike røtter

og utløpere av ulike myrplanter.

Dersom slike arealer blir neddemt ved en vassdragsregulering, kan

selv små tapte arealer få store konsekvenserfor reindriften. Det
er da liten nytte i store områder som kanskje for en stor del består
av uproduktive arealer. Vi skal vise dette ved en skisse.
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Skissen gir et forenklet bilde av reinens beiteintensitet i et

område. Kryssenemarkerer antatt beiteintensitet. Langs vassdraget
finner vi det mest produktive beite og også den største beiteintensi-

tet. I fj ellsidenefinner vi de fleste steder at det produktive
beitet er mosaikkformig spredt på småarealer. Et stort totalareal

gir derfor ikke noe sikkert uttrykk for beitekapasiteten.

Someksempel skal j eg nå orientereom et enkelt vassdragsregulerings-
prosjekt, nemlig Åbjørareguleringen på Sør- Helgeland. I tilknytning

til skissen vi viste, skal vi vise noen lysbilder fra traktene ved

Åbjøravassdraget. Disse bildene samsvarer bra med skissen. Vi ser~

svært mye nakent berg med spredte grønne flekker som en mosaikk.

Vi ser at det er særlig langs vassdraget og sidebekkene at det er

noe produktivt beite.

Jeg skal konsentrere omtalen av dette kraftverksprosjektet til Øvre

Kalvvatn, som er hovedmagasinet til kraftverket, og jeg skal bare

holde meg til beitetapet, selv om oppdemmingen stenger flere flytte-

og trekkleier for reinen. Reguleringsområdet utgjør et kjerneområde

for reindriften i Kappfjell og Bindal reinbeitedistrikter. I det

syd- østvendte terrenget blir det forholdsvis tidlig snøbare rabber.

Langs vassdraget er det mye produktiv mark med god beitevegetasjon,

som blir tidlig snøbar. På rabbene er det bra lavdekning. Området

skifter fra ganske gode høyfjellstrøk der reinen kan finne ro for

insektene på varme sommerdager, til lune dalfører der reinen kan

trekke ned og beite om sommernettene og til andre årstider.

Hele dalføret synes å være et trivselsland for reinen der den har

kunnet gå i ro i månedsvis. Dette har samene nyttet seg av i sitt
arbeide med reinen. Øvre Kalvvatn har vært noe av en hovedbase for

reindriften om sommeren. Her var det lune teltplasser, lett å få

tak i brensel og etter hvert godt med matfisk. Det har fra gammelt

av vært drevet et skiftebeite i disse distriktene om vinteren. Mens

reinen har hatt barmarksbeite her hvert år, har reindriftsgruppen

om vinteren skiftet med â holde reinen i disse indre strøk og i
Kolbotn reinbeitedistriktmot kysten.
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Vi skal se litt nærmere på de beitearealer som går tapt ved Øvre
Kalvvatn. Øvre Kalvvatn lå før reguleringen på 484 meter over havet.

Her er mest snaufjell, men i enkelte dalsøkk vokste det noe småbjørk.

Nedenfor vatnet var det noe mer bjørkeskog langs elva.

Vegetasjonsforholdeneved Øvre Kalvvatnområdet er beskrevet av
Sigmund Sivertsen i Rapport ( Botanisk serie 1974- 6) fra Det Kgl.

Videnskabers Selskap, Musêet, Trondheim. Her uttales blant annet:

" Det generelle førsteinntrykket var også et usedvanlig magert land-

skap, fjellene omkring er i stor utstrekning vegetasjonsfrie unntatt

i sprekker og senkninger. Rundt vannene i en viss høyde er det

imidlertid sammenhengende vegetasjon grunnet ganske omfattende av-

leiringer av løsmateriale".

Etter oppdrag fra Vassdragsdirektoratet foretok vi i 1974 registrer-

inger av de beitearealer som ville gå tapt ved bl. a. Øvre Kalvvatn.

Disse arealer utgjør 4, 2 km2. Vi utførte feltarbeidet som linje-

registrering. Vi mente at denne metoden var tilstrekkelig nøyaktig

for å beregne beiteverdien i forenheter. Det blir ikke tid til å

komme i detaljer inn på registrerings- og beregningsmetodene. Disse

er stort sett beskrevet i utredningen fra den rettsoppnevnte sak-

kyndige.

Registreringene viste at det neddemte areal fordelte seg på 94, 8%
eller 3. 982 dekar produktivt beite og 5, 2% eller 218 dekar impediment.

Fordelingen på beitetypene var 27, 4% fastmark med lav, l, l% myr med

lav, 8, 4%bjørk- og vierkratt, 12, 6%blåbærlyngmark, 2l, l%grasmark,
2, 1% urterik mark, l6, 8% bra myr, 4, 2% dårlig myr og l, l% snøleier.

Når det gjelder beiteforholdene, ble 57, 9% av arealet karakterisert

som meget bra og 32, 6% som bra. Resten fikk dårligere karakter. Det

var altså hele 90% av arealet der beiteforholdene ble karakterisert

som meget bra og bra. Fordelingen på beitetypene viser at her var

et variert beite og med en meget sjelden høy prosent på de mest verdi-

fulle beitetypene som lavmark, bjørk- og vierkratt, blåbærlyngmark,

grasmark, bra myr og snøleier.
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Når det gj elder lavmarka, var det god dekning av lavet i det 18, 5%

av lavmarka ble registrert med tett dekning og 70, 4% med middels

dekning.

Jeg har tidligere nevnt at arealene langs vassdrag har en høyere

pr oduksj on av beiteplanterog en stør r e beiteintensitet enn om vi
ser på hele totalarealet i distriktet. Dette gir seg selvsagt ut-

slag i beregningene av beiteverdi i forenheter. Det ble beregnet

at det neddemte ar ealet ved Øvr e Kalvvatn hadde et år lig utnyttbar t
beite for rein på 17. 560 forenheter grønnbeite og 12. 500 forenheter

lavbeite, i alt 30.060 forenheter. Dette tilsvarer for lavbeite 10, 4

forenheter pr. dekar produktivt beite, for grønnbeite 6, 3 forenheter

pr. dekar og i gj ennomsnitt 7, 6 forenheter pr. dekar. Hva betyr så

dette for r eindr iften i distr iktet?

Dette har skj ønnsretten ved Åbj øraskj ønnet forsøkt å gi et svar på

i det den i sin kjennelse uttaler følgende om dette spørsmålet:

" Enmåte å kompenserebeitetapetpå vil være å gi reineierneerstatning
på grunnlag av en pris pr. forenhet. De saksøkte reineiere har gjort
gjeldende at de framfor erstatning i størst mulig utstrekning ønsker
sine tap kompensertved tiltak som setter dem i stand til å opprettholde
sin næring uten innskrenkning.

Det er lavbeitetsom er minimumsfaktoreni området. For å illustrere
hva dette kan bety, har retten regnet på hvilken reduksjon av rein-
flokken som må til for å gi resten av flokken de samme beitemuligheter
som før neddemmingen. Villmo oppgir at det vil gå tapt ca. 12. 500 ffe
lavbeite årlig. Hvis reinen har en del annet beite i tillegg, trenger
hver rein 1, 5 ffe lavbeitedaglig. Med et vinterbeitepå 60 dager vil
dette si at det blir borte vinterbeite for 140 rein. Her er det ikke
tatt hensyn til hva tapet av sommerbeiterepresenterer.

Dette er et beitetap som ikke kan kompenseres gjennom mer intensiv
utnyttelseav de øvrige beiteområdersom står til rådighet for
Kappfjellgruppen. "

Dette er et eksempel på hvordan vi i et optimalt utnyttet beite-

område kan ber egne hvilke konsekvenser det har for r eindr iftennår
et verdifullt beiteområde går tapt som følge av neddemming.
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VASSDRAGSREGULERINGEROG ENDREDEISFORHOLD

Syver Roen,

NVE - Vassdragsdirektoratet.

Innledning

De fleste reguleringsinngrep i norske vassdrag skjer i samband med

utnyttingen av vasskraft til elektrisitetsproduksjon. Som en følge

av disse inngrepene er det særlig forandringene i vintervassføring-

en og vanntemperaturen som kan føre til de største endringene i

isforholdene i vassdragene. Men også andre faktorer ved en vass-

dragsregulering kan direkte eller indirekte være med på å endre

isforholdene.

I det følgende vil de viktigste og mest spesielle endringene i is-

forholdene bli beskrevet.

Innsjøer

Innsjøer med moderatøkníngi gjennomstrømmíngen om vinteren.
I innsjøer der reguleringer ellers i vassdraget fører til bare

mindre økning igjennomstrømmingen om vinteren, vil endringene i

isforholdene være små. Dette gjelder såvel tiden for islegging og

isløsning som istykkelse og iskvalitet.

Imidlertid kan en regulering av selve innsjøen føre til visse

endringer i isforholdene ved oppvatning og sprekkdannelse i is-

dekket langs strendene, noe som bl. a. kan føre til vansker for

på- og avkjøring der strendene er bratte eller meget ujevne

( se fig. l) . På enkelte steder kan sprekkene representere en viss

fare for dyr, spesielt for reinsdyr. Således ble det for noen år
siden funnet flere døde reinsdyr i en issprekkei forbindelsemed
nedtapping av en innsjø i Finnmark. Heldigvis ser det imidlertid

ut til at reinen er flink til å unngå farlige sprekker. Videre kan
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Fig. l. Isforhold på en innsjø med bratte ( høyre) og meget
ujevne ( venstre) strender etter at sjøen er trappet
ned.

en senking av den naturlige vannstanden i en innsjø føre til økte

vannhastigheter i sjøen, særlig i smale sund og over grunne terskler.

Dette kan så føre til at varmere vann fra dypere lag i sjøen blir

tvunget opp til overflaten og kan tære på et eventuelt isdekke.

Innsj øer med betydelig økningí gjennomstrømmíngenOm vinteren.
La oss først se på økt gjennomstrømming av vann med relativ høy

temperatur. Uttrykket "høy temperatur" er her brukt om vanntempera-

turer mellom 0, 2 og 4, 0OC. En økning igjennomstrømmingen av slikt

varmere vann skjer når vann fra et større magasin går mer eller

mindre direkte til et annet magasin eller en innsjø gjennom

tunneler. Målinger i flere norske innsjøer, som Hovsfjord,

Holsfjord, Norefjord og Hjartsjø, har vist at en økt gjennom-

strømming av varmere vann på langt nær har påvirket isforholdene

på disse innsjøene så sterkt som tidligere antatt, unntatt i

områdene ved inn- og utløpsosene. Dette kan forklares på følgende

måte: Når den økte mengde av relativt varmt reguleringsvann, som

også har større hastighet enn vannet hadde i uregulert tilstand,

kommer ut i inns' øen o står det en bremse- o omr rin ssone somJ P 9
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Fig. 2. Hjartsjø. Dybdekart.

vanligvis vil være isfri. Etter hvert blir bevegelsen i innløps-

vannet overført til et større vannvolum og når hastigheten er

blitt tilstrekkelig liten, vil innløpsvannet søke til det vannlaget

der det hører hjemme etter sin temperatur og tetthet. Gjennom

resten av sjøen beveger så vannet seg som et mer eller mindre av-
grenset strømdrag mellom et kaldere overflatesjikt og et varmere

dypvannssjikt. I dype innsjøer med jevne bunnforhold kan derfor

store vannmasser, med forholdsvis høy temperatur, strømme gjennom

sjøen uten å påvirke isforholdene` i noen særlig grad. Dette for-
holdet er påvist i flere norske innsjøer. Tykkelsen og beliggen-
heten av et slikt isotermt gjennomstrømmingslag avhenger av mengden

av og temperaturen på innløpsvannet og av topografien i innsjøen,

særlig innløpsosen. Ved relativ stor vassføring og høy hastighet,

vil det øverste kalde laget ikke bli etablert, og gjennomstrømming-

en vil virke kraftigere inn på isforholdene og kan i enkelte til-

felle hindre islegging på hele sjøen eller større deler av denne.

På grunn av Coriolis- effekten vil strømmen ha en tendens til å

bli konsentrertpå høyre side av sjøen og derfor påvirke isen der
mer enn på venstre. Undersøkelser i Hjartsjø ( se fig. 2) , der isen
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er målt 6 år før og 14 år etter at reguleringer i vassdraget oven-
for fant sted har vist følgende: Før reguleringen var det ingen

syst emat iskforskj elli ist ykkelseit ver r pr ofiletA- Al vistpå
fig. 2. Etter reguleringenvar det en merkbar forskjellpå is-
tykkelsenpå høyreog venstreside. Det midleremaksimumav is-
tykkelse, målt i de 14 åra etter reguleringen, viser ll cm tynnere
is på høyreside enn på venstre. Midleremaksimumistykkelsepå
venstre side viser imidlertidingen tydelig forskjellmålt før
og etter reguleringen.

Undersøkelsene på Hjartsjø viser ingen merkbar endring i tidspunkt-

et for islegging og isløsning.

I grunne innsjøer kan en økt gjennomstrømming føre til at hele
vannmassen i sjøen blir blandet med tilløpsvannet. Så lenge dette

blandingsvannet har en temperatur over OOC, vil neppe et solid

og permanent isdekke kunne bli dannet. Dette er tilfelle i Strande-
fjord i Hallingdal. Før noen regulering fant sted i vassdraget,

hadde sjøen et solid og stabilt isdekke, velegnet for trafikk,

hver vinter. Dette var også tilfelle etter den første reguleringen,

som økte vintervassføringen gjennom sjøen fra maksimum ca. 10 m3/s

til ca. 45 m3/s. Temperaturen i innløpsvannet var da mellom 0, 2

og 0, 7oC og dybden på sjøen mellom l - l, 5 m, med unntak av en noe

dypere kulp på ca. 15 m nær utløpsosen. En videre regulering i

vassdraget økte tilløpet til ca. 70 m3/s og temperaturen i inn-

løpsvannet til l - 2° C. Samtidig ble det bygget en dam ved utløpet

som hevet vannstanden nesten 2 m. På tross av større dybde førte

den økte gjennomstrømmingen av varmere vann til at et stabilt is-

dekke aldri blir dannet unntatt over det ovennevnte, dypere parti.

Økt gjennomstrømming av kaldt vann. Med uttrykket " kaldt vann"
. omenes i denne sammenheng vann med temperatur mellom 0, 2 og O C.

Når innløpsvannet har en temperatur nær OOC, vil det ikke synke

noe vesentlig ned i sjøen, men legge seg som et kaldt overflate-

lag oppå det varmere innsjøvannet. Tykkelsen på dette kalde over-
flatelaget vil avhenge av tilløpsmengde, avstand fra innløpsos og

tidspunktetpå vinteren.
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Et kaldt overflatelag av moderat tykkelse synes ikke å ha noen

vesentlig innvirkning på isforholdene. Hvis imidlertid dette

kalde overflatelaget blir tilstrekkelig tykt om høsten, før den

vanlige isleggingstida, kan dette føre til en så stabil sjiktning

at det hindrer en vertikal sirkulasjon forårsaket av vind og strøm

og derved føre til en tilsvarende tidlig islegging.

Krøderen er en 38 km lang innsjø i Hallingdalsvassdraget. Sjøen

består av et hovedbasseng ( 130m dypt) og flere mindre basseng.
I 1965 ble gjennomstrømmingenøkt fra ca. lOO m3/s til ca. 140 m3/s
og nesten samtidig ble vannstanden i sjøen hevet ca. 1, 5 m ved en

dam i utløpet. Vannstandshevingen førte til at innløpsosen og dermed

blande- og bremsesonen ble flyttet fra et dypt parti i sjøen til

et meget grunnere parti oppe i det tidligere elveløpet. Dette førte

til at et kaldt, langsomtflytendeoverflatelag ble etablert allerede
før vannet nådde de dypere områdene i sjøen og dette laget reduserte
muligheten for innblanding av varmere vann i overflatelaget. Dette

forklarer grunnen til at islegging på Krøderen de siste åra har

vist en tendens til å skje litt tidligere enn før og til at is-

tykkelsen muligens har økt noe.

Det kan nevnes at i forbindelse med uttapping av større regulerings-

magasin kan store, tørrlagte områder om våren være dekket av is.

Is smelter forholdsvis sent og det er en mulighet for at dette

til en viss grad kan virke inn på lokalklimaet i de tilgrensende

områder. Inntil nå er lite gjort av undersøkelser i Norge for å
klargjøre denne innflytelsen, kanskje mest fordi de fleste større

magasin ligger høyt over havet og langt fra bebygde og oppdyrka

områder. En liknendevirkning som ovennevnteis på tørt land, kan
en få av isdekket på sjøer der regulering i vassdraget har ført

til en sterkt redusert gjennomstrømming. Her kan det tenkes at

den reduserte gjennomstrømmingen vil resultere i at isen blir

liggende på sjøen noe lenger ut over våren enn tidligere.
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Elver

Generelt om isdannelse i elver. Dannelse av et isdekke på elver

er mye mer komplisert enn isdannelse på innsjøer. Isdannelse i

strømmende vann kan karakteriseres som dynamisk isdannelse til

skilnad fra den statiske dannelse som foregår på stille vann, som

f. eks. på innsjøer.

Dannelse av et isdekke i elver med moderate strømhastigheter fore-

går hovedsakelig ved at isen vokser ut fra strendene eller oppover

fra en allerede dannet isfront. Den kritiske strømhastighet i

vannet for denne type islegging, som ikke må overskrides for at

islegging kan finne sted, er ca. 0, 4 og 0, 6 m/s for henholdsvis

landis og frontis. Ved større hastigheter vil ikke drivis eller

sarr feste seg til landisen eller stoppe opp ved en isfront, men

dukke under isdekket og bli transportert videre nedover inntil det

stopper opp og lagres under isen, vanligvis på grunn av mindre

fall i elva.

~ ' x
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«fig

Fig. 3. Isdam i Mistra. Bildet viser hvordan vannet er demmet
opp oppstrøms dammen og at et isdekke er i ferd med å
bli etablert. Denne dammen er ca. 2 m høy.
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Dannelse av isdekke på strekninger der strømhastigheten er større

enn de ovennevnt ekr it iske ver diene, for egår ved dannelse av is-
dammer, som demmer opp vannet oppstrøms dammen, inntil vannhastig-

het en blir t ilst rekkelig redusert t il at et isdekke kan dannes
( se fig. 3) .

Slike isdammer kan bygges opp med mer eller mindre regulære inter-

vall og på den måten dele opp strykstrekninger i trappeliknende

systemer. Når et isdekke er etablert, stopper avkj ølingen, og en

langsom smelting grunnet falloppvarming fører etter hvert til at

det dannes en smal passasj e gj ennom isdammene. Vannstanden synker

og det er ikke uvanlig at isdekket over strømdraget åpner seg,

enten ved at isen brekker eller smelter. Når utviklingen er kommet

til dette stadiet, heter det at isforholdene er stabiliserte, og

ved fort satt st abilt vint er vær, skj er det små for andr ingerr esten
av vinteren.

Men før utviklingen er kommet så langt at isforholdene har stabili-

sert seg, er det, spesielt på strykstrekninger, blitt produsert

store mengder is. Disse ismassene må lagres i elveleiet lenger

nede i vassdraget og kan lett føre til oppstuvinger og oversvøm-

melser.

0 Fast isdekke v

Z” //////////////////{ /_/////a
l I I I f' ( 1. 2 Sterkstrøm

\ ' HH 10
Sterk l I i l I I
strøm : k .

2 /* ” f"02

30 so 1oorn

Fig. 4. Tverrprofil der store mengder sarr er lagret under et
isdekke. Elveleiet er helt fylt av sarr i midten og den
konsentrerte strømmen på begge sider kan lett føre til
erosj on i elvemelen.
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Fig. 5. Graving i elve melen i Lågen ved Vinstra. Erosjonen kom
igan g ved at elveleiet på motsatt side, som var meget
grunt, bunnfrø s og strømmen ble presset over og
kons entrert langs den ene elvemelen.

Ismas ser, enten i form av sarr under isdekk et eller i form av

bunni s og isdammer, inns nevrer det vannføren de elvetverrsnittet,

strøm men blir konsentrert og vannhastigheten øker i resten av

profilet ( se fig. 4) . En slik konsentr ert strøm vil lett kunne

føre til erosjon i elvem elen, spesielt der denne består av løs e

grus- og sandmasser. Det første såret i elv emelen forårsakes

imidlertid oft e av landis som, når denne brekker løs, river med

seg det ytterste, beskyttende lag av steiner eller torv som er

frosset fast i isen . Slike sår blir sv akhetspunkter i elv emelen

og fører lett videre til eros jon ( se fig. 5) .

I var iable værsituasjone r kan isdammer bryt e sammen før isfor-

holdene har st abilisert seg. Magasinert Vann oppstrøm s dammen

blir da tømt ut og øker plutselig Vassførin gen nedenfor. Denne

plutselige øki ngen fører vanligvi s til at den neste i sdammen også

ryke r og det oppstår en kjedereaksjon vider e nedover som ofte
resul terer i en større eller mindre isgang.
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Strekningermed økt vintervassføring. En økt vintervassføring på
grunn av en vassdragsregulering, vil føre til enøkningi vann-

hastigheten og dermed hindre eller Vanskeliggjøre dannelsen av

et stabilt isdekke. Dette sammen med større overflateareal, vil

øke isproduksjonen og mulighetene for isproblemer og isskader

langs vassdraget.

Ovennevnte tilstander har funnet sted i mange regulerte, norske

vassdrag. I flere av disse, f. eks. Nea og Hallingdalselv, ble

isproblemene og isskadene etter hvert så alvorlige at en videre

utbygging, også av de nedre fallstrekningene av betydning, ble

nødvendig.

Der regulering fører til høyere vanntemperaturer om vinteren, enten

ved at vannet tappes fra større dybder i magasiner og innsjøer, '

eller ved at vannet føres i tunnel og dermed unngår avkjøling,

fører dette til at lengre strekninger enn tidligere blir gående

åpne. Dette kan igjen føre til større luftfuktighet i området, og

til ulike slag vintertåke, f. eks. frostrøyk. Vanligvis er imidler-

tid utstrekningen av slike isfrie strekninger meget begrenset.

Det bør også nevnes at der regulering fører til at en strekning

med tidligerevanskeligeisforholdblir gående åpen og uten is-
produksjon, vil dette være en positiv endring.

Strekníngermed redusert vintervassføring. På strekningersom får
redusert vintervassføring grunnet regulering, blir også vannhastig-

heten vanligvis mindre. Dette sammen med en hurtigere avkjøling

av vannmassene på grunn av mindre mengder vann som skal avkjøles,

fører til en hurtigere og tidligere islegging. Dette igjen fører

til mindre isproduksjon og dermed til færre isproblemer og isskader.

På breie, grunne strekninger kan imidlertid en redusert vassføring

føre til økt bunnfrysing og dette kan skape visse problemer og

skader, kanskje særlig i forbindelsemed vårløsningen. Også på
strekninger med stort grunnvannstilsig kan en redusering i vinter-

vassføringen forårsake mindre gode isforhold for tverrgående

trafikk. Dette fordi grunnvannet vil gjøre seg mer gjeldende og
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kan føre til flere råker langs land. Dette ser ut til å være til-
felle i Glommapå strekningenKoppang - Rena. I perioden 1924- 7l,
var vintervassføringenpå denne strekningenbetydelig høyere enn
den naturlige på grunn av Aursundreguleringen. Den økte Vass-

føringen så imidlertidikke ut til â virke noe særlig inn på is-
forholdene på strekninger der fallet var moderat, og der virkning-

en var merkbar, var den størst over hovedstrømdraget i profilet.

Etter l97l er vintervassføringen ved Stai redusert fra ca. 60 m3/s

til 15 m3/s, som også er langt under den naturlige vintervassføring-

en, og fra denne tid ser det ut til at flere nye råker langs land

har dukketopp på den ovennevntestrekning.Disseråkeneskyldes
utvilsomt relativt mer grunnvann enn tidligere.

Is- områder, som etter en vassdragsregulering, representerer økt

risiko for rein og elg. Det er tidligere i artikkelennevnt at
sprekker i isdekket i eller nær strandsonen der denne er bratt

og/eller ujevn, representerer en viss fare for dyr som ferdes der,

spesielt for reinsdyr. Av andre isområder som etter en regulering

representerer en større risiko for rein og også elg, er områdene

ved innløpsoser og tunnelutløp i innsjøer, spesielt der innløps-

vannet har en overtemperatur og det foregår døgn- eller uke-

reguleringer som fører til større variasjoner i vassføringen. En

slik variasjon i vassføringen kan føre til at områder som har

brukbar is når vassføringen er liten, får meget svekket og farlig

is når vassføringen er stor. En slik variasjon i vassføringen

p. g. a. døgn- eller ukeregulering, vil også føre til stor variasjon

i isstyrkenpå elvestrekningernær isfrontområdet.
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Jag undrar om det inte kan fi nnas en viss parall elli-
tet mellan rene ns reaktion på sjö/ älvrök resp. rim-
frost och på nyligen utförd gödsling med kväVegö ds~
elmed el av skog- och där med av betesmark. At t renen
är mycket känslig för faktore r som påverkar bete t
är helt kl art, vare sig de är av kemisk natur el ler
av meteorologisk.

Vi har utfört försök som visade att ren en i stort
sett undve k urea- gödsladmark så länge som 19
månader ef ter gödsling och at t den endast i be-
gränsad omfattning nyttjade ammoniumnit ratgödslad
mark 7 månader efte r utgödsling. Jag menar att det
i båda fallen kan rö ra sig om en blocke ring av lukt-
sinnet, ett sinne so m renen är beroende av för sitt
näringssök vintertid.

Det er neppe holdbar t å trekke parallel ler mellom
reinens reaksjo n på Urea og en eve ntuell effekt av
frostr øyk. Urea er et fr emmedelement i milj øet,
mens frostrøyk er rent vann.

Dammerud refere rte til min utredni ng fra Tokke-
Vinje der jeg ikke brukte den vanlige meteorologiske
definisjon en for klarværsdøgn i mine beregninger.
Siden jeg hadde et begrenset observasjonsmateri ale
f ra Grungedal, fant jeg å måtte bruke et langt mindre
strengt kr iterium for det jeg kalte "godværsdøgn ".
En ved varende godværsperio de i uken f¢r islø sning
vil således sannsynligvi sinntreffehvert tr edje
år eller oftere .

Som kommentar til Kjos- Hanssen vil jeg si at selv
om det skj er en viss forandri ng av varmevekstkli-
maet i den nye strandsonen ved et magasin, er det
grunn til å tvile på om " Ster tensmodell" gir et
realistisk bilde av virkningen på veksten av skog en
i denn e sonen. Det var derfor interessant å høre at
Kjos- Hanss en ikke kunne påvise en slik effekt ved
Raudalsmagasinet. Her, nær den vekstkl imatiske grense
for bjørk måtte en jo vente helt tydelige utslag.
Kjos- Hanssen var noe tvil ende til at hans påvisning
av bedret vekst nær strandsonen et ter regulering
kunne være rikt ig. Jeg vil tro at dette er riktig
siden magasinet vil magasinere varme og dermed
forlenge veksts esongen i nærheten.
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foredrag

Jeg kan ha lyst til å spørre Gaare om hvorledes
selve registreringen er foretatt, hvorfor det er
gj ort, og om man har undersøkt om beiteforholdene
er forskj ellige i områdene på hver side av kraft-
linj a.

Jeg har vært ved Aursj øen 2 ganger vinterstid.
Første gang var i 1965, - året etter at ledningen
var bygget, og deretter i begynnelsen av l970- årene.
Det virker da litt påfallende for meg at begge
disse gangene så j eg flokker påomkring 200 rein
som passerte under kraftledningene. Dette var j o
før undersøkelsen, og j eg kan derfor tenke meg at
det er senere beiteendringer som har ført til den
virkning av kraftledninger Gaare mener å påvise.

Før inngrepene ble foretatt var det sterkt belast- -
ete beiter i hele området. Senere har beiteomr-
ådene i vest- områdettatt seg opp som en
følge av at reinens bruk av området har vært liten.

Beitekontrollruter har vært registrert i begge
områdene og viser fra perioden l970- 74 en klar
forbedring av beitet i vestområdet, mens resten
av området har ingen endring.

Registreringene av rein er foretatt ved at vi spør
lokalt kj ente om de har sett reinsdyr, - og der-
etter sender vi en mann inn i området som teller
antall dyr, ser på kj ønns- og alderssammensetning
og noterer trekkruter om dette er mulig. Dette har
vi gj ort gj ennom 2% år med l - lå måneds mellomrom.
Senere har vi foretatt spredte undersøkelser og
mer " grovmasket" feltarbeid.

Har dere undersøkt sammensetningen av beitet noen
gang?

Ja, det må man vel si at vi har. Jeg har stelt
med beiteundersøkelser i Snøhetta med mellomrom
siden 1963, og har nokså omfattende data fra de
forskj ellige avsnitt. Men j eg skulle ønske at en
i tillegg kunne foreta en total kartlegging, enten
ved stripetakst fra fly eller ved annen metodikk
for å få dokumentert det j eg nevnte innledningsvis,
nemlig at hovedmengden av vinterbeitene ligger
innenfor 400 mm sonen. Jeg er overbevist om at
dette lar seg seg dokumentere om man bare bruker
tid og penger på det. Det vil ha verdi å se på
hva som er potensielt lavproduserende områder i
dette og de andre villreinområdenevi har.
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Gaares presentasjon av sirkulasjonsmodellen
for rein i Snøhettaområdet, synes jeg kan tjene
som et godt eksempel på et vellykket forsøk på å
syntetisere viten fra flere fagområder i en kombi-
nasjonsmodell basert på systemøkologisk vurdering
over tid og rom. Interessant var det å høre hvor-
ledes de kulturhistoriske registreringene til
Mølmen var trukket inn i systemarbeidet.

Undersøkelsene viser at dersom undersøkelser skal
nå dette ambisjonsnivå, vil de neppe kunne utføres
i løpet av den tid som vanligvis er avsatt til for-
undersøkelser under reguleringsundersøkelsen.

Har Gaare noen formening om hvorvidt erfaringer
m.h. t. reinens sirkulasjonsmodell fra dette
området, samt de indikasjonerom positive eller
negative virkninger fra inngrep foretatt i dette
området, kan være overførbare til andre aktuelle
villreinområder?

Det er selvfølgelig mye av det generelle stoffet,
biologiske stoffet, mye av reinsosial organisasjon
og den slags som vi kan tenke oss kan være nokså
generelt overførbart. Men stadig får vi den
følelsen at vår viten ennå er på det stadiet hvor
hvert enkelt område byr på nye ting som må tas
for seg. Vi har ikke oversikt nok til å generali-
sere i en slik grad som det skulle være ønskelig.
Hvis en sammenligner økologisk vitenskap og vilt-
økologisk vitenskap med andre vitenskaper for å
se hvor mange årsverk som ligger bak før de gode
generaliseringene kommer, så tror jeg vi har vårt
på det tørre når vi hevder at innsatsen har vært
for liten og kunnskapsnivået for lavt til at
generaliseringer kan ventes.

I Sverige har ungefär samma typer av reglerings-
företag genomförts som dem som Gaare med medar-
betare studerat i Snöhettaområdet. Man tycker sig,
avseende de svenska företagen, emellanåt se en
tendens till ett okritiskt överförande av rön
gjorda i samband med förstudier till ett projekt
även till efterföljande. Förmodligen i den tron
att tidigare studier gett hela sanningen som utan
vidare kan generaliseras allt framgent. Säkerligen
är det dock så att metodutveckling och ny teknik
ännu kan ge väsentliga bidrag till ökad forståelse
av de biologiska skeendena i samband med så radi-
kala inngrepp i miljön, som ett regleringsföretag
medför.
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Kjos- Hanssen:

Huseby:

Lyftingsmo:

Lyftingsmo framla Villmo' s beregninger om tap av
beiteland og de konsekvenser han antok det ville
ha for antall rein. Jeg kunne ha lyst til å spørre
om han for Åbjørareguleringen, eller andre områder
kan dokumenteretall som viser i hvilken grad samene
har måttet reduseresitt reinantallpå grunn av
vassdragsregulering.

Det andre gjaldt da dette med issprekker. Det
synes å være en viss uklarhet om reinen har en
syvende sans som den bruker når den passerer over
isbroer og snø. Jeg tror egentlig, p. g. a. obser-
vasjoner som jeg har gjort, at de har omtrent samme
sans som oss i den forbindelse. For det synes som
de bruker snebroer der hvor de finnes og unngår
sprekker og områder som vi ville oppfatte å være
farlige. Jeg vil fortelle om hva jeg opplevde
ved øvre Solvatn på Hardangervidda en gang. Isen
var i ferd med å gå i oppløsning om våren, og
som all is så er det partier med blå, vannholdig
is og tynne snøbroer som ligger i en mosaikk. En
morgen så jeg en reinflokk som skulle passere
dette og selve isen var da så dårlig at j eg aldri
ville ture å gå, men reinen la utpå. Og det var
utrolig hvordan de tråklet seg på de tynne, hvite
snebroene over vatnet.

I tillegg til sprekkdannelser i strandsoner, er
isproblemer også sterkt knytta til soner nedafor
kraftstasjoner og ved inntaksdammer o. l. Svak is
er en fare for storvilt. Tradisjonelle trekkruter
på slike lokaliteter kan føre til en betydelig
reduksjon i vinterstammen av elg. Eksempler har
vi fra Nordland. Ved Kobbelvutbygginga og Sjønstå-
utbygginga i Nordland vil en få dette problemet,
og vi vil forsøke med ledegjerder slik at elgen
forandrer trekkruta tilstrekkelig. Men vi savner
opplysninger om det arealmessige omfang av slike
svakhetssoner. -

Da Røssvatn ble regulert, mistet Røssåga rein-
beitesdistrikt en storpart av de sikreste vinter-
beitene sine. Ca. 5000 da gikk tapt, og reindrifta
i området gikk nedenom på nokså kort tid.

Årsaken er ikke bare at de mistet dette beitet,
det er andre årsaker som også er betydelige, men
de kan vi ikke dokumentere. For Åbjøra så tror
j eg at Villmo har god dekning for den påstand han
la fram her.
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Det beiteareal som tapes ved Åbjørareguleringen
kan ikke kompenseresav noe annet Vinterbeite, -
slikt finnes ikke.

Det er optimalt nytta alt som er av vinterbeite i
distriktet. Så vil vi da holdeoppe sammekvaliteten
på resten av flokken, må flokken reduseres. Det
alternativ som var best, og som ble krevet ved
skjønnet, var at kraftlaget skulle ekspropiere
reinbeite på Vega, til fordel for beitedistriktet.
Der er det store ressurser av Vinterbeite, men
reinsamenehar ingen beiterett der ute, og kravet
førte ikke fram. Vederlaget må da bli penger, og
da er det vel ingen annen utvei enn at hvis de vil
holde oppe den samme reinflokken som før, må de på
en eller annen måte fore en del av reinen.

Finnmark kraftforsyning har betalt erstatning i
6- 7 år nå for en kombinasjon av ulemper på grunn av
at vi har måttet lede reinen bort og for tapt
beite. Jeg har spurt reindriftsagronomen i Øst-
Finnmark om hvor mange rein som nå er registrert i
forhold til tidligere, men har ikke fått noe svar.
Man skal være klar over at det man betaler i er-
statning er netto. Reineieren har mye arbeid med
dyra sine før han kan innkassere fortjenesten eller
nettoverdien.

Jag vil ifrågsättaom ersättningsbiotoperför
dränkta markarealer över huvud finns i ett fullt
utnyttjat renskötselområde. Om markerna vore om-
gärdade av naturliga barriärer skulle djuren
säkert, därtill tvingade, gå över till för dem nya
betesmarkstyper. Renar, som blivit isolerade genom
exempelvis naturkatastrofer eller som har flyttats
till för dem helt nya miljöer ( vanligen bar) har
visat förmåga att livnära sig på växtgrupper, som
de normalt inte skulle föredra. Våra betesmarker är
dock vanligen så beskaffadeatt djuren söker
ersättningsbete genom att ströva ut till andra -
också de redan hårt utnyttjade- områden.

Resultatetblir då detta: renägarnafår viss
ekonomisk gottgörelse för förlust av betesmark. Av
mycket mänskliga skäl undviker man i det längsta
att skära ned renantalet i proportion till mark-
förlusten. En fortgående nedslitning av betet blir
följden. Eftersom de flesta betesväxterna är fler-
åriga kommer de negativaeffekternaatt märkas
under tiotals år. Barn och barnbarn kan så att säga
få lida för de misstag som görs idag.

Jeg tror det var en meget verdifull presisering
som Eriksson her gjorde i forbindelse med disse
langsiktige virkningene som er nokså spesielle når
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vi har å gj øre med storvilt, eller med vilt i det
hele tatt. Man skal ikke se seg blind på mangel på
virkninger på kort sikt.

Jeg hørte med meget stor interesse på den positive
holdning som samene hadde selv til selve erstat-
ningsspørsmålet. Det er klart at vi må komme fram
til at man slutter med dette å betale penger, som
det da ganske riktig her er blitt sagt at de kommende
generasj oner sannsynligvis ikke vil kunne få noe
særlig glede av. Jeg syns det råder en pessimis-
tisk og nokså hj elpesløs stemning blant de fag-
folkene som har gått ut med dette her. Det er vel
ganske sikkert at det fins åtgj erder for å kunne
bedre disse forhold. Hva det skal være skal ikke
j eg si, men det er j o allerede nevnt ting her som
man kanskj e da burde ha for øye. Det er j o land-
bruksfolk som står bak dette her og vi vet j o at
det er visse ting man kan gj øre for å intensivere
veksten. I dag vet man kanskj e ikke så mye, men
at man kan forske på disse områdene syns j eg er
nokså åpenbart, og at de som driver kraftverkene
er interessert i å støtte opp om slike foretak
synes j eg også burde være nokså innlysende.

Til_B9ss§_§9rs§§s§

Kummeneje:

Overrein:

Roen nevnte tilfellet med de l9 rein. Utover
dette kj enner en til bare få tilfeller, og dette
kraftverk hadde da vært i drift i 25 år. Ellers
i Finnmark vet en også bare om få enkelttilfeller.
En elverksmann i Vest- Finnmark mener etter observ-
asj oner av reinens vårtrekk å se at valget av
trekkveg har sammenheng med snøansamlingene som
igjen beror på fremherskende vindretning ved-
kommende vinter, og at dette er forhold som har
betydning for om reinen velger å passere vass-
draget.

De farligste sprekker får en i de bratteste partier
der reinen helst ikke går. Dette, og reinens teft,
synes derfor å kunne være grunn til at det ikke
er flere tilfeller av rein som går i issprekker.

Issprekker i strandsonen i reguleringsmagasin er
et av flere isproblemer ved vassdragsreguleringer.

Et annet er mangelen på islegging eller dårlig,
usikker is i elver nedenfor kraftstasj oners utløp.
Dette vil bl. a. berøre elgbestanders trekk over
elvelep og elgens bruk av elveisen ved beiting
langs elvebreddene. Dette siste skj er spesielt
i snørike vintre med vanskelige snøforhold - da
er beitene i nærområdene til vann og vassdrag
svært viktige og mye benyttet. Effekten av vass-
dragsreguleringer med wk: vintervassføring i
slike områder vil ofte, i det minste i en til-
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pasningsperiode, bli en ¢kt dødelighet i
elgbestanden. Dette er bl. a. påpekt i for-
bindelse med den planlagte utbygging av Vefsna
( fra Trofors og nedover) .

Økt irregulær dødelighet i elgbestander skjedde
bl. a. i Barduvassdraget i de første år etter
regulering. I løpet av en og samme vinter ble
det på en strekning med slik usikker is funnet
seks druknede dyr. En slik barriere for tidligere
naturlige trekk vil kunne føre til at tidligere
mye benyttede vinterbeiter blir benyttet i liten
eller ingen grad, mens andre områder får større
konsentrasjoner av elg med sterk slitasje på
vinterbeitene som følge.

Når et regulert vann tappes om vinteren, legges
det isflak på strandsonen. Om våren kan det se ut
til at disse isflakene smelter senere enn både den
isen som fortsatt ligger på vatnet, - og snøen
som ligger på land.

Jeg vil spørre om denne observasjonen er riktig
og kan forklares, og om hvilken klimatisk inn-
flytelse dette forhold eventuelt kan ha.

I fjor vår ble dosent Tveit, Inst. for vannbygging
ved NTH i Trondheim og jeg enige om at vi skulle
prøve å undersøkeden påstanden om at strandsone-
isen blir liggendenoe lengre enn isen som lå på
vann. Han undersøkte en del reguleringsmagasiner i
Neavassdraget. Jeg satte i gang en undersøkelse
oppe i Pålsbu og Tunhovdfjorden. Resultatene var
samstemmige. Oppe i Pålsbu- Tunhovdområdet, der var
det slik at på solsiden der gikk strandsoneisen og
snøen litt før isen på vannet, på skyggesiden var
det omvendt. Det dreide seg bare om en 2 til 3
dagers forskjell. Det er bare en vinter vi har
foretatt systematiske undersøkelser, men det er
grunn til å tro at det som er sagt her er riktig i
de fleste tilfeller.

Når underkjølt vann fra åpne elvepartier kommer inn
i roligere partier, ser det ut til at det bygges
opp is på bunnen og at dette fører til "flom-
situasjoner" om vinteren.

Det er ikke akkurat på den måten det foregår. Det
er slik at der strømhastigheten i en elv er for
stor og vannet er avkjølt til ca. 0° , der vil
vannet bli litt underkjølt. Denne underkjølte
overflatehinna virvles ned i vannet, og der den
kommer i kontakt med steiner på bunnen, dannes
bunnis. Bunnisen dannes faktisk mest i stryk, og
ikke i stille partier. Det kan være riktig at det
også samles noe is på slike stille partier, men
den isen som samles der, den er produsert i stryk-
partiene. Når denne sarren kommer flytende nedover
elva og kommer inn i stillere partier, så vil den
ansamles der, men ikke på bunnen.
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Men resultatet vil kunne føre til at det blir en
vinterflom av dette?

Ja, det er på denne måten en strykelv islegges.
Det bygges opp isdammer. Strømhastighetenoven-
for disse isdannelsene blir da redusert og vannet
kan islegges. Bak disse isdammene blir det maga-
sinert vann. Hvis en av disse isdammene ryker, blir
vannet frigitt og det kan føre til at den økte
vannmengde vil bryte ned andre isdammer som er
dannet nedover strykene, og det kan settes i gang
en isgang, og dermed også en liten flom.

En annen ting er at selv om rein kan falle ned i
slike sprekker eller råker, så vil det være få
dyr. Vi vet at det ikke skal særlig mye snø til
før reinen, formodentlig for å spare energi, går
på rad og rekke, faller da førstemannuti, går
j o de andre tilbake.

I forbindelse med kraftutbygging får vi anleggs-
veger, magasin, kraftlinje, turisme osv. Vi regi-
strerte i Snøhettaområdet at området så blir
mindre brukt av reinen. Forklaringen på hvorfor
dette skjer er vanskelig, men kan det ikke være
at dyra lærer å assosiere disse inngrep med ubehag?
I så fall er det nærliggende at årsaken til at en
finner lite rein i issprekkene skyldes den samme
assosiasj on. Dyra lærer at når man beveger seg i
dette området så risikerer man et brukket bein,
og er det en eldre bukk som får et brukket bein
p. g. a. en issprekk, så lærer den sannsynligvis
den tradisj onen til de yngre at her skal vi ikke
gå. Den sosiale innlæringsmekanismen som vi har
begynt å få tak i på rein, den kan lære oss en
del ting om hvordan dette kan fungere.
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VI RKNINGER PÅ FUGLEFAUNAEN VED PERMANENTE

VANNSTANDSHEVNINGER

Gunnar Lid,

Zoologisk museum, Oslo.

I Norge er få undersøkelse r gjort når det gjel der forandringer i

fuglefa unaen ved permanent e vannstandshevninge r. Mest kjent er

St ortjernet- forsøket i Åmot i Trysil ( Hagen 1964 og l973) og opp-

demningen av Bamselitj ern i Valdres ( Lid l978) . Imidlertid er det i

utlandet , særlig i Nord- Amerika, drevet en rek ke forsøk med å hev e

vannstanden permanent for å bed re forholdene for f uglelivet. Lund

X K _*

Fi g. l. Sekundær- dammer ved nedtappet magasin. Ender ruger
gjerne på små øyer ( etter Lund 1964).
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(1964) har i hefte nr. 2 av " Vilt- og Viltstell" referert til forsøk

i USA, hvor man ved smådambygging har fremmet fuglelivet etter at

dette er blitt redusert på grunn av vassdragsreguleringer. Det er

velkjent at en rekke fuglearter, og da først og fremst andefugler

og vadefugler, blir skadelidende ved reguleringer. Det som skjer

ved reguleringer er blant annet at vannfuglene mister sine beste

beiteplasser på grunt vann, fordi vannvegetasjon og de aktuelle

byttedyr gjerne forsvinner når vannet årlig tappes ned. I mange

tilfeller forsvinner også de gunstigste hekkeplassene på øyer og

langs vannkanten.

Ved å bygge sekundærdammer i tilførselsvassdragene til regulerte

magasiner, har man både i USA og Vest- Tyskland oppnådd å kompensere

for nedgangen i vannfuglbestanden. I sekundærdammene kan man også

legge forholdene til rette ved å anlegge småøyer som gir gode og

beskyttede hekkeplasser for vannfuglene. Dammenevil også i mange

tilfeller samle opp j ord og slam som føres avsted i vassdraget, og
dette igjen gir godt grunnlag for produksjon av næringsdyr.

Konkrete forsøk i Norge

For å se litt nærmere på hva som skjer når man anlegger en dam av

lignende type som er nevnt over, skal jeg her beskrive hva som skjedde

med fuglefaunaen ved det oppdemte Bamselitjern ved Beitostølen

( Lid 1978) . Her ble det av undertegnede foretatt årlige opptellinger

av fuglelivet i en 13- årsperiodefra 1967 — 1979.

Det oppdemte Bamselitjern hvor selve takseringene er utført ligger

820 m.o. h. Trevegetasjon rundt vannet består hovedsakelig av gran

Eig§§_§bi§§ og bjørk §etul§_pube§§en§. Det finnes dessuten endel

furu §inu§_§yly§§tri§ og vierkratt §ali§_§p; ved tj ernet. Ellers
er det rik undervegetasjon i skogområdene. Ved vestenden av vannet

finnes en våt myr med et bredt belte av sivvegetasjon som vokser

helt ut i vannet.

Opprinnelig fantes det bare et myrområde der vannet nå ligger, og

gj ennommyrområdet rant en mindre bekk kalt Vesleåni. I midten av
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I'

Fi9V 2- Bamselitjern, Beitostølen

1960- årene startet Erling Stordal med å realisere sine planer om

å bygge et Helsesportsenter for handicappede på Beitostølen. I

tilknytning til Helsesportsenteret ble det planlagt å lage et
kunstig vann, hvor man kunne drive forskjellige former for vann-

sport. I første rekke skulle det dreie seg om roing og padling.

Man regnet også med å bruke vannet til endel bading. Stordal plan-
la også å henge ut endel fuglekasser i området rundt vannet. I denne
forbindelse ble skolene i Valdres kontaktet og ca. 350 fuglekasser

ble snekret av elevene. Av disse var ca. 275 småfuglkasser, ca. 50

stærkasser og 25 perleugle/kvinandkasser. Selve opphengningen ble

foretatt primo mai 1967.

Arbeidet med å bygge selve demningen startet i september 1967 og

i november sammeår var den ferdigbygd. Den var ca. 150 meter lang,
omkring 6 - 7 meter bred i bunnen og ca. 6 meter høy. Fyllingen av

vannet skjedde overraskende fort, og allerede før isen la seg samme

år var vannet delvis oppdemt. Våren l968 var vannet nesten oppdemt

og ut på sommeren 1968 var vannet fullt oppdemt. Vannet fikk navnet

Bamselitjern. Det dekker ca. 10 ha, og ble omkring 500 meter langt
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og 200 meter bredt. Største dybde ble ca. 5 meter, mens gjennom-

snittsdybden ble ca. 2, 5 meter. I 1968 ble det satt ut i vannet

300 settefiskav ørret, Salmo trutta, som kom fra Lesja.

Metoder

Allerede i l967, før oppdemningen startet, besluttet jeg å følge

utviklingen når det gjaldt forandringen i fuglefaunaen ved det opp-

demte vannet. Primo juli 1967 foretok jeg derfor en kort befaring

av myrområdet hvor vannet senere skulle komme. Senere har jeg hvert

år siden 1968, bortsett fra 1972, foretatt en grov taksering av

fuglebestanden ved vannet. Ved disse takseringene har jeg først og

fremst konsentrert meg om å fastslå eventuell hekking for de fugle-

arter som er knyttet til selve vannet, det vil si andefugler, vade-

fugler og sivspurv, §mberi§a_§ghgeniglu§. Dessuten har jeg notert

endel data om spurvefuglbestanden generelt. Endel av fuglekassene

er også hvert år kontrollert.

Resultater fra Bamselitjern- oppdemningen

Det viste seg at fuglebestanden ved Bamselitjern økte kraftig de

første årene etter oppdemningen. Straks vannet var fullt oppdemt i

l968, dukket det opp en rekke nye vannfugler i området, og flere

av dem - som krikkand, §n§§_gregga, rødstilk, §ringa_tgt§nu§, strand-
snipe, êgtiti§_hypgleugg§, - ble påvisthekkende.

I l969 hadde antallet hekkende ande- og vadefugler øket til minst

ll par, og i alt tre sivspurver fantes ved vannet. Det virket som

det var en voldsom produksjon av vanninsekter i området og store
mengder fjæremygg og mygg ble observert. Den store produksjon av

insekter, og dermed føde for fugl, hadde tydeligvis bevirket at

unormalt mange fugler var tiltrukket til området for å hekke. Da

dessuten hulerugende fugler fant usedvanlige gode muligheter for

reirplasseri alle de uthengte fuglekassene, fikk man en nesten
kunstig stor tetthet av hekkende spurvefugler. De dominerende

spurvefuglartene var nå hagefluesnapper, §i§edul§_hypgleuga, løv-

Sanger:Ehy; l9§9929§_E£99hi; 9§,grésisikr §9§2Eb; §_£; §mm§2»bj ¢rke-
fink: E£i99i; l§_m92§; ££; a9; l; §Iogbokfinkf E£; a9; l; §_99§l§§§-
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Tabell 1. Opptellingsresultatene av fugler ved Bamselitj ern 1967- 77.
Forkortelser: H = hekkende, K = kull, o = bare observert,
xxx = meget vanlig, xx = vanlig, x = fât allig.

1967 1968 1969 1971) 1971 1972‘ ) I973 1974 1975 1976 1977
Ikke Nesten

oppdcmt oppdemt
N0 pang) , Fulltoppdemt DamCompleted

dam dammcd

Stokkand
Ana: plalyrllynchos . . . . . . . . . . . . . . — — Flerco Flereo Flereo - 5 o 3 o - 2 o —
Krikkand
A. crccca . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .. lH( K) 3H(K) 3( 4) H( K) 4H(K) 1H 3H( K) 1 o — lH(K) —
Toppand
Aytlzyafuligula . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 4- 50 3 o — _ _ _ 2 o - -
Sjøorre
Melanilrafusca . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - 1 o — — —
Kvinand
Bucephalaclangula. . . . . . . . . . . . . . . — Flereo 2( 3) H( K) 3H( K) lH( K) lH( K) 2H( K) 3H(K) 3 o lH( K) 2 o

+ flereo +6 o +3 o
Trane
Grusgrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - — — 2 o - - - - -
Vipe
Vanellusvanellus. . . . . . . . . . . . . . . . lH 1H — — — — 1 o - - - —
Enkeltbckkasin
Gallinagogallinago . . . . . . . . . . . . . . — - 2(3)H 1H 1H Flereo lH 1H+1 o - - -
Skogsnipc
Tringaochropus. . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 o 1o - — — — — — —
Gmnnstilk
T. glareola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 o — 3 o ~ - lo - - - -
Rødstilk
T. totanus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1H 2H 5 o 2( 3)o Flereo 1H 3 o - 1 o -
Gluttsnipe
T. nebularia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - — 1 o - - 3o - - —- - — —
Strandsnipe
Actirishypoleucos. . . . . . . . . . . . . . . . — 1H? 2H 3H 3H Flereo 2H 2H 2H 3 o 2(3)H
Svømmesnipe
PhalaropusIobatus. . . . . . . . . . . . . . . — — —— — - — — — — 3 o — —
Fislcemåke e
Laruscanus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ 2 0 3 0 _ _ _ 10 _ _
Sivspurv
Emberizaschoeniclus . . . . . . . . . . . . . — 1H 3H 3H 3( 4) H Flereo 3H 3H 4H 3( 4) H 1H+2 o
Småfuglgenerelt
Passerinesingeneral. . . . . . . . . . . . . x xx xxx xxx xxx xx xx xx xx xx xx

Antallhekkepar . . . . . . . . . . . . . .. 1 4( +1) l4( +2) 13( +l) l2( +1) ( 2) 12 9 6 5(+1; 3( +l)
Number ofbreeding pairs

1 Egnetakseringerikkeforetatt;kun data fra andre.Censusesnot made bythe author.Data from others.
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Forholdene i 1970 var meget like de i 1969. Foruten de hekkende

vannfuglene ble også flere arter av denne gruppe sett mer eller

mindre tilfeldig, og også to fiskemåler, g§§g§_g§gg§, ble observert.

Fram til 1973 skj edde det relativt lite når det gj aldt antall hekke-

par av vannfugler. Imidlertid kunne man allerede i 1971 fastslå at

spurvefuglbestanden var noe på retur etter at det i 1969 og 1970

hadde vært unormalt stor bestand av spurvefugler. Årsaken til til-

bakegangen skyldtes trolig at mengden av vanninsekter som ble klekt
i området gikk merkbart tilbake etter " toppårene" i 1969 og 1970, da
vannet var nyoppdemt. Dessuten ble fuglekassen hverken renset eller

vedlikeholdtpå noen måte. Flere kasser falt etter hvert rett og
slett ned. Fra 1974 - 1979 har vannfuglbestandenavtatt ytterligere,
noe som først og fremst skyldes menneskelige forstyrrelser.

Diskusjon

Ved Stortj ernet- forsøket ( Hagen 1964, 1973) hadde man allerede et

vann før oppdemningen, men vannflaten ble forsøkt øket ved å demme

opp omkring 1, 5 meter. For å oppnå gunstigere pH- verdi i vannet,

som fra før var ganske surt, ble det tilsammen tilført 16 tonn
kalk til områdene rundt vannet. Dessuten ble det tilsammen spredt

utover 5, 5 tonn fullgj ødsel A. På samme måte som ved Bamselitj ern

ble det kraftig økning av hekkebestanden av fugler ved Stortj ernet.

Naturlig nok var det også her vannfuglene som viste størst økning

( Hagen 1964) . Imidlertid skriver Hagen ( 1964) at også småfuglbe-
standens økning var påfallende. Det var også et stort antall små-
fugler som kom fra omliggende områder til Stortj ernet for å finne

mat, f. eks. ble et stort antall svaler ofte sett kretsende over

vannet. Det samme er åpenbart tilfelle ved Bamselitj ern. Den

14. juni 1975 ble f. eks. mer enn 1. 000 taksvaler, Q§lighgn_grbig§,

og ca. 50 låvesvaler, Hi§gndg_§g§tiga, sett over Bamselitj ern. I

tillegg ble det også observert ca. 15 tårnseilere, êpu§_apu§.

I midten av 1950- årene ble en myr 600 m.o. h. oppdemt i Sogn.

Knagenhj elm ( 1960) skriver at foruten en forbausende rask vekst

på ørret i vannet, ble også ender og endel andre fugler tiltrukket
til det oppdemte vannet.
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Ellers har jeg selv erfaring med at en permanent hevning av Vann-

standen i vannkraftøyemed, kan virke positivt på fuglelivet. Både

ved Tinnhølenog Sysenvannpå Hardangervidda er det åpenbart at
endel vannfuglarter, særlig vadefugler, har øket i antall etter at

man har hevet vannstanden uten at det skjer noen nedtrapping av

vannet gjennom året ( Andersen et. al. l972) .

Ved Sysenvann, hvor den nye demningen nå står nesten ferdig, har

forholdene inntil nå vært at vi i en årrekke har hatt en permanent

hevning av vannstanden på noen få meter. Denne relativt beskjedne

og konstante hevning av vannstanden har åpenbart hatt en gunstig

innvirkning på en del vannfugler. Særlig har endel "kunstige" flyte-

myrer vært attraktive for endel ande- og vadefugler, som her har

funnet både hekkemuligheter og beiteplasser. Sammenlignet med nærá

liggende vann har man ved Sysenvann hatt en relativt stor bestand

av visse vannfugler.

Ved Tinnhølen, hvor man også har hatt en "permanent regulering"

siden midten av 1950- årene, har forholdene vært ganske identiske

med Sysenvann. Tinnhølen, som ligger ca. 200 meter høyere enn

Sysenvann, har riktignok en noe annen fuglefauna. Også her finnes

det, sammenlignet med nærliggende vann, en påfallende høy bestand

av enkelte arter ender og vadere. Dette gjelder særlig bergand,

êz§èy§_@§§il§, Sand10f§h§£2§£; 2§_h; 2§§99l§.myrsnipe,§§li§£i§
glpina og temmincksnipe, §alidri§_t§mmingkii. Et moment som kan

nevnes til slutt er at det ved f. eks. Tinnhølen hver vår og for-

sommer, har store vannmengder som fritt slipper ut over demningen,

slik at man unngår oversvømmelser under den kraftigste snøsmeltingen.

Dette har åpenbart en gunstig effekt fordi de vannfugler som på

denne tid allerede har etablert reir og har egg unngår tap av disse.
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HVA BETYR NEDDEMMINGAV AREAL FOR RYPEBESTANDENE?

Svein Myrberget,

gm. DVF - Viltforskningen

Vassdragsreguleringer kan på mange vis innvirke på ulike dyrearters

miljø. Jeg vil her innskrenke meg til problemer som kan oppstå fordi

oppdemminger legger arealer under vatn. Likeså vil jeg utelukkende

holde meg til lirypa, da lite er kjent om norske fjellryper.

Som alle arter, kan rypene verdisettes på mange vis. Det kan dreie

seg om ressurs, jaktglede, estetisk opplevelse, forskningsobjekt osv.

Da rypene er Norges viktigste småviltart, holder jeg meg imidlertid

her til forhold som kan innvirke på bestandsstørrelsen ved jaktens

begynnelse, dvs. i september. Denne bestand bestemmes først og

fremst av bestanden i parringstiden ( mai) og antall produserte ung~

fugl fram til høsten, idet sommertapet av voksne ryper er lite.

Det er i Skandinavia ikke foretatt noen undersøkelser over lirypa

som klart illustrerer vår problemstilling. Vi blir derfor nødt til

å benytte den generelle kunnskap om arten i lys av generell øko"

logisk viten.

Kort artsbeskrivelse

Lirypa er omkring en halv kilo. Den blir kjønnsmoden som ett år

gammel. I parrings- og rugetid ( mai- juni) lever fuglene stort sett

monogamt i territorier, mens territoriestrukturen bryter sammen

når kyllingene klekkes.

Hos oss er lirypa knyttet til fjellbjørkebeltet, men kan gå opp i

vierregionen. I Nord~Norge hekker den også på lave øyer. Den kan

også hekke på større snauflater i barskog. Vinterstid går den ofte

ned i blandingsskog.

De fleste Steder i Norge er fjellbjørkaviktigstebeiteplante
vinterstid, men enkelte Salix~arter er høyere preferert. Sommer-
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Dette vil si at jo høyere bestanden er i forhold til bæreevnen,

dess lavere er reproduksjonen og dess høyere er mortaliteten.

For pkt. 2 kan vi regne med at i de tilfelle da bestanden når
opp til bæreevnen, har vi samme forhold som beskrevet for pkt. l. Vi

kan imidlertid tenke oss at i lange perioder holder ytre faktorer -

som predasjon, sykdommer, jakt - bestanden på et lavere nivå enn

bæreevnen. Også i denne periode kan reguleringen fungere tetthets-

avhengig, men behøver ikke å gjøre det.

For pkt. 3 kan en tenke seg at sosiale faktorer alltid holder rype-

bestanden under bæreevnen. Også nå kan bestandsreguleringen være

tetthetsavhengig.

Også andre hypoteser, og en kombinasjon av flere hypoteser er mulig,

men vi holder oss her til denne forenklete framstilling.

Bestandsregulering hos ryper

Vi skal her bare se på to årstider: vinteren og hekketiden. Som

nevnt forutsetter hestandsregulering omkring bæreevnen ( pkt. l

foran) at de regulerende faktorer virker tetthetsavhengig. Fra

Tranøy har vi imidlertid ikke kunnet påvise noen tetthetsavhengig

vinterdødelighet ( fra høst til vår) . En mindre årlig variasjon

i mortalitetsraten antyder likevel at det etter et dårlig produk-

sj onsår ( somogså ofte har relativt lav høstbestand) har mortaliteten
vært relativt lav. Undersøkelser fra en rekke land tyder på at som

regel utnytter ryper og andre arter av familien skoghøns bare en

liten del av den tilgjengelige vinternæring. Heller ikke for hekke-

data har undersøkelsene på Tranøy gitt noen klar tetthetsavhengig

sammenheng. Totalt antyder disse data at hypotesen om tetthets-

avhengig regulering av rypebestandene omkring bæreevnen må avvises,

men det er likevel sannsynlig at bestanden begrenses i vinterhalvåret.

Det må dog nevnes at vi i det år ( l967) da vi hadde høyest hekke-

bestand av ryper på Tranøya i løpet av den 20- årige forsknings-
perioden, var det en meget dårlig reproduksjon. Rypene tok dette

året åpenbart i bruk enkelte ugunstige hekkeområder. Om våren om-

kring tiden for pardannelse var det tydelige tegn til sterk ned-

beiting av viktige planter ( Salix) . Det er derfor ikke umulig at

Tranøy- bestandenvåren 1967 var minst på bæreevnensnivå. Hypotese
2 kan derfor ikke utelukkes.
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Hypotese 3 ( sosial bestandsregulering) stemmer overens med det som

er påvist hos skotske liryper. Størrelsen av hekkebestanden be-

stemmes der i de fleste tilfelle ved territoriedannelsen høsten

forut. Bare en del norske rypestegger forsvarer territorium

om høsten. Utskytningsforsøk av stegger på Tranøya om våren kan

antyde at alle ryper som overlever vinteren, får anledning til å

reprodusere. Hypotese 3 er derfor lite sannsynlig for norske li"

ryper.

Data fra Tranøy antyder imidlertid at kvalitative forhold ved selve

fuglene varierer fra år til år. Fuglenes adferd og fysiologi synes

å variere slik at det får innvirkning bl. a. på årlig eggleggings-

evne, vern av egg og kyllinger. Sosiale forhold hos rypene kan

derfor spille en større rolle enn hva vi forutsatte for hypotese 2,

som ellers synes å best forklare hvordan rypebestandene reguleres.

Andre nordiske data foreligger desverre ikke.

Vassdragsreguleringer/rypebestand

Det er neppe likegyldig for rypebestanden hvilke typer terrenger

som blir lagt under vatn, heller ikke hvor stor andel av en be-

stands areal som forsvinner. I fig. 1 er skjematisk delt opp et

område etter hvor mye brukt de ulike terrengavsnitt er vinter og

sommer. Noen terrenger er optimale for rypene både om vinteren og

om sommeren. Andre er typiske hekke- eller vinterlokaliteter, mens

andre avsnitt benyttes i liten grad av rypene.

Det har gått fram av artikkelens generelle deler at vi ikke med

sikkerhet kan si hvilke årstider som er de kritiske for rypebe-

standen, likeså at de mekanismer som regulerer rypebestanden er

dårlig forstått. Sannsynligvismå vi likevel kunne gå ut fra at
dersom man legger under vatn terrenger som er optimale for rypene

det meste av året, vil dette få klare negative effekter for rype-

bestanden.

Vi kan likevel ikke gå ut fra at dersom man fjerner a% av rypenes

helårsterrenger innen et område, går rypebestanden ned a%. Enda
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Fig. 1. Skjematisk fordeling av optimale ( tett streket) , middels
(lang strekavstand) og márginale rypeterrenger innen et

sirkulært område. Horisontalt: hekkeområder,

vertikalt: Vinterområder.
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vanskeligere er det å vurdere betydningen av at et område som bare

benyttes en bestemt årstid, blir borte. På den ene side vil rypene

kunne kompensere tapet av noen områder ved å ta i bruk andre om-

råder i større grad enn før. På den annen side kan kvalitative

egenskaper ved ulike områder gi seg ulike utslag på reproduksjon

og dødelighet.

Jeg vil dog tro at tapet av optimale områder ikke fullt ut kan

kompenseres. F. eks. har trolig optimale områder en noe høyere

produksjonsrate, og de kan også i enkelte år produsere ryper av

bedre "kvalitet" som kan gi høyere overlevelse om vinteren. Presses

rypene til å hekke i andre områder, øker tettheten der, noe som

kan gi seg negative utslag på produksjonen pr. par.

Vanskeligere er det å vurdere virkningene av tapet av middels eller

marginale terrenger. Vi kan ved vår nåværendeviten ikke sikkert si
om, eventuelt i hvor stor grad, dette tap kan kompenseres.

Konklusjoner

Vi kan altså ikke si med sikkerhet hvilken innvirkning det har at

man legger under vatn et terreng som på en bestemt årstid benyttes_

av b% av rypebestanden innen et større område. Hvis det dreier seg

om et optimalt helårsterreng, må man likevel regne med en negativ

effekt, og at nedgangen i bestanden kan overskrive b%.

Det er prisverdig at småvilt som ryper tillegges vekt når man skal

avgjøre om et område skal reguleres til kraftutbygging. Det er i de

senere år blitt utført grundige registreringer av rypebestandene

innen planlagte reguleringsområder, først og fremst da utført ved

DVF Reguleringsundersøkelsene.

Tiden bør imidlertid nå være inne til å også skaffe den nødvendige

generelle biologiske bakgrunn for å sikrere vurdere mulige effekter

på rypebestandene. Hvem har ansvaret for at et slikt arbeid tas

opp?
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Regulantene vil ha stor nytte av dette. Men slik kunnskap er nød-

vendig også for å vurdere andre naturinngrep, som kanskj e har

større omfang. Økt generell forskning kan vel derfor best sees

på som en samfunnssak.

Likevel burde man i det minste få utført grundige undersøkelser

i forbindelse med en enkelt vassdragsregulering. Disse måtte på-

begynnes i forprosj ektperioden og gå kontinuerlig til en del år

etter at vassdraget er regulert.
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FUGLEBESTANDEN VED NESJØEN I TYDAL

Arne Moksnes.

”t Foredraget holdt av Reidar Hindrum ( bilde) .

Tnnledning

Nedalen med de vidstrakte Nedalsmyrene ( fig. 1) var lenge kjent

som et svært viktig våtmarksområde for fugl. Noen vitenskapelig

undersøkelse av området var imidlertid ikke foretatt før Zoologisk

institutt, Universitetet i Trondheim, i 1967 startet opp med om-

fattende årlige undersøkelser av hekkebestandene.

Bakgrunnen for dette var planene om kraftutbygging i Nedalen, og

feltarbeidet ble derfor finansiert av Trondheim Elektrisitetsverk.

Vedtaket om utbygging og etablering av Nesjøen ble gjort i 1968 slik

at vi fikk to år på oss til å undersøke området i tilnærmet uberørt

tilstand. I de følgende år var Nedalen sterkt preget av utbygging.

Spesielt i 1969 foregikk en storstilt rydding av bjørkeskog ( anslags-

vis 10. 000 da) i neddemmingsområdet. Fyllingen av Nesjøen begynte

så på vårflommen i 1970.

Foruten i 1967 og - 68 foretok vi omfattende årlige undersøkelser i

hekketida fram til og med 1974. Fra og med 1975 har en gått over til

årlige registreringer av mindre omfang, noe som også vil foregå i

de kommende år. Hovedårsaken til dette er at miljøendringene etter

anleggstidas slutt er av en mer langsiktig karakter.

Mye av det materialet som omfatter reguleringens virkning på fugle-

faunaen er derfor ennå ikke publisert. En del data om dette er

imidlertid gitt i en rapport om ornitologiske forhold i tilknytning

til planene om nye reguleringeri Tydal ( Moksnes & Ringen 1978) . To
arbeider fra 1973 om de generelle fugleundersøkelsene fram til 1972
inneholder også en del data om reguleringens virkning på enkelte
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arter ( Moksnes l973a, l973b) . Ut over dette er materialet fra de

senere ar ikke publisert. Selv om en del utviklingstrekk begynner å

t I I ' 0re tydelig fram, vil det kreves ytterligere noen ars feltarbeid før
en kan trekke mer sikre konklusj oner om langtidsvirkningen av NeSj ¢_

r eguler ingen. '

Ellers kan nevnes at det ved siden av de generelle fugleundersøkels-

ene ble samlet inn en god del materiale på bestemte arter. Av dette

er foreløpig publisert to arbeider om j aktfalk ( Langvatn 1977,

Langvatn & Moksnes l979) .

Kort områdebeskrivelse

De lavestliggende deler av Nedalsmyrene lå på ca. 700 m.o. h. Som

vist på figur l var Nedalen mot øst omgitt av de høye grensefj ellene

Sylane ( l. 762m) og Skardørsfj ellet( l. 529m) og i de andre retning-
ene av lavere fj ell.

Fra sitt utspring i den regulerte Sylsj øen på svensk side randt

Nea vestover gj ennom området og fikk betydelige tilløp gj ennom

Ekornåa fra Sylane og Esna fra Essandsj øen.

Som figuren viser dekkes dette området i dag av den 38. 800 da store

Nesj øen som henger sammen med Essanden på 27. 000 da slik at de til

sammen utgj ør en innsj ø av betydelige dimensj oner. Høyeste regulerte

vannstand på Nesj øen er 729 m. Reguleringsbassengets form gj ør at

store arealer blir liggende tørre ved lave vannstander.

Vegetasj onsmessig var Nedalsmyrene en mosaikk av tre hovedtyper:

l. Våt starr- og bj ønnskj eggmyr med vanndammer og små tj ern. Ofte

forekom hengemyr som det var vanskelig å ta seg fram over.

Denne vegetasj onstypen var mest utbredt i de områder som nå

ligger under vann.

2. Torvmyr med bj ønnskj egg, vierarter, dvergbj ørk, fj ellkrekling

og røsslyng som dominerende arter i feltskiktet.

3. Tørre rabber som hever seg opp over myra og har typiske rabbe-

vegetasj on dominert av starr, dvergbj ørk, fj ellkrekling, rype-

bær og greplyng.

Nedalsmyrene kunne betraktes som subalpine i og med at de mange

steder hadde et belte med bj ørkeskog ved overgangen mot fj ellet.
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Ellers var fj ellbj ørkeskogen spesielt godt utviklet langs vassdraget

der det til dels var forekomster av rik engbj ørkeskog. Det meste av

bj ørkeskogen i Nedalen var imidlertid av heitypen. De frodigste

delene av skogen ble ryddet ved etableringen av Nesj øen. Som før

nevnt dreide dette seg i alt om anslagsvis l0. 000 da. Tregrensen

har store lokale variasj oner mellom ca. 700 og 800 m.o. h.

Metoder

Tetthet og artsmangfold ( diversitet) i fuglesamfunnet ble bestemt

innenfor fast oppmerkete takseringsfelter i de ulike vegetasj ons-

typene. Dette ble gj ort ved hj elp av den såkalte kartmetoden. Da

feltene av praktiske årsaker måtte være av begrenset størrelse,
ble sammensetningen av samfunnet undersøkt over større deler av

Nedalsområdet ved hj elp av linj etakseringer. For nærmere beskrivelse

av disse metodene henvises til Moksnes ( l973a) .

Til sammen ble benyttet 4 takseringsfelter i bjørkeskog, 2 i hogst-

felter ( etter skogryddingen) , 3 på myr og l i den alpine region.

Feltene er avmerket på figur l. Spesielt må framheves myrfeltet M2

som ligger i kanten av Nesj øen, og som viste seg velegnet for regi-

strering av de endringer i fuglefaunaen som den nye strandsonen med-

førte.

Resultater og diskusj on

Resultatene fra undersøkelsene er så omfattende at det ikke her vil

være mulig å kommeinn på alle sider av dem. Foruten kort å nevne
de naturlige bestandsvekslingene, vil j eg her innskrenke meg til å

gi en del data om reguleringens virkning på fuglefaunaen.

äsäszliss_ès§ E§e§§r §h§èi§2§r

Store årlige poulasj onsvekslinger er karakteristisk for mange arter
i arktisk og alpint milj ø. Figur 2 viser de årlige vekslinger i

hekkebestanden av spurvefugler i fj ellbj ørkeskog i Nedalen. Enda

mer markerte svingninger finner vi i de velkjente smågnager/ryper

/rovdyr- vekslingenei våre fj ellstrøk. l967 var et utpreget små-
gnagerår i Nedalen.
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en tilsvarende kortvarig oppblomstring i andefuglbestanden etter

oppdemmingen. Som vist på figur 4, var det en markert topp i bestand-

ene l - 2 år etter at Nesjøen ble etablert. Avviklingen av de om-

fattende undersøkelsene i 1974 medførte at det ikke var grunnlag

for å tegne kurven videre for de senere år, men materialet som er

innsamlet i disse årene, viser at andefuglbestanden er på retur og

synes å gå mot et stadig lavere nivå. Dette synes å skje i takt med
at Nesjøens strender blir mer sterile ved at jordsmonnet i reguler-

ingssonen brytes opp og vaskes ut slik at omfanget av grus og stein-

strender øker. Sannsynligvis er Nesjøen gjennom en langsiktig prosess

på vei til å bli en fattig sjø med forhold for vannfugler som er
langt dårligere enn de opprinnelige forhold i Nedalen.

Det er interessantå legge merke til at " meitemarkeffekten" som nevnt
synes å ha hatt nesten nøyaktig sammevirkning på endene og ørreten.
Ørretbestanden i Nesjøen hadde en oppblomstringsperiode som falt nøye

sammen med kurven i figur 4, men ørreten falt sammen raskere enn

endene og var faktisk ute av bildet allerede i l973 ( Koksvik 1974) .

Oppgangen i andefuglbestanden fra l968 til - 69 ( figur 4), altså før

oppdemmingen, skyldes etter all sannsynlighet de bedrete observasjons-
forhold ( med teleskop) en fikk i Nedalen da bjørkeskogen ble ryddet.

Iêsææiasssíískfsai_eå_y§§s§99ls§

Som nevnt tidligere var et av takseringsfeltene ( M2) på Nedalsmyrene

plassert i kanten av Nesjøen. Tabell l viser antall territorier i

dette feltet i årene l967- 74. I 1972, altså to år etter oppdemmingen,
begynte en økning både i tetthet og antall arter. Hovedårsaken til

denne økningen var, så langt det lot seg konstatere, økningen i

næringstilbudet som Nesjøen representerte. Det syntes her særlig

å være " fjærmyggeffekten" som gjorde seg gjeldende. De store grunt-
vannsområdene og ikke minst de mange små dammene i strandområdene,

hadde en enorm tetthet av fjærmygglarver ( spesielt et par arter) som

ble sterkt utnyttet av vadefuglene. I motsetning til endene synes

vadefuglbestandenikke å ha reagert på "meitemarkeffekten" i l97O
og - 7l.

Som før nevnt ble arbeidet med takseringsfelter i l974 avsluttet

til fordel for mindre arbeidskrevende registreringer over større
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Tabell 1. Antall territorier i et 0,33 kmz ( 300 x 1. 100 m) stort
felt på myrområdene ved Nesjøen like øst for Geitbekken.
Fyllingen av Nesj øen begynte våren 1970.

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Heipiplerke 24, 5 15, 0 16, 0 16, 0 13, 5 23, 5 20, 0 20, 5

Lappspurv 2, 5 3, 0 2, 0 1, 5 1, 0 2, 5 7, 0 7, 0

Enkeltbekkasin 1, 0 0, 5 1, 0 1, 5 2, 5 3, 5 5, 0

Heilo 4, 0 4, 5 4, 0 3, 5 5, 0 3, 5 5, 0 4, 0

Brushane 2, 0 1, 0 2, 5

Myrsnipe 1, 0 2, 0

Temmincksnipe 1, 0 2, 0

Svømmesnipe 2, 0 2, 0

Sandlo 1, 0 1, 0

GrØnnstilk 0, 5 1, 0 1, 0 2, 0 1, 0 1, 0

Steinskvett 2, 0 1, 0 2, 0 1, 0 0, 5 1, 0

Gj ¢k 1, 0
Blåstrupe 1, 0

Lerke 1, 0

Lirype 1, 0 1, 0 0, 5 0, 5

Løvsanger 0, 5 1, 0

íbtalt 34, 0 26, 5 23, 0 25, 5 24, 0 37, 0 45, 0 48, 0
————.——.——._———._.._———.——.—.—.——.—_.——-.———.—._—...._._.._.._...__—..__.—._——_.¢.._—..———._-_.—.__-—._._————._.——.——_—__._..__——

Antall arter 6 7 5 8 6 7 13 ll
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I Krækjaungen er vannstanden meget stabil. Gresstorven ligger

helt ned mot vatnet og gir en meget smal strandsone. Den består

mye av grov stein siden den er dannet gjennom årtuseners ut-

vasking av finkornet materiale. De data jeg har er få, men tyder
på at det er en rikere forekomst av vadefugl ved Ørteren enn ved

Krækkjaungen. På grunn av at strandsonen er bredest ved Ørteren

på forsommeren. Utvaskingen har hittil ikke vært så omfattende

at alt organisk materiale og finkornet masse er fjernet fra strand-

sonen. Det er derfor ikke unaturlig at fugl som tar næring i over-

gangen mellom Vann og land finner mer ved Ørteren enn ved Krækkkja-

ungen.

Den før omtalte store mengde fjærmygg ved regulerte vatn bidrar

nok også til dette.

Senere i debatten håper jeg at noen av evertebratspesialistene

her vil komme med noen kommentarer til dette spørsmålet om fjær-

mygg i regulerte vann.

Registreringene mine tyder på at bl. a. sandlo, Charadrius

hi§§i§§l§_L;myrsnipef §§l; §£; §_§l2i2§_L; ,og rødstilkf 222292

§g§§gg§_§; , påtreffesoftere ved Ørteren enn ved Krækkjaungen.
Andre som er knyttet til lyng- og grasmark mister deler av sitt

næringsområde når et vatn blir regulert.

Strandsonene blir brukt som trekkveg for viltarter når det krever

mindre energi å bruke denne enn terrenget ovenfor. Særlig tydelig

kommer dette fram når strandsonen ligger i skogsterreng. Langs

f. eks. Rauddalsvatn, Skjåk, som er omgitt av bratte bjørkeskogslier,

brukes strandsonen som "trekkveg" både av hare, rev og elg. Særlig

for rein er jo dette forståelig siden vi kan forestille oss

vanskelighetene med å manøvrere en stor gevirkrone i tett skog.





Kjos- Hanssen:

Hindrum:

Killingland:

Østbye:
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Det er uheldig med valget av de to områdene at de
er i veldig viltfattige områder. Med de takser-
ingslinjer som jeg hadde på vestsiden av disse to
vannene; takseringslinjene var et par kilometer,
var observerte frekvenser av artene 0 og l og 2.
Det var ofte dårlig vær de gangene jeg var der, så
det var vanskelig å få noe tilfredsstillende
statistisk materiale.

I tilknytning til vannfuglenes bruk av regulerings-
soner tror jeg det har en veldig stor betydning
hvorledes strandsonens beskaffenhet er. Jeg har
lyst til å trekke frem et eksempel fra Altevann.
Jeg ledet undersøkelsene av lO- års verna vassdrag
for fugl i Leinavann i Øvre- Badu som grenser ned
mot Altevann. Vi har foretatt en del takseringer
i reguleringssonen til Altevann samtidig med de
øvrige undersøkelsene. Reguleringssonen består
mye av myr i nedbrytning, men større partier er
steinblokkfjære av den typen som kommer frem når
myra vaskes bort av en regulering. I det området
hvor myra ennå ikke er utvasket og først og fremst
der hvor det blir liggende igjen endel vanndammer
ved lavvann, ble det observert store mengder ande-
fugl.

Forekomsten av fjærmygg ser ut til å øke etter
regulering. Dette er sannsynligvis en viktig år-
sak til økningen av vade- og andefuglkonsentrasjon-
ene. Men det er vel grunn til å tro at effekten
går ned når torva i strandsonen slites vekk og
forholdene for fjærmygg ikke lenger er så gode.
Eks. Altevann.

at flere pattedyrarter var
utvaskede strandsonen på

trekk. Viktigere er strandsonens betydning for
ender på vårtrekket i uregulerte vatn. Der sørger
flommen for at isflaten hever seg slik at råker
oppstår langs strandsonen. Dette er viktige
områder for ender som venter på at isen skal gå i
mindre tjern og myrer omkring.

Kjos- Hanssen nevnte
observert langs den

Tilsvarende i regulerte Vatn er det ingen råk og
isen ligger ofte lenger enn i omkringliggende
områder. Er det noen her som kjenner til under-
søkelser om dette?

Kjos- Hanssen sier at, vi har fått en eksponert
strandsone fra 5-l00 m bred og at det kan ha en
viss positiv effekt. Men du mener vel ikke ved det
å si at vi har fått en biotopforbedring? Det er
helt utvilsomt at den biomasseproduksjon som var
før en slik biotopforandring, må være mye større
enn hva du får fra en reguleringssone.
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BEVER I REGULERTE VASSDRAG

Peter Valeur,

Kristiansand Museum.

Innledning

Ombeveren kan vel sies at den er et av de mest spesialiserte dyr
i vår fauna - tilpasset som den er til et liv i intim kontakt med

vann, og med særegne ernæringsmessige krav.

Dens livsbetingelser kan karakteriseres i to nøkkelord: vann og

lauvskog. Dens naturlige miljø er begrenset av disse absolutte

miljøkrav.

Vann - innsjøer og vassdragene med sine nett av forgreininger er

de naturlige veger for beverens spredning til nye lokaliteter. Der

beveren etablerer seg, er den periodevis stasjonær - så lenge mulig-

hetenefor tilstrekkelig vinternæring er til stede. Den er et av
de få dyr i vår fauna som inretter seg permanente tilholdssteder i

form av hytter eller jordhuler, som har det fellestrekk at de er

konstruert i nøye samsvar med det aktuelle overflatenivå - og med

vannlås på inngangsdøra.

Beveren er et sosialt dyr i den forstand at den etablerte bestand

holder sammen i familiegrupper: et foreldrepar med inntil to år-

ganger ungekull holder sammen med hytten som det sentrale tilholds-

sted. Vinterstid er deres muligheter til fri ferdsel innen terri-

toriet sterkt begrenset, og de er i vesentlig grad henvist til å

leve av høstens oppsamlede vinterforråd av kvist og greiner som

ligger lagret foran hyttens inngangsåpning under isen - og av bunn-

vegetasjon der slik finnes.
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Det kan virke innlysendeat et dyr med nettopp disse spesielle miljø-
krav har en sentral rolle i spørsmålet om vassdragsreguleringers

virkninger på vilt - at beveren i særlig grad skulle berøres i og

med at det her dreier seg om naturinngrep som i vesentlig grad

rammer nettopp dens miljø.

Det finnes imidlertid bever i samtlige av de regulerte vassdrag på

Sørlandet, for beveren har en utpreget evne til å innrette seg etter

de eksisterende forhold. Som kjent er den selv spesialist i vass-

dragsregulering, men foretrekker nok selv å spille hovedrolle som

regulanten.

Det foreligger ingen egne undersøkelser med spesielt henblikk på

registrering av beverens forekomst og tilværelse i regulerte vass-

drag, men observasjoner og erfaringsgrunnlag i løpet av en 15 års-

periode kan kanskje gi visse generelle holdepunkter med hensyn til

beverens reaksjon på vassdragsregulering. I den grad det har vært

mulig har jeg også innhentet informasjon om forekomst av bever,

ved befaringer i Mandalsvassdraget - i Otra og Nidelva, og under-

søkt beverboliger som måtte ha interesse i denne sammenheng - på

vårvinteren.

Beverbestanden

Bestanden av bever i Norge har periodevis vært varierende, og

omkring århundreskiftet var beveren et sjeldent dyr med et ut-

bredelsesområde hovedsakelig knyttet til hovedvassdragene i Aust-

og Vest- Agder, henholdsvis Nidelva og Otra.

Agderfylkeneog Telemark er fortsatt beverens viktigste områder
her i landet, men dessuten finnes nå fast bestand noen steder i

Rogaland, i Vestfold, Hedmark, Sør- Trøndelag, Nord- Trøndelag,

Nordland, Troms og Finnmark. En taksering av beverbestanden ble

i 1965 utført av Svein Myrberget, basert på opplysninger fra vilt-

nemndene. Bestanden ble da anslått til å være mellom 5. 000 - 10. 000

dyr.
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beverbestand på en ny lokalitet være særlig sårbar i etablerings-

fasen både overfor desimering, og ethvert inngrep i miljøet.

Bestandsdynamiske forhold

Erfaringer fra lokale beverbestandstakseringer utført i Kristian-

sand Museums regi fra 1966 til - 73, viste betydningen av tilgjen-

gelig ledig miljø av tilfredsstillende bæreevne, som begrensende

faktor for stammens vekst. Bestandens størrelse kan nå opp til en

viss grense i et distrikt, avhengig av egnede lokaliteter med

tilstrekkelig næringsgrunnlag.

Det er åpenbart at beveren, blant annet ved sin artstypiske terri-

torialadferd for en vesentlig grad selv bidrar til regulering av

bestandens tetthet i samsvar med tilholdsstedets karakter og nær-

ingstilbud. Overpopulasjon gir støtet til flytting til nye og

eventuelt ledige områder. Både ungdyr som forlater familiegruppen
i kjønnsmoden alder for å etablere familie i eget område, og eldre

dyr som skifter oppholdssted på grunn av ernæringssituasjonen,

foretar slike vandringer. Fri ferdsel til ledige områder er så-
ledes en betingelse for ekspansjon av beverbestanden.

Beverens tilholdssteder

Som nevnt innretter beveren permanent tilholdssted i form av hytte

eller jordgang alt etter som mulighetene for plassering ligger til

rette på vedkommende sted.

Av konstruksjon er boligen en oftest overbygget utgravet hule med

utvidet oppholdsromog inngangsåpning under vann. Ofte har hulen
forbindelse med underjordiske ganger eller ur med mulighet for

ventilasjon og utgang på land. Hyttene kan benyttes i årevis og

bli meget omfangsrike. De ligger alltid like i vannkanten - det

være seg ved mindre tjern, større vann og innsjøer, bekker og elver.
Beveren kan ha tilhold ved brakkvann, men kan ikke leve ved sjøen.

Store vann har størst betydning for permanent bosetning over lengre

perioder, ettersomde tilgjengeligebeiteområder, lauvskogsfelter
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kan veksle mellom sommertørke - og storflom i høstperioden.

Beverens ernæring

Vår største gnager er en ren vegetarianer, og ernæringens sammen-

setning varierer naturlig nok med årstiden. Uten å gå detaljert
inn på fødens sammensetning i denne forbindelse, skal_vi bare merke

oss lauvtrærnes store betydning for beveren. Bark og bast og

knopper av bjørk, osp, selje, rogn og eik utgjør dens nærings-

reserve hele vinterperioden. Det er derfor av vesentlig betydning

for enhver beverbosetning med letttilgjengelige lauvskogsfelter

i umiddelbar nærhet.

Naturinngrep som medfører reduksjon av beiteområdene vil på lengre

sikt få konsekvenser for beverbestanden, og ofte utløse utvandring

fra vedkommende lokalitet.

Som nevnt samler beveren oftest et lager av vinternæring: en ren

flåte av stokker, greiner og kvist forankret på bunnen foran inn-

gangsåpningen. Etter strenge langvarige vintre hender det at mat-

lageret tar slutt, og beverne må grave seg ut for å skaffe seg

mat. I langvarige kuldeperioder kan da situasjonen bli kritisk.

Elvebeverne i regulerte vassdrag kan få tilsvarende problemer dersom

flomvann eller isgang river bort lageret av vinternæring. Det finnes

eksempler på dette, blant annet fra Faxelven i Sverige og innen vårt

referanseområde.

Ved vestre bredden av Otraelvens nedre løp, like ved Straisbommen,

ligger en av de eldste beverhytter i Kristiansands- området. Den er

fortsatt bebodd. Ved befaring den 10. april 1980 var hytten frem-

deles dekket av is. Det fantes ingen rester av vinternæringslageret.

Hytten ligger inn mot fjellgrunn, den er stor og meget langstrakt,

påbygget av flere bevergenerasjoner, og under varierende vannstands-

forhold. Beverne hadde her vært i virksomhet ute hele senvinteren,

hva spor i snøen, trefelling og beitemerker i de nærmeste omgivelser

tydelig viste. På grunn av isblokkering av undervannsinngangen,

hadde beverne gravd seg utgang gjennom taket på hytta, og videre i
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bever, og hyttene jevn fordeling i elvens loner og de store vann

i vassdraget.

Det er helst vinterforholdene i de regulerte vassdragene som er

avgjørendefor beverens trivsel, men også yngletiden i mai/juni er
et sårbart tidspunkt for eventuellevariasjoner i vannstandenpå
beverens tilholdssted.

Naturforholdene innen referanseområdet på Sørlandet frembyr mulig-

heter til alternative oppholdssteder for beverne i vann, tjern og

bekker som ikke berøres av reguleringer, men innen en tett bever-

populasjon er det stor konkurranse om slike ledige egnede lokali-

teter. Ofte må dyrene ta til takke med nokså kummerligeforholdmed
dårlige overvintringsmuligheter.

De vesentligste og direkte virkninger av vassdragsreguleringer

rammer beverne som holder til i elvene. Som nevnt viser beverne

stor evne til tilpasning. Også i de uregulerte elver er det normalt

med stor variasjon i vannføringen. Som nevnt kan det skje at

vinternærings- forrådettil beverne går tapt under flomperioder
eller isgang.

Et annet forhold som er spesielt for de regulerte elver er vinterens

Vannføring av underkjølt overflatevann som medfører oppbygging av

isdannelser fra bunnen i elvestrykene. Dette kan skape flomsitua-

sjoner - selv i strenge kuldeperioder.

Nettopp denne kombinasjonen vil kunne skape store problemer for

beverne, som i kuldeperioder normalt helst vil holde seg i ro, men

kan bli tvunget til å forlate tilholdsstedet på et tidspunkt da

det er forbundet med store anstrengelser a skaffe seg mat.

Tørrlegging av elveleier ved omlegging av hovedløpet medfører selv-

sagt tap av et mulig tilholdssted, men i slike tilfeller har beverne

som regel ikke problemer med å etablere seg på et nytt sted. Terskel-

bassengene danner i så måte ypperlige alternativer. Med sin jevne

vannstand og overløpsdemning er de faktisk konstruert etter til-
svarende prinsipp som den typiske beverdammen.
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Vegetasjonsendringer og tap av vinternæringsressurser ved

neddemming av arealer Vil ha uheldig virkning.

Anleggsperioden griper forstyrrende inn i beverens normale

tilværelse.
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Ukjent:

Vik:

Overrein:

Hva er det som gjør at laksendene i Hallingdals-
elva tar ørret fremfor ørekyt?

Laksendene tar også ørekyt. Det ser vi av para-
sittfaunaen. Laksender har bendelmarken Ligula
intestinalis, og det er ingen andre enn karpe-
fiskene, hvorav ørekyt er en art, som kan over-
føre denne parasitten.

At laksendene spiser mer ørret enn ørekyt, skyldes
utvilsomt at ørreten er lettere å fange for dem.
Adferden hos disse fiskeartene er forskjellig.
Siden ørreten gjemmer seg og står stille under en
stein er den lett å fange, både for ender og
mennesker. Karpefiskene derimot skvetter unna når
noe forstyrrer dem, og det stiller krav om innsats
av krefter hos fangeren.

Dette ble nydelig demonstrert PÅ TV av Hafslund
for noen år siden. Han hadde en tam mink, som
"fisket" i et stort akvarium. Det første minken
tok, var krepsene som krabbet rundt på bunnen.
Så fulgte ørreten, som "gjemte" seg i en krok. De
andre fisk i akvariet gjorde den bare spredte forsøk
på å ta og mislyktes hver gang. Alle dyr arbeider
etter prinsippet: mest mulig utbytte for minst
mulig innsats. Fiskendene bryr seg neppe om ørret
smaker bedre enn ørekyt. Det avgjørende er at den
er lettere å fange og er større.

Økt vintervassføring i regulerte elver begunstiger
laksender ved at lange elvestrekninger som tidligere
hadde fast isdekke vinterstid og sein isgang om
våren forblir åpne vinterstid på lange strekninger
nedenfor utløp fra kraftstasjoner. Disse åpne
elvestrekningene er gode overvintringsområder for
laksender. ( Bl. a. observert i stort antall i
Barduvassdraget i Troms sist vinter. )

Fra fiskehold er dette bekymringsfullt når det skjer
i vassdrag med laks og ørret. Det er en kjent sak
at en stor del av laksendenes vinterføde består av
yngel og ungfisk av laks og ørret. Laksender og
silenders predasjon på disse fiskearter er av
fiskeribiologer betraktet å være så omfattende at
en beskatning/regulering av bestanden av fiskeender
er å betrakte som en langt mer effektiv kultivering
av vassdragene enn utsetting av yngel og settefisk.
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Det ble ifølge G. Lid bare funnet ørret i mage-
prøvene fra laksendene. Ørreten som ble tatt av
fiskendene varierte i størrelse mellom 15 og 20 cm.
Med utgangspunkt i 17, 5 cm og kondisjonsfaktor i
underkant av en, blir gjennomsnittsvekten omkring
50 g eller 62 kcal.

Totalt for 1978 skulle laksender fiske 800 kg ørret
eller omkring 16 OOO ørreter mellom 15 og 20 cm på
en ca. 3, 2 km lang elvestrekning med terskeldammer
i Hallingdalselva. Dette tilsvarer i vekt omkring
det dobbelte av det som fiskes av mennesker på
samme elvestrekning ( Aass 1978).

1978: Ørret og Ørretfiske i Hallingdals-
elva ved Gol. Inf. Terskelprosjektet
7. 39 pp.

Lasiewski, R. C. & Dawson, W.R. 1967: A Re- Examination
of the Relation between Standard
Metabolic Rate and Body Weight in Birds.
Condor 69: 13- 23. '

Laughlin, K. F. 1974: Bioenergetros of Tufted Duck

Aass, P.

( Aythya fuligula) at lock Leven, Konross.
Proc. Roy. Soc. Edinb. B. 74: 383- 389.

1978: Energy consumption of ducks on Øvre
Heimdalsvatn. Holarct. Ecol. l: 301- 303.

Lien, L.

E; ; _Y§; §2£§_£9£§§£§9

Killingland:

Valeur:

Kan du utdype spørsmålet om beverens toleranse overfor
senkning av vannstanden?

Det kommer mye an på hvilket tidspunkt vannsenkningen
foregår. Hvis det er noe som skjer utover i løpet av
sommeren, spiller det nokså liten rolle, men viss
det er i den tid som beveren er avhengig av å ha
konstant nivå ved " hyttene" sine, så vil det være
særlig uheldig, tror jeg. I Mannflåvannet i
Mandalselven er det ikke lenger fast bosetning av
bever, - og der er forskjellen ca. 3 m, mellom
laveste og høyeste vannstand.

Generell diskusjon

Vik:

Myrberget:

Eriksson:

Litt reklame: Vi har på Zoologisk museum en flott
utstilling av beverens liv og levned, en kjempe-
svær fin monter.

Jeg savner i symposiet referater over undersøkelser
som kan vise endringer i fuglers og pattedyrs miljø
i og ved regulerte vann. Tenker her bl. a. på
vegetasjon og evertebrater ( mat for dykkender) .

Något av det som Myrberget efterlyser finns i
publikationen “Vattenutbyggnadens effekter pa
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III. KRAFTLINJER

BIOTOPENDRINGER PÅ HOGSTFLATER

H. I. Lund- Tangen,

Meraker Brug.

Tittelen på dette foredrag synes kanskje noe på siden av det som

skal diskuteres her, men årsaken til at dette emne blir forsøkt

belyst, er at man mener å kunne trekke en del paralleller i ut-

viklingen i hogstflater og kraftlinjetrasêer i skogsterreng.

Gjennom mitt arbeide med bl. a. å forsøke å ivareta viltets inter-

esser i et moderne storskogbruk har jeg også forsøkt å ta i bruk

noen av de forskningsresultater som foreligger bl. a. når det gjelder

vegetasjonsutviklingen i hogstflater sett i relasjon til ulike vilt-

arters biotopkrav.

Det sier seg selv at man i et så kort innlegg som dette, vanskelig

kan gjøre annet enn grovt å beskrive de viktigste trekk i denne

utvikling. Dette er vanskelig uten å komme noe inn på emnet skog-

bruk/viltstell.

Det er innlysende at dersom man tar utgangspunkt i en avvirkning av

et utvokst gammelt barskogbestand, er dette vel det mest radikale

som kan skje både med tanke på vegetasjonsendringer og endringer

i vilkårene for alt ifra insektliv til en rekke dyr og fuglearter.

Jeg vil her understreke at virkningen av en hogstflate i en eldre

barskogbestand, for flora og fauna er avhengig av så mange faktorer

at jeg personlig synes det er meget vanskelig a føre opp noen

absolutte verdier for følgende av de ulike inngrep.

Meg bekjent er det heller ikke utført noe forskningsprosjekt som

belyser den totale virkning på flora og fauna over et større areal

i et område der det drives flateskogbruk kontra andre former for

skogbruk.
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Noen av de faktorer som virker inn og som etter min mening gir seg

høyst ulike utslag alt etter forholdene, kan summeres opp slik:

A. Skogtilstand, herunder alderssammensetningen av skogen i

det aktuelle område/distrikt. Til dette kan sies at det
for vurderingen er viktig å vite om den aktuelle skogteig

f. eks. er en av de siste gammelskogteiger innen et større

område - eller om dette blir en av de første hogstflater i

et område og hvor lenge og på hvilken måte har flateskog-
bruket vært praktisert i området og i så fall alder og

sammensetning på omkringliggende trebesatte arealer.

B. Hvilken høyde over havet, topografi, jordbunnsforhold,

klima, snøforhold, dyrearter og eventuell konkurranse

mellom disse ( herunder beitende husdyr) .

C. Størrelsen på hogstflatene, hogstføringen, omfang, takt

og metoder i eventuell markbehandling og andre kultur-

arbeider særlig såsom treslagsvalg, rydding/ryddingsmetoder,

avstandsregulering og tynning. Likeledes om det benyttes

herbicider, gjødselpreparater osv.

Grunnen til at disse ting beskrives er at det er på det rene at

det foran nevnte er helt avgjørende for hvilket økosystem som en

hogstflate og senere ungskogområde utgjør og vil representere for

dette og omkringliggendeområder.

Mange har sammenliknet tilblivelsen av og senere tilstander i

hogstflatene med de arealer som skogbranner kan forårsake. For-

skjellene ligger vel spesielt i dette at man ved hogst har mulig-

het for en styring av hele prosessen. Man kan sette igjen kantsoner

o. l. og unngår å få brent opp verdifull humus og næringsstofferpå
grunnlendt mark og ikke minst bestemme utstrekning og tidspunkt

for selve avvirkningen.

Siden det gjennom bl. a. beiteundersøkelser for diverse viltarter

er påvist at relativt små arealer innen biotopen kan være ganske

avgjørendeunder visse årstider, er det på det rene at måten det
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hele legges opp på kan få stor betydning over en relativt lang

tid og kanskje forlenge/forkorte visse succesjonstadier i flatens

liv som utgjør gunstige element for en del arter.

I en større undersøkelse som ble foretatt på elgens Vinterøkologi

i Trøndelag i siste halvdel av 1960- årene, ( Ahlen 1965- 70) fremkom

det at hogstflatene i de mest kritiske vintermånedene var den langt

viktigste næringsbiotop idet hele 55% av elgens vintermat ble hentet

på disse arealer alene.

Vi vet videre at gress og urteproduksjonen som de første årene

gjerne dominerer produksjonen på flatene, blir utnyttet av en lang

rekke planteetende arter som f. eks. hare og hjortedyr, at diverse

ugler, rovfugler og rovdyr utnytter den produksjon som visse små-

gnagerarter representerer og at en rekke småfuglarter som f. eks.

gulspurv, varsler, piplerker og gulerler er tilpasset de tidligere

stadier i flatene. Jeg kunne her nevne flere arter, men nøyer meg

med disse eksempler for å illustrere dette.

Jeg har vært inne på at man i selve planleggingsfasen kan trekke

inn hensyn som kan være meget viktige for den senere utnyttelsen

av flaten fra faunaens side. Det kan gjelde gjennsetting av kant-

soner og overganger til andre biotoper, partier av skrapskog på

bergkoller, brattlende og rundt fuktige dråg, grupper av løvtrær

eller enkeltstående eksemplarer av f. eks. rogn, osp eller hultrær.

De enkelte av disse element vil kunne bidra til en avgjørende

biotopforbedring for enkelte arter som vil kunne ha betydning

kanskje gjennom alle flatens ulike succesjonsstadier.

Selv om hovedhensikten selvsagt for en grunneier er raskest mulig

å etablere en ny skoggenerasjon på en hogstflate, er det ikke

tvil om at man i løpet av de ca. 70 - 100 år det går før man igjen
har hogstmoden skog på feltet, har muligheter til å øve innflytelse

i de ulike succesjonsstadier på produksjon og sammensetning av

planter, busker og trær både i bunnsjiktet og høyere oppe. At man

så med dagens økende kunnskaper om de ulike viltarters biotopkrav,

kan legge opp til behandlingsmåter av flatens vegetasjon som slår
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Snøforholdene vinterstid vil også være av en helt annen karakter

inne i en slik barskog enn i åpnere ungskog og plantefelt og

utvilsomt berger dette en del individer og arter gjennom kritiske

vintermåneder bl. a. fra rovdyr, hunder og forstyrrelser fra

menneskelig aktivitet.

Mye tyder på at et ungskogområde ikke får samme effekt før skogen

når en alder av minst 70 - 80 år og har gjennomgått en eller flere

tynninger.

Ut i fra tittelen på dette foredrag som vel skal være et forsøk

på å beskrive endringer i livsmiljøet til dyre- og fuglearter

ved inngrep, altså hogst i et skogområde, vil jeg som en konklu-

sjon oppsummere dette slik:

De påviseligevirkninger på flora og fauna er avhengige av en rekke
faktorer hvorav en del er forsøkt omtalt foran.

At biotopendringene er betydelig også over et lengre tidsrom ved

et kontinuerlig skogbruk med flatehogst, er hevet over tvil, men

de totale virkninger på faunaen har meg bekjent ikke vært utredet

gjennom noe forskningsprosjekt. Dog er visse arter studert separat

ut i fra biotop og næringsvalg, og det siste er vel at man tar

dette opp i forbindelse med studier av skogsfuglen her i landet.

De paralleller som kan trekkes til kraftledningsgater og utvikling-

en i disse, er selvsagt mange. Imidlertid går jo disse gater fram

i en viss bredde gjennom alle biotoptyper, og adskiller seg fra

hogstflater nettopp ved denne form og at vegetasjonen skal holdes

under en viss høyde for framtiden. Dette åpner jo for helt andre

perspektiver når det gjelder å benytte kraftledningsgatene i

faunaproduksjonens interesse, men dette vil neste foredragsholder

se nærmere på.

Deler av hogstflatene f. eks. forsumpede arealer, har en lavere

barskogproduserende evne enn tørre, drenerte marker. Til gjengjeld

vil nettopp disse arealer være spesielt verdifulle gjennom sin

produksjon av for mange arter ettertraktede urter og busker som
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I rettferdighetensnavn må det også nevnes noen positive sider når
det gjelder vegetasjonen i dagens kraftledningsgater: Hvis den om-

kringliggende skogen består av eldre, velfrisert skog eller av snau-

flater, vil ledningsgater som har ligget uryddet noen år, gjerne

by på et kjærkomment skjul for viltet. I tillegg finner vi også på

enkelte boniteter en mer tilfeldig produksjon av brukbare juletrær.

Både Hedmark Skogselskap og en del viltinteresserte skogeiere har

allerede gjennom mange år hatt de uproduktive kraftgatene i kikkert-

en, og etter velvillig tillatelse fra kraftverkene i Hedmark har

vi nå startet opp med en mer viltvennlig skjøtselpå noen prøve-
strekninger.

For størstedelen av ledningsgatenes vedkommende er vi kommet til

at vi ved forholdsvisenkle skogskjøtselsmessigeinngrep bør kunne
skape attraktivtvinterbeitefor flere av våre viltarter, - i
første rekke for en stedvis overtallig elgstamme. Under spesielle
bonitets- og transportforhold må man også kunne satse på en mer
bevisst produksjon av juletrær.

Når man hører at kraftledningsgatenei Hedmark ikke beslaglegger
mer enn drøye halvannen promille av det totale skogarealet i fylket,

fristes man kanskje til å betvile effekten av en mer viltvennlig

skogskjøtsel i ledningsgatene. Her skal man kanskje være forsiktig

med å treffe for raske slutninger.

For det første vet vi at elgen om vinteren har en enestående evne

til å finne fram til de lokaliteter hvor der finnes tilgjengelig

mat. Videre vet vi at planteproduksjonen i ledningsgatene er ganske
stor. I normal skog dreier den seg om ca. l kg pr. m2. I kraftled-

ningsgatene hvor trærne må hogges lenge før de når maksimal produk-

sjon, må dette tallet naturlig nok reduseres betraktelig - kanskje

til det halve - altså til en halv kilo pr. m2.

Dessuten vil vel bortimot halvparten av denne produksjonen avsette

seg i stammer og grove greiner som ikke er mat for viltet. Allikevel

får vi som resultat at de 20. 000 dekarne med kraftgater i Hedmark
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skull e være i stand til å produsere ca. 2. 500 tonn med viltmat i

året.

Hvis det medfører riktigh et at en elg spiser ca. 5 kg tørrstoff

pr. dag i 5 vintermåneder , skulle kraftledni ngsgatene i Hedmark

teoretisk kunne vinterfore over 3. 000 elger. Til sammenligning

kan nevnes at antallet fe lte elger i Hedmark i 1979 dreide seg

om noe over 4. 000 dyr. Hvis vi der for ved enkle skjøts elsinngrep

klarer å overfø re planteproduksjon en i kraftgatene hov edsakelig

t il attraktive beite planter som osp, ro gn, selje, vidje, einer og

furu, betyr det i alle fa ll at beiteskadene i nærliggende bruks -

skog skal kunne desimeres betraktelig.

Disse enkle skjøtsel sinngrepene består for det første i å fjerne

all gran og dessuten alle fur uindivider som har vokst seg ut av

matfat et for elgen, - alt så trær som ikke le nger har grønt bar

under ca. 2 m' s høyde. El lers sørger man for ved nedtopping ell er

" hals hogging" av furupla nteneå holde det ve sentligsteav bar-

produksjonen i tilgj engelig vinterbeite høyde for elgen ( vi se

redska pene) . Det må vider e være en selvfølge at all einer spare s.

Når det gjelder lauvskogen setter man igjen alle plant er av rogn,

osp, selje og vier, og la r det stå igjen bjø rk og andre lauvtre -

slag på steder hvor det ikke finnes til strekkelig mengde av de

mest attraktive arte ne. Under behandlin gen av for høyt oppkvistede

l auvtrær premierer man de attraktive ar tene ved "halshoggi ng",

mens bjørk og or gis handikap og kappes helt nede i vanlig stubbe-

høyde.

Kort forta lt kan vi si at fram tidsmålet må være å bygge opp en

lauvdominert kr attskog på de beste bonitetene og en fu ru- eller

einer dominertvegetasjon på de dårligeremar kene. På steder hvo r
adkomstforholde ne er enkle og boni teten er god nok, ka n det av

økonomiske hensy n bli aktuelt å sat se på en viss julet reproduksjon.

Før omlegginge nav skjøtselen i le dningsgatenetar ti l for alvor,
må det fra skog bruk/viltstellhold foretas en prioriter ing med hensyn

til hvor man ka n vente å høste stø rst effekt av tiltak et - og hvor

man derfor bør starte opp. Vi må således helt fra begynnelsen ha
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dette fe ltet våren 1964, al tså ett år etter anl egget. Da var

samtlige ruter som var gjødslet med kalkam mon-salpeter fullst endig

snaugnagd for nåle r, ja delvis også f or bark og kvister, mens de

ugj ødslede rutene så og si stod urørte. De rutene som var behandlet

med andr e gjødselslag, danne t forskjellige over ganger mellom disse

kont rastene.

( Med tanke på gjødsling i kraftledningsgat er anbefaler prof. Brantseg

å nytte 40 - 50 kg kalkammon salpeter pr. dekar. Det vil igjen si ca.

12 kg nitrogen som tilsvarer N- mengden i 35 kg " Skogan", noe som

igjen betyr en kostnad på kr 32, - pr. dekar. )

Det synes der for bevist at vi ve d en kombinasjon av skjøtsel og

gjød sling kan oppnå å dirigere elgen til kraftledningsgatene, og

i og med gjødslingen vi l jo også produksjo nen av viltfôr øke til

verd ier langt ut over de jeg nevnte innled ningsvis.

Jeg har nevnt at nedto pping eller " halsho gging" er aktuelle
skjøtseltiltak med tanke på å holde matfatet tilgjengeli g for

elge n, men halshogginge n har også en annen hensikt. Det tør være

en kjent sak for de fle ste - i alle fall f or elgen at de mest

næri ngsrike bladene ell er nålene på et tre befinner seg i top p-

seks jonen. I det øyebli kk ungskogen i kraf tledningsgatene vok ser

seg så høy at toppseksj onen er utilgjengel ig for elgen på vin ter-

føre, blir elgen henvist til mindre næringsrik kost, og trekker

da l ike gjerne til ungs kog av mer passende høyde utenfor ledn ings-

gate ne. For å motvirke dette kan vi derfor halshogge både lau v-

skog en og furuforyngels en i ca. 1% m' s høyde. Nye nåler, blad er

og kvister so m utvikler seg fra sovende knopper unde r avskjæret,

vil da etter hvert overta toppse ksjonensnæringssta tus. ( Dobbel

lengde på det nye baret. )

Under halshoggingen av lauvtrærne kan vi f orøvrig gi viltet et

ekst ra mattilbud første vinteren ved å la den avhuggede toppe n

bli hengende igjen i br uddstedet. På den måten unngår vi at den

næri ngsrike toppseksjone n blir liggende ut ilgjengelig for vilt et

under et tykt snødekke. Tils varende triks kan brukes i furufor-

yngelser ved å utf øre halshogging på førjulsvinteren.
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4. Ettersomde aktuelle skj¢tselarbeidene i kraftgateneburde
kunne egne seg godt som feriearbeid for skoleungdom, burde

saken også være interessant for våre skolemyndigheter.

5. Skogbrannvernet kommer også inn i bildet som interessent,

idet overføringen av vegetasjonen til en større lauvinnbland-

ing vil kunne omdanne mange kraftledningsgater til forholdsvis

effektive branngater.

Hvilken av de nevnte interessegruppene som bør ta initiativet til

å få satt hjulene i sving, avhenger vel litt av aktivitetsnivået
innen de nevnte gruppene ute i distriktene.

Fylkesskogselskapene, skogeierforeningene eller grunneierforening-

er synes å være naturlige initiativtakere.

I mitt fylke er det som sagt Hedmark Skogselskap som har startet

opp på noen prøvestrekninger, og de som er interessert i å lese

de avtalene som skogselskapet har inngått med kraftverk og grunn-

eiere kan henvende seg til meg senere i dag.

Kraftselskapene sitter imidlertid med nøkkelen til en rask start

i saken, nemlig ved å skolere sine faste ryddemannskaper. Hjelp

til denne skoleringen vil de sikkert kunne få ved henvendelse til

skog- eller viltstellmyndighetene.

Hermed anser jeg hansken å være kastet til de interessegrupper

som er representert i denne forsamling.
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Tabell 1. Prosentvis dødsårsak hos innsendte rovfugler og
_uglermed oppgitt dødsårsak.

FUGLEARTERANTALL

FISKEØRN 1
HAVØRN 16
H¢NsEHAUK 22

SPURVEHAUK 51
FJELLVAK 2

MUsvÅK 4
KQNGEØRN 13
JAKTFALK 2
DVERGFALK 4
TÅRNFALK 2

HUBRO 12
HORNUGLE 13
JORDUGLE 11

PERLEUGLE 13
SPURVEUGLE 10
HAUKUGLE 5

KATTUGLE 34

SANGSVANE 11

25

41

22

23

50

67

23

15

24

55

KRAFT-TELEFONL.

DØDSÅRSAK

VINDUSRUTE

22

59

75

15

70

12

BIL- TOG

25

8

31

55

31

10

60

26

SKUTT

13

9

50

38

17

9

20

3

36

ANNET

100

56

23

14

50

100

39

100

50

38

18

39

20

20

35

9

enten drepes ved å fly mot kraft- og telefonledninger, eller ved
å kortslutte kraftledninger.

Ved å kun behandle de tilfeller hvor dødsårsak er oppgitt, er det

DRUKNET

selvsagt mulighet for en skjevhet i materialet. Jeg vil imidlertid

anta at siden det formodentlig er vanskeligere å finne fugl som er

drept av ledninger enn som er drept av andre oppgitte grunner, så

viser tallene for kraft- ,

for stor andel av dødsårsakene.

telefonledningene heller for liten enn

Det er bemerkelsesverdig at 2/3 av de innsendte hubroer er drept

av ledninger. For hønsehauk er 2/5 drept av ledning, mens av havørn,

spurvehauk, kongeørn, hornugle og kattugle blir ca. l/4 drept av
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1 rype under en 60 kV- linje, og i januar 1980 ble det påny funnet

l lirype under linja på Langkoll i Bykle. Disse faller imidlertid

begge utenfor resultatene fra årene 1977 - 1979-

Den sammenslåing av data som tabellene gjør er ikke helt heldig,

idet for eksempel det for 275 kV kun er Sandsa- og Vågå- linja som

ligger i lirypeområdet. De andre ligger i "skogsfuglområde" dvs.

barskog eller storvokst bjørkeskog. Av 20/60 kV- linjene ligger alle

unntatt Pollfosslinja i lirypeområde. Ved denne oppdeling ble
datagrunnlaget for lite til å uttale seg med sikkerhet om resultat-

et.

Men det må kunne fastslås at de funne verdiene er lave og ikke

står i forhold til de alarmerende meldinger om kraftlinjers

virkning på fugl.

Skogsbestyrer Trygve Okstad, Van Severen & Co. , Namsos, har på eget

initiativ i årene 1977- 79 latt registrere fallvilt under kraft-

linjer. Siden det ikke er notert antall dager siden siste snøfall,

er det vanskelig å foreta noen kvantitative beregninger ut fra dette

materialet. Forutsetter en imidlertid l dag siden siste snøfall

( hvor fugl kunne oppdages) har Okstad registrert 252, 2 døgnkm langså

8 stk. 275 kV- linjer, uten å finne en fugl.

Vinteren 1977/78 lot Okstad en telefonledning registrere i Nordli,

Nord- Trøndelag, lengde 1 km. Linja ble registrert 3 ganger;

desember, februar og mars måned. Det ble funnet fugl hver gang;

2 orrfugl og l lirype. Linja gikk i en liten skogplanting.

Dette siste tilfellet er i samsvar med de ofte alarmerende meldinger,

og viser at problemet luftlinjer - fugl kan være svært alvorlig. Det

kan derfor ikke utelukkes at spesielle strekninger gjør et stort

innhugg i lokal fuglebestand. ( Jfr. også Folkestads foredrag om

svaner ved dette symposiet. )

Noen konklusjon ut over dette er neppe riktig å dra, men opplysning-

ene tyder på at 275 kV- ledningerikke er særlig farlige for ryper
og skogsfugl, mens de mindre linjene kan være skadelige når de går





Tabell 3. Registrering av drept fugl under 20/60 kV kraftlinjer.

STED

BRÅTÅ, SKJÅK

LANGKoLL,BYKLE

PoLLFoss, SKJÅK

VISDAL, LOM

SUM

7LINJE-
TYPE

20 KV
60 KV

ZOKV

2OKV

ÅR
1976-77
1977-78

1978-79
1976-77
1976-77
1976-77
1978

REGISTRERINGER
LENGDE DøGN

1,44 11 O

1,08 3 0
1,66 2 O
3,72 4 1 LIRYPE

Døn
4,6U 0

4,64 12 D

1,68 ll 0

1,65 11 O

1,34 2 O

1,65 7 0

FUNN DØGNKM

l5,8ü

30,72

55,68
18,48

20,83

11,55

VEGETASJON

FURU,BJØRK, INGEN

BJøRK,KRATT, INGEN

FuRusKoG, HOGSTKL.IV-V

BJØRKESKOG,STORVOKST

1 LIRYPE 153,28 DØGNKM.

MERKNAD

OPP LIA

FUNNET UNDER LINJA I
ØVRE DEL AV BJØRKE-
SKOGEN

SMÅKUPERT.ELATT TERENG

C9T
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område. Det viktige området vil dyra fortsatt bruke om kraft-

linjen kommer, mens det mindre viktige området gjerne kan bli
uten dyr for en periode.

Jeg vil presisere at effekten av linja tilsynelatende er

mindre ved at den legges i det viktige området. Hva anleggs-

arbeide og øvrig forstyrrelse kan medføre av økt dødelighet,

dårligere vekst etc. , i neste omgang er et annet spørsmål.

Men dette er ikke studert og dessuten vanskelig å måle.

Ved ekspropriasjonsskjønn vil det imidlertid være viktig å

fastslåom dyra vil være i et område eller om de vil bli
borte for en tid siden tilstedeværelsenav dyra er en forut-
setning for at grunneierenskal kunne utnytte sin eiendom
økonomisk. For grunneieren vil det derfor som oftest medføre

et større tap om linja legges i et marginalt - enn i et

optimalt storviltområde.

Hvilke konkrete erfaringer har vi da med forholdet storvilt

- kraftlinjer?

Figur l viser Setesdal Vesthei. Det er her bygget en lang rekke

kraftlinjer av ulike slag de siste årene. Noen av disse er

studert. 275 kV- linja Dalen - Førre deler området i 2 deler.

Reinens adferd i forhold til linja ble ikke studert i årene

etter bygginga, men fellingsresultatene viser ikke at linja

har hatt noen effekt på reintrekket.

En 66 kV- linje fra Øystøl til Hovden ble lagt gjennom kalvings-

området for rein i Bygdeheiaog bygget i 1977. Linja har 3

tråder og stolper av kreosotbehandlettre. Det var rein i
området under hele anleggsperioden og dyr ble observert i â

krysse linja både under bygging, mens trådene lå på bakken,
kom vestfra, ~kalveE' og krysset igjen linja på tilbaketuren.

Linja har heller ikke hatt noen skadelig innvirkning på

jaktresultateti området.
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Linjene som er bygget i Ulla- Førre- området er lagt slik at de

vanskelig kan ha noen betydning for Villreinen. Det samme

gjelder de fleste av linjene tilknyttet Sira- Kvina- anleggene.

Årsakentil at dissehar liteninnvirkning, er at de er lagt
langs bratte dalsider, elver og veger i områder med fra før

av liten bestand av rein.

En 60 kV- linje bygget fra Ådneram - Roskreppfjorden( Sira-
Kvina) kjennes ikke til å hatt negativ effekt på reintrekket,

hverken under bygging eller senere.

275 kV- linja Kvanndal - Songa som ble bygget gjennom nordre

del av Setesdals Vesthei fra Nesflaten til Haukelidgrend i

åra l970- 72 har antakelig vært en delvis barriere for vill-

reinbukkenes trekk nordover. Dette går fram av fellingsresul- I

tatet for området. ( Nordre del av Suldal og Vinje kommuner. )

Virkningene var kortvarige. Se figur 2. Det vil imidlertid

alltid være mange faktorer som påvirker et jaktresultat, ikke

minst spiller vindretningen inn. Figuren må derfor bare tas

som en indikasjon på at reintrekket ble hindret av kraftlinja.

Kraftlinjer som stenger reintrekk, vil ofte bare gjøre dette

i perioder hvor det er lyd og knitring fra linja. I Suldal

har jeg observert at rein står og venter på å passere kraft-

linja når det er lyd av den, og passerer når været igjen er

bra og lyden forsvunnet.

Erfaringen med kraftlinjene i Setesdal Vesthei er at de i

alle fall senere enn 3 - 4 år etter anleggstida ikke betyr

noe vesentlig som hinder for reintrekket. Det er eksempler på

at rein beiter helt opp til kraftlinjemastene, ja, gjerne

klør og skubber seg mot mastene.
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KRAFTLINJEKOLLISJONAR SOM TAPSFAKTOR FOR OVER-

VINTRANDE SONGSVANE, CYGNUS CYGNUS, I MØRE

OG ROMSDAL

Alv Ottar Folkestad.

Det er gammalt kjent og akseptert at kraftlinjer representerer

ein fare for fugl, og dette har etter kvart vorte tillagt vekt

når nye kraftlinjetrasêar har vorte vurderte. Sjøl har eg særleg

kome i kontakt med problemet i samband med verneplanarbeid, først

og fremst for våtmarker, og gjennom organisasjonsarbeid i Norsk

Ornitologisk Forening.

Problemet er generelt og vil til tider ramme nær sagt alle fugle-

artar, men nokre vil vere særleg utsette. Såleis har vi påfallande

ofte fått rapport om hubro drept på kraftleidningar, men også
ørnene er utsette, truleg fordi desse fuglane oppfattar mastetravers-

ane som gunstige sitjeplassar.

Likevel ser det ut til at vassfugl på ein særleg måte er utsette.

Vårmarker gjev ofte stor konsentrasjon og aktivitet av fugl, og
den høge flygefarten hos dei fleste vassfuglar, 70 - l00 km/t,

saman med stor grad av skumrings- og nattaktivitet, aukar kolli-

sjonsfaren. Blant vassfuglane er det spesielt lett å følgje med

svanene på grunn av deira storleik og farge, og ikkje minst fordi

folk flest legg merke til dei og set pris på å ha svaner i nær-

leiken, og dei reagerer lett eitt eller anna skulle skade svanene.

Ei undersøking av 1. 050 daude knoppsvaner i Storbritannia viste

at 45% var drepne i kraftlinjekollisjonar ( Scott 1972) . Av ein

bestand på 70 svaner i Kent i England blei 21 ( 30%) drepne i
løpet av to månader langs ei 400 m lang strekning av ei kraft-
linje som låg midtvegs mellom beiteplass og kvileplass ( Harrison

l963) . Minton ( l97l) nemner kraftlinjekollisjonar som ein av

hovudfaktorane for nedgang i knoppsvaneflokkane i sørlege

Staffordshire, England, i perioden l96l - l97l. Det var her
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materialet.

Materialet er ikkje særleg imponerande, men resultatet skulle
likevel vere tydeleg nok, med rundt 75% truleg drepne ved kraft-
linjekollisjonar ( 57%konstatert sikkert) , og ein kan utan vidare

slå fast at kraftlinjekollisjonar langt er den viktigaste beskat-

ningsfaktor for songsvaner i det aktuelle distriktet.

Mindre eksakte opplysningar frå andre stader støttar dessuten

dette materialet:

På Smøla blei det i 1977 opplyst at ll songsvanerhadde gått mot
eitt og same kraftlinjespenn denne vinteren, dessutan "mange"

andre elles på øya. Under vintertakseringardette året blei det
opptalt 335 songsvaner på ¢ya. På Vega hadde ein gardbrukar funne

60 daude songsvanerunder kraftleidningane" dei siste åra" . På
denne øya er det under trekktopp om hausten opptalt inntil 150

songsvaner samstundes.

Diskusjon

Mine data stammar i det alt vesentlegefrå eit område med ein
overvintrande bestand på rundt 100 songsvaner, og med dei tal

som ligg føre ( tabell 1) , betyr det at innpå 10% av bestanden

årleg blir drept mot kraftlinjer. No trekker det nok fleire
songsvaner gjennom distriktet haust og vår, men tapa er i det

alt vesentlege registrerte under den strengaste vinterperioden.

Dessutan vil det i eit slikt landskap vere uråd å registrere
absolutt alle tap, så ein må rekne med at dei reelle tala er

høgre.

Om ein går ut frå songsvanene sit reproduksjonspotensial og ser

på det som er registrert av årleg reproduksjon og på alder ved

førstegongshekking, samstundessom ein samanliknarmed fugle-
artar med tilsvarande syklus ( Bauer und Glutz 1968) , er det

rimeleg å tru at den årlege avgangen i ein songsvanebestandmå
ligge på noko rundt 15 - 20%. For knoppsvaner i England er det

årlege tap på rundt 40% hos ungfugl og 18 - 20% hos utpara,
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vengen er blitt riven tvert av ved ein slik kollisjon. For at det
skal kunne bli kortslutning ved ein kollisjon, må avstanden
mellom fasane vere kort nok til at fuglen kan skape kontakt.

Totalt kroppslengde for svaner er omlag 1, 5 m, medan venge-

spennet er omlag 2 m. I praksis syner det seg såleis at det

særleg er mindre kraftlinjer som representerer fare for song-

svaner, 20 - 60 kV, og i særleg grad trekantlinjene. Kollisjons-

punkta kan ofte vere uhyre konsentrerte, ofte berre eitt enkelt

spenn. Erfaringsmessig er kollisjonsutsette stader å finne der
linjene kryssar stiltflytande elvestrekningar, der linjene

kryssar vågar eller sund, eller der dei går over innløps- eller

utløpsosar, eller langgrunne område i innsjøar ( Fig. l) .

Tiltak

OI visse tilfelle har ein prøvd a redusere faren for kraftlinje-

kollisjonar ved spesielle tiltak. Ved bygging av ei ny kraftlinje

som kryssar utløpsosen av Snipsøyrvatneti Hareid, Møre og Romsdal,
blei det såleis kravd merking av to spenn som del av konsesjons-

krava. Dette fordi området er viktig trekk- og overvintringsområde

for songsvaner. Dette var det første forsøk på slik merking her i

landet. Strekninga blei kontrollert ein gong i veka i over eit år,

og påfallande lite fugl blei funne forulykka. Det må opplysast at

det ikkje finst rev i området.

Resultatet, vurdert mot resultata frå nærliggande, tilsvarande

og umerka linjestrekningar, har gjort at krav om merking av andre,

antatt kollisjonsutsette spenn er gjort gjeldande ved andre

konsesjonar. Såleis er det seinare merka linjestrekningari
Elnesvågen, Fræna, og Aspåsmyran, Gjemnes, begge stader i Møre

og Romsdal. Merkemetoden er i to tilfelle raudt plastovertrekk

over leidningane, i eitt tilfelle er sjølve leidningen blitt

raudfarga. Fargen taper seg imidlertid etter ei tid, og merke-

metoden vil såleis krevje eit visst vedlikehald. Farga plast-
overtrekk er dyrare enn måling, men held seg betydeleg lenger.

Ein har enno ikkje tilstrekkeleg erfaring for å vurdere lang-

tidskostnadene og effekten av dei to metodane.
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Diskusjon

Eil_§E£2m§9§§_§9£§§£29
Hillestad: . Strømsøenevntekalkamonsalpeter, og i går hørte

vi Eriksson nevne Urea i forbindelse med rein.
Her har vi to gjødselsslag og to dyrearter.
Kalkamonsalpeter, inneholderammoniumnitrat, og
denne virker slik at elg og visse andre dyr føler
seg tiltrukket av planter gjødslet med det. Det
forbauser meg å høre Eriksson fortelle at rein
unngår ureagjødslet mark. Jeg vet ikke hvordan
reinen reagerer på ammoniumnitrat eller kalkamon-
salpeter, men av det jeg har sett i Nord- Norge,
beiter den meget gjerne på tipper som er gjødslet.

Eriksson: Et forsøk som vi har gjenomført på uppdrag av
Domänverket i Sverige: Vi har jamnført betnings-
frekvensen vinterstid i gjødslade barskogsbestånd.
Vi har anvend dels amoniumnitrat, dels Urea. Det er
gjødslad med 150 kg kväve ( Nitrogen) pr. hektar med~
begge sortarna. Det er "standarddosen" i Sverige.
Ureaeffektenvar den jag refereradei går, altså at
dom tar en krok rundt området i stort sätt. Om vi
anvander et indeks på betningsfrekvensen, og vi
setter betningsfrekvensen til 100 på kontrollflaten,
så hadde vi en betningsfrekvens på 4 dar vi hadde
brukt Urea. Det var første vinteren etter gjødsling,
altså etter 7 månader. Indeksen før betning var på
amoniumnitratflaten ungefär 46, en nedgång med
ungefär hälften.

Andra vinteren etter gjødsling hadde effekten for-
svunnit när det gjelde amoniumnitrat. Men dette
gjälder altså tamren, og det gjälder i Sverige.
Forsøket har gjords før at renägarneunder månge år,
har hevdad at renarna unnviker gjødslade skogs-
bestånd. At resten av faunaen så at säja, søker
opp dom her gjødslate områden er vel kjendt. Det
vet vi inte, men det kan vära årsaken er at kväve-
foreningar går upp i gasform som blokkerar doft-
fornemmelsen av betet. Som bekant så var den førsta
deodoranten som vi utnyttjade nogon form for ammonium.
Før at blokkera människans luktsinne.

Strømsøe: Ved gjødsling av furuskog må gjødselen via jorden,
Trærne må behandle gjødselstoffetmed sin prosess.
For reinen er det vei kanskje lukten av gjødselen som
strøs på bakken som er det dominerende. Jeg kan tenke
meg at det ligger noen forskjell der.

Eriksson: Alldeles säkert, det just präsis det som er skil-
lnaden. Det er ogsåvel kj ent at tamrenengj arna
går inn på kulturmark, på vallar og sånt. Der har
Vi en viss konflikt mellom renhold og jordbruk.
Jag har sätt bl. a. på tundraen oppe ved Prudhoue
Bay, Alaska, at man har slappt ut humanfosfaterna
direkt på permafrosten og fikk en kraftig övergjödsling.
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E; l_§i9§: §29§§ea§_£9£e§£§9
Gaukstad:

Folkestad:

Hvis biologenevil at kraftledningsbyggereskal
kunnebidratil å redusereskadevirkninger, må vi
få en langtbedre spesifisering av funnstedet,
biotoptype og ledningstype enn det som er gjort
hittil. Da kan vi reagere ved å legge strømførende
linjer bedre i terrenget etter hvert som Vi får
bedre kunnskaper.

Hubro har med påfallendestor frekvens gått på
kraftlinjene. Dette er ikke tilfeldig. Hubroen har
en tendens til å sette seg oppe på traversenepå
disse mindre fordelingsledningene, 20-60 kV. Når
den går opp under linjene, slår ut med vingene og
setter seg oppå, skjer en kortslutning. Jeg vet fra
mitt eget distrikt at nesten alle hubroene vi har
fått rapportert de senere åra, er under slike
master. Som regel med svimerkerpå.

Angående registreringenevinterstid i innlandet så
er det jo en meget fuglefattig tid. Det er også
problemer med registreringer i innlandet i sommer-
halvåret p. g. a. rev og andre rovdyr som kan fjerne
fugl under ledningene. Da vil funnsjansen bli mye
lavere. Jeg er redd for at i kyststrøkene ville man
fått en helt annen frekvens enn hva Kjos- Hanssen
opererer med for innlandet.

I; ; _E9lE2§E2§§- £9£§§£29

Gaukstad:

Soldal:

Det var interessant å høre fra Folkestads svane-
registreringer. Jeg vil håpe at vi kan få informa-
sjon frem også til e- verks folk som står for stikking
av 20 kV og 60kV som vi forstår er mest utsatt der
borte. På Søre Sunnmøre er vel Vestlandske stamlinje
på 132 kV den største høgspentlinje. Jeg tror mye
kan gjøres ved å informereom at når man kommer på
utsatte plasser, må det foretas merking av spennene,
samarbeide om masteplass og mastebilde etc. En økning
av faseavstanden vil eksempelvis kunne redusere
faren for kortslutninger. Viktig er også avstanden
fra traversen og opp til ledningen. Dere må gi
informasjon videre til grasrota, de som er med og
stikker og bygger disse linjene.

Vi hørte at for å redusere skadene ble ledningene
gitt en rød strømpe. Er det noe grunn til å tro at
man kan utvikle den til å bli mer effektiv?





Hillestad:

Andersen:

Hindrum:

Folkestad:
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Vassdragsdirekorateter i gang med å forberede
et symposium med "kraftledninger i landskapet"
som arbeidstittel. Vi skal prøve å fange over
kraftledningensom landskapselement.

Jeg vil nevne et tilfelle opp ved Høylandet hvor
Statskraftverkeneble pålagt å merke ledningene.
Vi mener at det ikke har noen hensikt å merke
ledningenenår de blir bygget. Derfor har vi
skrevet at vi kan ta på oss merkingen, men at en
viss periode, 5 eller 10 år, bør disse stå uten
merking, slik at man får konstatert om det blir
svanedød eller ikke. Dernest må man da observere
om denne merkingen har noen virkning. Merkene
var de samme som brukes når vi skal merke for fly.

Forøvrig tror jeg at biotopregistreringer i de
alternative linjetraseene er det aller viktigste.
Hvis vi kan få opplysninger om de viktigste fugle-
biotopene er, så tror jeg vanskelighetenevil
kunne reduseres ganske kraftig.

I forbindelsemed ønsket om å få opplysningerom
hvor kraftlinjene bør ligge, vil jeg vise til at
vi har ganske bra dekning med ornitiologiske for-
eninger her i landet. De fleste fylker har fylkes-
avdelinger som kan tas kontakt med. Dette er delvis
gjort tidligere, men det er kanskje først og fremst
ved større kraftlinjesaker hvor Statskraftverkene
kommer inn i bildet. Informasjon om hvilke adresser
som bør kontaktes burde kanskje bli spredt til de
lokale kraftverk. Derved kan ha mulighet til å få
mer opplysninger fra områdene.

Normalt vil ikke en fugl fly mot en ledning som den
ser. Hadde de ikke hatt en avvikreaksjon, tror jeg
vi ville hatt en helt annen kollisjonsfrekvens enn
den vi vitterlig har. Kollisjoner skjer i spesielt
utsatte områder- Fuglene er ofte aktive i skumrings-
og demringstimene, og vil derfor være mest utsatt
i disse periodene. Andre ganger kommer flokker
hvor de første fuglene kanskje reagerer, mens de
siste er for seine og flyr på ledningene.

Jeg er litt skeptisk til boble som merke på kraft-
linjer. Slik punktmerking kan godt resultere i
at fuglene bare tar peiling mellom disse punktene
og kanskje blir mer oppmerksompå boblene enn på
linja som henger i mellom. Det er også en inn-
vending som jeg har mot en merkemetode som et
firma i Sveits har utarbeidet. Det er plastskruer
som kan skrus inn på ledningene, altså en spiral
som går inn på ledningene og bli en utvidet spiral
lenger ute fra ledningen. Alt dette skal settes
med bestemte mellomrom. Her har vi effekten med
mellomromog kan få den effekten som vi bruker ved
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IV. ANLEGGSVEGER

BRUK AV ANLEGGSVEGERUNDEROG ETTER

KRAFTUTBYGGINGER

Odd Kjos- Hanssen,
DVF - Reguleringsunders¢kelsene.

Anleggsveger er veger som bygges av hensyn til anlegg og drift av

kraftverk. Vegene bygges fram til damsteder, tunneltverrslag,

kraftstasjoner o. l. Felles for anleggsvegene er at de i anleggs-

tiden ofte holdes åpne hele året, mens etter at utbyggingen er

ferdig, vil som oftest bare de veger som gir adkomst til kraft-

stasjoner brøytes om vinteren.

Lengden på anleggsvegene varierer fra noen 10- metre opp til flere

mil. I anledning Ulla - Førreutbyggingen i Suldal og Bykle, er

det bygget en 43 km lang anleggsveg fra Mosvatn, Suldal til

Øvre Storvatn, Bykle.

Tidligere var anleggsveger gjerne små, smale veger som i stor grad

fulgte terrenget. Men etter at store anleggsmaskiner er tatt i

bruk og tidsforbruket ved anleggsvirksomheten er blitt en viktig

Økonomisk faktor, bygges anleggsveger med like god standard som

riksveger, i mange tilfelle også med bedre standard.

Som eksempel kan nevnes at Ulla - Førrevegen er l2 - l6 m bred og

vil bli asfaltert i hele sin lengde. Det er uten sammenligning den

vegen med best standard i hele Ryfylke, - og en må til motorvegen

ved Stavanger for å finne en veg med bedre standard.

Anleggsvegene er behandlet i Vassdragsreguleringslovens § 12,

pkt. 6 hvor det bl. a. heter: " Veier, broer og kaier som konse-
sjonæren anlegger, skal kunne benyttes av almenheten, med mindre

departementet treffer annen bestemmelse. " Denne ordlyden blir

vanligvis nyttet når anleggsveger er behandlet i konsesjonsvilkår-

ene for en utbygging.
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Det er ikke uvanlig at storvilt trekker langs Veger forutsatt at

biltrafikken er meget liten. I særlig grad gjelder dette der vegene

går gjennom steinurerog annet ulendt terreng. Dette visste også
de av våre forfedre som bygget dyregravene. Disse legges ofte i

tilknytning til en planert veg/sti gjennom en steinur.

Den gang vegene var små og slynget seg gjennom landskapet var de

bare fordelaktige sett fra storviltets side. Den store vegbredden

og kravet til stigning og svinger har medført at vegene som nå

bygges, kan ha skjæringer og fyllinger som virker hindrende på

tversgående storvilttrekk.

Dette er velkjent for store riksveganlegg. For anleggsveger har jeg

kun observert det i forbindelse med den tidligere omtalte Ulla -

Førrevegen. Den store vegbredden her, 12 m, fører til svært høye og

lange skjæringer. Villreinens trekk er derfor vanskeliggjort. I

området ved Nedre Moen og Oddajuvet har antakelig vegen stengt

tversgående villreintrekk i 2 - 3 km lengde. Virkningene på lang

sikt er noe usikre, men antakelig er de små siden reinen, som andre

dyr gjerne går utenom en hindring uten å la seg stoppe. For

enkelte eiendommer kan det imidlertid føre til at bestanden av

rein i jakttida minsker, noe som igjen gir et økonomisk tap.

Bruk av tunneler minsker vegenes skadevirkninger på tversgående

storvilttrekk.

2. Trafikken_på vegen

Det er gjort mange undersøkelser over omfanget av trafikkdrepte

fugl og pattedyr. ( Bl. a. Gøranson & all. 1978. ) Jeg antar at dette

også er et problem ved anleggsveger, men ikke så stort at jeg vil

komme inn på denne siden av trafikkens betydning.

Det er velkjent at viltet er sårbart for forstyrrelser, særlig i

yngletiden. Det antas at egg og unger er mer utsatt for predasjon

( bli spist av rovdyr) når den av foreldrene som holder til ved

ungene, blir skremt vekk for kortere eller lengre tid. For små
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areal. Adkomste n bedres spesielt der vegene gjør det mulig å bruke

bil opp bratte " ves tlandslier" hvor en tidligerevar henvi st til
hest og kl øv om en ikke ville bære alt utstyr på ryggen. Den

bedrete adkomsten har i de all er fleste tilfeller ført til en

bedre utnyttelseav vilt —og fiskeressursen eenn hva som var mulig

før ve gbyggingen. Befolkn ingen har fått lett et adkomst til stor e

områder for j ak t og fiske.

Men den bedrete adkomsten har den bakside at muli ghetene og omfanget

av ulovlig jakt og f iske også øker. Det er dette som sammen med den

store befolknin gsansamling anlegge t medfører, - som fø rer til at

DVF pålegg er utbyggeren å beko ste ekstraordinært jakt- og fiske-

oppsyn i anleggstida med hjemmel i kons esjonsvilkårene. Dette

oppsyn et har utvilsomt en preventiv effekt.

Det viser seg imidlertid at også etter anleggstid a skjer ulovlig

jakt og fi ske ved at anleggsve gen nyttes som adko mstveg. Dette

fører til at begrunnelsen for å opprette et jakt- og fiskeoppsy n

under anleggsperioden ogs å skulle berettige at oppsynet ble
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' T
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1 1 i I a*
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vacuzncna

Figur 6. Høydeprofil av Ulla - Førrevegen fra Mosvatn, Suldal
til Øvre Storvatn, Bykle .
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VEIEN SOM SYSTEMFAKTOR

Ivar Mysterud og Eivind Østbye ( bilde) ,

Universitetet i Oslo, Zoologisk institutt.

Alle aktiviteter, neddemninger, tørrlegginger av vassdrag, anlegg-

ing og bruk av veier, både under og etter anleggsperioden, bygging

og vedlikehold av kraftlinjer m.m. i forbindelse med regulerings-

arbeider, vil på en eller annen måte gripe inn i funksjon og

materialstrøm mellom komponentene i det berørte økosystem. Disse

inngrep kan slå ut både i positiv eller negativ retning alt etter
de verdier som legges til grunn for vurderingen. Det vil naturlig-

vis her føre alt for langt å utdype dette i en diskusjon hvor vi

legger en helhetsvurdering til grunn. Det vil dreie seg om en full

økosystem- analyse. Vi ønsker heller ikke her å ta opp de psykologiske

problemfelter i naturvernet som omfatter de estetiske sider ved

veibygging ( Gardner l97l, l978) , men kun gi noen eksempler på
veien som systemfaktor. At veien er svært viktig framgår f. eks.

av enkelte seriøse økopolitiske løsningsforslag som omfatter aktiv

kamp mot veibygging for å oppnå samfunn av en bestemt form. Planen

lagt av en gruppe økologer for å redusere samfunnsvolumet på de

britiske øyer fra en befolkning på 55 mill. i dag til 30 millioner

et stykke inn i neste århundre ( Goldsmith et al. l973) , omfatter

sterk begrensning i utbygging av kommunikasjoner. Denne tenkning

viser hvor viktig veien er i system- sammenheng i det moderne

industrisamfunnet, hvor nesten all utnyttelse og transport av

ressurser er avhengig av vei i en eller annen form. Anlegg av

vei behøver således ikke være noe "lite" inngrep i et natursystem.
Den må sees i meget langt tidsperspektiv, og vi har i dag ikke

mange kvantitative økologiske undersøkelser til å belyse effektene

av ulike typer veier i forskjellige regioner. Dette har vi flere

ganger tidligere gjort oppmerksom på i forbindelse med regulerings-

undersøkelser ( Mysterud & Østbye l97l, l972, l973, Østbye 1974) .
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Da løypenepåvirker revens bruk av rom, vil de influerepå en
rekke av dens ulike typer adferd. Slike systemforandrende effekter

er som en forstår ofte uvesentligeog ikke målbare, i andre til-
feller kan de gi målbare og ofte negative tilbakevirkninger på helt
andre deler av systemet.

La oss fra et teoretisk synspunkt overføre systemtenkningen til

forventede effekter av en veitrasê. En veitrasê modifiserer over-

flatestrukturen i økosystemet slik den naturlig er definert av

fysiografiske, berggrunnsgeologiske og kvartærgeologiske forhold.

Veitraséens struktur og anlegning vil i seg selv skape generelle

systemforandrende effekter ved at grunnvannsforhold, vegetasjon

og geologi forandres ( abiotiske endringer) . Se som eksempel på

hvordan avrenningsmønstret påvirkes ( Burroughs & Asche 1972) .

Også planter og dyrs forhold til veilegemet vil positivt eller

negativt forandres ( biotiskeendringer) . Veitrasêenvil, som for
løypa på den urørte snøflaten, også minimalisere energi og lette

ferdselen for en lang rekke viktige arter, inklusive mennesket. For

det moderne mennesket er veien en av de viktigste forutsetninger

for intensiv bruk av rommet i utmark. Dette betyr bl. a. en kvanti-

tativ og kvalitativ spredning av f. eks. "forstyrrelse". Men er
forstyrrelse noen økologisk faktor verdt å nevne?

Forstyrrelse som økologisk faktor

" Uskyldige" menneskeligeaktiviteterkan, om de tilsynelatendeser
beskjedne og ikke ødeleggende ut, ha en drastisk effekt på flere av

faunakomponentene. Dette er tidligere diskutert bl. a. av Dons-

komitéen ( 1978) . Økt trafikk, det være seg til fots, i terreng—

gående kjøretøyer, pr. bil langs ( nyanlagt) vei eller i helikopter,

har i stigendegrad vist seg å forårsakef. eks. en økt predasjon
på bl. a. rugende fugl samt forårsake tap av egg og unger. For-

styrrelser har jaget rugende fugl opp fra redet, med påfølgende

eksponering. Dette kan bidra til økt beskatning ( f. eks. av rev) .
Denne har jo også, som før nevnt, svært lett for å tilpasse seg nye

jaktmønstre, og en tilvenning til en slik trafikkindusert jakt-

forbedringsmulighet, vil kunne tenkes å forstyrre det naturlige

beskatningsforholdmellom byttedyr og rovdyr til fordel for rovdyret.
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Fig. l. Indik asjoner på menneskelig ak tivitet i 1949 og 1973.
Svart: bygder med dyrket mark. Tykk strek : offent lige
veg er. Tynn strek. skogsbilv eger. Sti plet str ek utenfo r
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snaufjell . Gjengit t etter Elgmork ( l977, 1978) .
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sylett adkomst til plukkeområdene for mange mennesker. Dette er

naturligvis som ledd i et lokalområdes økonomi ingen negativ

faktor, tvertimot representerer den en bedre utnyttelse av lokalt

produserteressurser. Men målt på et verdigrunnlag positivt f. eks.
for ville dyrearter, kan denne stadig økende menneskelige bruk av

rommet representere en negativ faktor. Veien er ledd i et konkurr-

anseforhold om bruk av rom.

Uhyre viktig for den senere utvikling i området der en veitrasê

legges, er også det politiske trykk i den lokale region som sokner

til veien for å utnytte områdets ressurser hardere. En tenker i

dette tilfellet særlig på at veien vil lette utøvelse av jakt,

fangst og fiske. Det vil legge grunnlaget til rette for en videre-

utvikling av en rekreasjonsindustri med hotellvirksomhet, turisme,

hyttebygging osv. . All erfaring viser at den følgevirksomhet som

kommer som et resultat av vei med tiden vil endre områdets karak-

ter. Det er på kommunalt/lokalthold i ressurssammenheng alltid
et generelt press til stede for å øke utnyttelsesgraden av natur-

områder. Den blotte og bare tilstedeværelse av en veitrasê kan

følgelig sterkt påvirke et område i negativ retning målt med et

verdigrunnlag som tilgodeser dyrelivet.

Konklusjon

Vi kan summere opp de viktigste effekter av veien i tre punkter:

l. Forandringer av abiotisk og biotisk karakter i økosystemet

som følge av veitraséens struktur. Forandringene spenner

over et spekter av forhold såvel strukturelle ( f. eks.

hydrologiske geologiske, floristiske, faunistiske) som

funksjonelle ( eks. predasjon) . Det startes en serie av

forandringer, med uforutsette effekter og muligheter for

negativ tilbakevirkning som det er vanskelig å forhånds-

bestemme.

2. Menneskelig indusert følgeaktivitet øker erfaringsmessig

alltid dersom en veitrasê anlegges. På lengre sikt fører den
til betydelige økologiske konsekvenser ( herunder rene slitasje-

effekter) for den region som sokner til veien.
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eller vanlig skogsdrift? Skal de bli åker? Kanskje viltet skal
tilbys nye livsmuligheter ( beite, skjul, yngleplasser o. a. ) ?

Mulighetene er faktisk mange. Når det spesielt gjelder steintippene,

har dette vesentlig sammenheng med at moderne tunneldrift gir

tippmasser som inneholder mye finmasser. Det gir bedre vannhus-

holdning og Vekstmuligheter enn det ofte er vanlig å anta.

Etter hvert som fullprofilboring ved tunneldrift øker i omfang,

må en regne med at vekstmulighetene vil bli enda bedre.

Uansett, er det aldri nok bare å sette i gang en vegetasjonseta—

blering. Senere vedlikehold må også gjennomføres på grunnlag av
det mål en har satt seg.

Innenfor den tidsrammen som er satt for mitt innlegg, kan det

hverken være meningen eller hensiktsmessig å gå nærmere inn på
disse forholdene her. Jeg tillater meg derfor å vise til min vesle

bok " Sprengstein, tipp og landskap" der disse emnene er behandlet

noe mer. Ellers er det jeg har skrevet her ment som bakgrunn for

min muntlige framstilling der jeg ved hjelp av lysbilder vil

analysere en rekke konkrete eksempler på anlegg der det er gjennom-

ført vegetasjonsetablerende tiltak av forskjellig slag.

Ved dagens vannkraftutbygging blir vegetasjonsetablerende tiltak

vurdert og gjennomført alt etter forholdet i det enkelte tilfellet

ved all terrengbehandling. Det er her tale om noe langt mer enn en

"kosmetisk virksomhet". Det legges vesentlig vekt på å få til

levende og produktive landskapsenheter der naturlig nok også

hensynet til viltet blir vurdert så langt en evner.

Det finnes eksempler på at for hard beiting på et for tidlig tids-

punkt har skapt problemer for etablering av vegetasjon. Iblant er
det derfor aktuelt å gjerde inn områder under den første delen av

etableringsfasen. Av lett forståelige grunner er det lite ønskelig

( jfr. f. eks. elg og kalkamonsaltpeter) . Nå ser det likevel ut til

å måtte gjennomføresi noen tilfeller, men da vesentlig på grunn
av sauebeiting.

Kjos- Hanssen: En gang da Hillestad stod og beundret sine Vege-
tasjonsetableringer, forming av tipper og landj,
skap, kom presten forbi og sa: " Ja, her har
Vår Herre og du Hillestad fått det fint til. "
" Ja, " sa Hillestad, "men du skulle sett hvordan det
så ut da Vår Herre hadde det alene. "
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Et proble mved slike studier er at mange av tipp ene ligger slik
til at de enten bli r mye forstyrret, benyttet til annen virksomhet,

eller lig ger slik til at de er vanskelig tilgjen gelige. Det har

bydd på vanskeligheterå få engasjert folk til å foreta regist rering-
ene. Folk som er kompetente og nøyaktige nok til at de kan påta

seg slike oppgaver, har ofte tida besa tt med andre gjørem ål.

Takket være god hjelp fra fje lloppsynsmann Jørge n Vassdokken,

Lom, har det vært mulig å følge 2 steintip peri Lom og Vågå,
henholdsvis Smådals tippen og Tessetipp en mer inngående enn andre

( Tessetippen er ikke en vanlig steintipp, men en planering av

stei n som er tilsådd med gras) .

Det ble etter en tid kla rt at hare var en viltart som brukte t il-

sådde steintip persom beiteområde . Dette kunne måles ved å plukke
haree kskrementer fra utl agte kontrollruter. Sten Lavsund har

foretatt " spillnin gsregistrering" i Sverige ( Lavsund1975 ) .

Vesentlig av bever, men også av hare. Hans under søkelser er lagt

til vanlig utmark, og tallene er langt lavere enn hva denn e under-

søkel sen viser. Lavsund fant at 30 - 60% av arealene ( 140 m2) hadde

flere enn 10 perler. Figur 1 viser mine funn av antall hareekskre-

Anmll
pr. IOm2

Log. skala

3ooJ n- 4

zoo4

I00’_

50-

: ao- y

TESSE SMÅDAL GEILO ØRTEREN

Figur l. Antall hareekskr ementer funnet på 4 steintipper ( e- l- )
i Øst- Norg e. Figuren viser gj ennomsnittsverdien av ( n)
antall tilfeldig lagte prøveruter, hver pa 2 x 5 m .
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av viltet. Vi vet at steintipper beslaglegger areal og derfor

svekker viltproduksjonen i det minste for visse arter. Dette tapet

er uhyre vanskelig â måle.

Men det jeg har villet vise med ovenstående er at steintipper i

seg selv er en naturtype som i en viss utstrekning utnyttes av vilt-

artene. I noen tilfelle synes de også å bety et innslag av en natur-
type som skaper variasjoner og nye muligheter for enkelte viltarter.

Særlig gjelder dette når de er tilsådd med gress.

Litteratur

Hillestad, K. l973. Sprengstein, tipp og landskap. Kraft og Miljø

nr. 2, l973. Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, Oslo.

Lavsund, S. 1975. Undersøking av spillningshøar. Rapport nr. 23.

Institusjonen for skogzoologi, Stockholm.















— 2 2 O -

l. ENDRING l VILTMENGDE, JAKTUTBYTTE OG FORHOLD FOR VILTET

Ved hjelp av skjemaet nedenfor forsøker vi å finne ut hvordan forhold som angår forskjellige viltslag har endret seg. For hvert av hovedspclrsmålene

a, b, c, d, e, f, g og h skal det settes ett kryss for hver av de artene som er aktuelle for området. Navn på eventuelle andre arter påføres i den åpne
rubrikken til høyre.

Andre
(navngfl

30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Skogs- Ande- Vade-
fugl fugl fugl Småvilt OterRein Hjort Rådyr Elg Flyper

a) Hvilke viltslag fantes i om-
rådet for utbyggingen? 02

h) Hvilke viltslag finnes i
Området nå? 03

c) Hvordan For stor 04
var bestan-

den av de
Passe

enkelte -

viltslagene
my utbyg. For liten

gingen?

Vet ikke

d) Hvordan Større bestand 05

er bestan-
den nå i
forhold

til før ut~
byggjngen? Mindre bestand

Ingen endring

'vet ikke

e) Hvordan Større fangst 06
er fangsten
nå i for-
hold til

lør ut-

byggingen? Mindre fangst

lngen endring

Vet ikke
f) Er viktige

)°e“°“ka"" sterktberørt 07-ngs- eller
ngleom-

fådef blitt Noe berørt

neddemt,

avsperret

eller be- Ikke berørt

rørt på
andre _
måter? Vet lkke

g) Angi hvilke

følge' "d" Bedredeforhold 08
ringer i is-
forholdene
på vannene lngen endring

:l'J:'..'?.';‘3‘
hatt for de forhold
forskjellige _ `
Hfwfle? vet ikke

h) Angi i Sterkt berørt 09
hvflken

gridie j Noeberort
en e e - r w _

BHEVS

trekk j lkke berørt

veier er

berørt i Vet ikke
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3

ll. ATKOMST TIL JAKTOMRÃDER Ill. OMFANGET AV JAKT

al Er atkomstmulighetene til jaktområdet endret som følge av E_rdet flere eller færre som jakter i området nå enn det var før ut-

kraftutbyggingen? byggingen?

32 36

i i [:] Ja i D Flere
2 CI Nei 2 E] Omtrent like mange

3 ) ) Vetikke 3 [j Færre

4 D Vet ikke
b) Dersom ja, angi hva slags endring som har skjedd:

33 I I Lettere atkomst fordi det er kommet ny vei IV' TILTAK FOR Å MOTVIRKE SKADER PÅ VILTET

34 I Lerrer arknrnsr av andre grunner, ang; nvijke; a) Er det blitt satt i verk tiltak for å motvirke eventuelle skader eller

a)

ulemper utbyggingen har påførfi/iltet? Vi spør her etter tiltak
som i hovedsak er bekostet av kraftutbyggingen.

37

1 C) Ja ZU Nei SE Vetikke

b) Dersom ja, angi hva 33 E]

35 E] Vanskeligereatkomst, angi årsak:

VI. KOMMENTARER 48 j I

Denne rubrikken kan brukes til oppklarende/supplerende opplysninger
dersom svaralternativene vi har satt opp ikke er tilstrekkelige for enkelte

sp¢r5m5l_ Bruk gjerne også neste side om nødvendig.

V. KONSESJONSBETINGELSER

Er det behov for åendre konsesjonsbetingelsene på punkter som har
betydning for viltet? i

b) Dersom ja, kryss av for tiltak som bør igangsettes:

Spesielle tiltak for å sikre viktige områder 40

Sikring av trekkveier 41

Bygging av terskler/sperredammer 42

Flestriksjoner på vannføringen 43

Restriksjonar for ferdsel på anleggsveier 44

Andre til- 45

tak, angi -

hva slags 45

Utfyllende kommentarer:

47) J
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" Ansøkningomkoncessiontilat utføreet reguleringsforetagendei
henhold til denne lov skal sendestil vedkommenderegjeringsdeparte-
ment og i almindelighetvære ledsagetav:

c. opplysningerom, hvorvidtog i tilfældei hvilken utstrækning
foretagendetkan antagesat medføre skadeeller ulempe for
almene interesser, saasom færdes, fløtning eller fiske,
forandring av naturforholdeneeller lignende;

d. oppgave ( i tilfellemed arealberegning) over skadeeller
ulempe, som foretagendetantas à ville voldepå jord, skog,
beite, eller annen eiendomeller eiendomsherligheteller
driftsforhold uansett om denne skade eller ulempe voldes
på egen eller andres eiendom eller eiendomsherlighet.

h. vurdering av de uttalelsersøkerenmåtte ha fått i henhold
til § 4a. "

Den henviste § 4a ble medtatt i loven i 1969 og krever at det

skal offentliggjøres en forhåndsmelding om nye reguleringer før

detaljplanleggingen tar til, slik at berørte og andre parter kan

uttale seg om hvilke hensyn de mener bør tas under den fortsatte

planlegging. I første ledd av denne paragraf er det fastsatt at:

" Ved utarbeidelseav planer for vassdragsreguleringersom gàr inn
under denne lov, skal det tas hensyn til almeneinteressersom vil
bli berørt, herundersærligeinteresserknyttet til vitenskap, kultur,
naturvernog friluftsliv. "

En fortolkning av V. r. l. ' s § 5 er gitt i NVE - Vassdragsdirekto-

ratets rundskriv nr. 36 av 15. januar 1974. Av betydning for viltet

er det her angitt at det skal gis opplysninger om hvordan og i

hvilken utstrekning anlegget antas å medføre skade eller ulempe

for ferdsel, herunder isveger på elver og vatn, tamrein og vill-

rein, fauna, herunder viltstellet, flora, landskapets karakter,

kulturverninteresser, friluftsliv, herunder jakt, og klima og

naturforholdene for øvrig.

Det er klart at selv med disse presiseringer i forhold til V. r. l. ,

er det vide tolkningsmuligheter.

I innledningen til Rundskriv nr. 36, uttaler Vassdragsdirektoratet

om omfanget av undersøkelsene:





















— 237 -

FORUNDERSØKELSERAV VILTINTERESSENE I NORDLAND

Øystein Overrein,
DVF - Distriktstjenesten.

Prosjektgruppen " Reguleringsundersøkelsene i Nordland ( RUN) ble

opprettet 1. juli 1974. Gruppens mandat var bl. a. å foreta vilt-

biologiske forundersøkelser i Vefsnavassdraget, Saltfjell - Svartis-

området, Kobbelv- området ( i Sørfold og Hamarøy) og i Hellemo- området

(i Tysfjord) i forbindelse med NVE - Statskraftverkenes planer om

vasskraftutbygginger i nevnte områder. Senere har tilsvarende under-

søkelser vedrørende Eiteråga- utbyggingen i Vefsnavassdraget og

Krutåga- utbyggingeni Røssågavassdragetkommet til.

Mannskapet på viltsiden i RUN har i de siste 3 år bestått av to

mann; en viltkonsulent og én fagassistent. I tillegg er feltassi-

stenter engasjert til feltarbeidet.

Resultatene av RUN's undersøkelser er presentert i en egen rapport-

serie som faktarapporter og vurderingsrapporter. ( Disse kan fås

ved henvendelse til Reguleringsundersøkelsene i Direktoratet for

vilt og ferskvannsfisk. ) Undersøkelsene på viltsiden er foreløpig

avsluttet ved utgangen av 1979 og rapporteringen fullført.

1. Forutsetninger for undersøkelsene

Retningslinjer for biologiske forundersøkelser er gitt bl. a. i et

notat av november 1975 fra Odd Kjos- Hanssen, DVF og Vassdrags-

direktoratets Rundskriv nr. 36 av 15. januar 1974. Førstnevnte

notat angir omfattende rammer for de forhold vedrørende vilt og

jaktutøvelse som bør utredes. I Vassdragsdirektoratets rundskriv

heter det bl. a. - " Planer om vasskraftutbygging skal offentlig-

gjøres i en forhåndsmelding normalt 2 år før konsesjonssøknad
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Tetthet på grunnlag av antall obs. stegger.O-- - O
ÅP____fiÅ Tetthet på grunnlag av antall obs. indv.

\\/A _ _ _ Hellemo, juni

\ If/
If

Gjerdalen, juni

Hellemo, mai

0 ‘ O Gjerdalen, mai

L 1 1 ' 1 1

1975 1976 1977 1978 1979

Resultater av liryperegistreringene i Hellemo-området
og tilsvarende undersøkelser ved Østre Tiplingen,
Hattfjelldal kommune og Gjerdalen, Sørfold og
Hamarøy kommuner.
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Fig. 3.
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Tabell 2. Forklaring til vege tasjonstyper og dyremar ker

Dyremar k

Vadermar k

Heipiplerke-
steinskvettma rk

Lappspurv-

lirypemark

Snøspurv -
fjellrypemark

Vegetasjonstyper

Nedbørsmyr, fat tig myr,
mell ommyr, rik myr,
ekstremrik myr

Åpen hei: grep plyng-
rab besivhei, blåbær-
blålynghei

Åpen eng: typi skhøystaude-
eng, vier-høystaudeeng ,
bei tevoll, Ødeeng, Ødeeng
og seterv oll

Snøleiesamfunn: furuskjegg-
stivstarrhei, fjellm o-syre-
snøleier, mosesnøle ierpå
sur bunn, rynkevier -
blomstereng
polarvier - og sildre-
snøleier

( Fig. l -2). Etter Hesjedal (19 74) og Østbye ( 1974).

Dominerende f uglearter

Myrsnipe , temmincksnipe,
fjæreply tt, rødstilk, svømme-
snipe, boltit, heilo, strand-
snipe, og san dlo. Forøvrig
også fiskemåke, snøspurv,
lappspurv, heipiplerke, stein-
skvett og fjellerk e, også
f jellrype og lirype, samt
flere ender.
I trekkperiodeneogså br us-
høns, bekkasiner og mange

arter spurvefugl og ender .
Viktig furasjeringsområ de
om sommeren f or flere arter
predatorer.
Tetthet av vadere varierende
fra 8 til l8 par/k m , " ikke
vadere" fra 3 til 17 par /
km ( Finseområdet)fra bunn-
til toppår.
Heipiplerke og stei nskvett.
Andre typiske arter er
heilo, fjellerke, snøspurv,
fjellrype og boltit.
Spurvefugltett het varierende
f ra 24 til 100 par/km2
( Finse området)i gradienten
mellomdalbunn og fjelltopp.

Lappspu rv og lirype. Andre
typisk earter er blåstrupe,
heipiplerke, steins kvett,
heilo og flere vadere.

Snøspurv og fjellrype.
Typisk er også boltit.
Flere andre vadere og
spurvefugl ,somf. eks.
steinskvett og hei pip-
lerke, benytter også di sse
vegetas jonstypene.

Dominerende pattedyrarter

Viktig sommerbiotop f or flere
smågnagere, særlig lemen og
fjel lrotte. Tetthet ( Fins e-
området) varierendefra "nær O"
til ca. 20 dyr/ha, fra bunn - til
toppår.
Viktig furasjeringso mrådeom
sommeren for flere arter pr edatorer
og rein.

ELZ

Typiske smågnagereer lemen, gråside-
mus med innsla g av fjellrotteog
klatremus. Tettheter fra "nær O"
til ca. 190 dyr /ha ( Finseområdet) .

All e fjellets smågnagerar terfore-
kommer, sammen med markmus like over
bjørkeskogen.
Tetthetsvariasjoner f ra "nær O" til
ca. lOO dyr/ha ( Stig stuvområdet) .

Lemen og klatremus er karakterarte r,
men fjellrotteog grå sidemusfore-
kommer også.
Tetthetsvarias jonerfra " nær O" til
ca. 70 dyr/ha ( Finse områdetly
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cpl!‘
«on:

Unix!...-n

' PTRVerdi O kl. IV: Verdi 21 — 30

kl. II =Verdi 1 —10 E- 5;kl- V =Verdi21 “ 40

kl VI : V d' 40kl. III.Verd i11 —20 er l

Det samme kartut snitt som i fig. 3 med ve getasjons typene
overfø rt til områder med potens ielt mangfold i vegeta-
sjonsfor hold. Høyest klas se gir høyest ootensielt mang-
fold. Etter Hesjedal og Hofsten ( l980) .



\

\



















- 285-

UTBYGGERENSSYN PÅ VILTBIOLOGIS KE FORUNDERSØKELSER

Knut Rønniksen,

NVE - Statskraftverkene .

La meg f ørst, før jeg gir t il kjenne mitt syn på temaet viltbio-

log iske forundersøkels er, gi en kort prese ntasjon av meg selv :

Jeg har jobbet sammenhengende i NVE siden 1954. De siste 15 år

har jeg Vært tilsatt ved generalp lankontoret i Stats kraftverkene,

dvs. det kontor so m står ansvarlig fo r utarbeidelsen av Statskraft-

ver kenes konsesjonssøk nader på vannkraftsi den.

La meg så med en gang presisere at jeg er ingen bio log. Av det

følger at jeg ikke kommer til å avgi noen uttalelse om den bio-

log iske del av forunde rsøkelsene. Derimot ønsker jeg her og nå å

si en del om de erfaringer jeg sitter inne med når det gjelder

selve saksgangen på det ikke- tekniske felt. Jeg mener da det

arbeid som finner sted f. ek s. på den viltbiolog iske sektor under

selve prosjekterin gsfasen. Mitt syn vil nødvendigvis ikk e være

det samme som hos andre utbyggere. Je g vil imidlertid tr o at mitt

innlegg vil gjensp eile hovedtrekkene i det syn som gjør seg

gjeldende bla nt utbyggerne.

Først litt om utga ngspunktet for våre ikke- tekniske unde rsøkelser.

Vassdragsloven § 5 er selve basisen. Forholdet er nærmere spesifi-

ser t i Vassdragsdirekto ratets Rundskriv nr . 36 av l5. l. 74. I

rel asjon til fiskeribi ologien har viltbiol ogien tidligere spi lt

en beskjeden rolle . I retningslinjene s punkt e snakkes det om

"re in, fauna, kulturver n" under henholdsvi s pkt. 4, 5 og 9. Men

selv om ordly den virker noe beskj eden, må det likeve l erkjennes

at omfan get av slike unders økelser har økt meget sterkt i den

siste l0 - års periode. Som eksempel kan jeg for mitt vedkommende
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etter at vi har gått ut med annonse i henhold til § 4a. Med denne

innledendeundersøkelse ønsker vi å få klarlagt hovedtrekkene i de
viltbiologiske forhold i våre potensielle reguleringsområder. Vi

vil da ha dimensjonen på forholdet, det vil gi nyttige opplysninger

til vårt prosjektarbeide foruten underlag for vår omtale av

reguleringsvirkningene.

Såfremt fase 1 informerer oss om virkelige og avgjørende forhold

vil vi uten å nøle gå løs på supplerende forundersøkelser. Med

basis i fase l og 2' s forundersøkelser skrives så den meget viktige

vurderingsrapport. Etter vår erfaring vil da i de fleste tilfelle

dette være tilstrekkelig for å få aksept i Vassdragsdirektoratet.

Men vi ser ikke bort fra at i visse tilfelle kan få pålegg om

undersøkelser også utover fase l og 2. Men stort sett vil dette

dreie seg om konsesjonspåpliktede undersøkelser.

Min erfaring tilsier at det for oss egentlig ikke har vært noe

stort problem å framskaffe fagfolk til å dekke de forskjellige

oppgaver vi har hatt å løse. Undertiden har vi opparbeidet et

utstrakt kontaktnett ved de forskjellige institusjoner, musêer

og ikke minst DVF. Vanligvis engasjeres våre konsulenter, også de

ikke tekniske på vanlige kontraktvilkår. Når oppdraget blir for

stort og omfattende, må vi ty til spesialløsninger. Som eksempel

på dette har vi RUN dvs. DVF' s team for vilt og fiskeundersøkelser

ved våre Nordlandsprosjekter. Overrein har omtalt dette forhold

og jeg skal derfor ikke dvele ved dette her.

Opplegget med undersøkelser i faser har stort sett fungert bra.

I de senere år har våre oppdrag stort sett gått til de institu-
sjoner jeg allerede har nevnt. Tidligere gikk også oppdragene til

enkeltpersoner. Dessverre hadde vi i slike tilfelle eksempler på

at det oppstod sterk strid om faglig kompetanse. Ved som sagt

å konsultere institusjoner har vi mer eller mindre unngått dette.

Hva vil så morgendagen bringe på sektoren forundersøkelser? Som

tidligere tror jeg at diskusjonen om rammen og omfanget av slike

undersøkelser vil fortsette.
































