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FORORD
Både vassdragene og strandsonen langs vann og elver er viktige
elementer i landskapet. Områdene har stor biologisk produksjon, er
viktige leveområder for dyre- og plantearter, fungerer som
forurensingsbuffer mellom landbruk og vassdrag eller er av betydning
for friluftsliv.
Vassdragene og strandsonen er i dag utsatt for mange typer
enkeltinngrep, som samlet kan ha stor virkning på natur og landskap.
Vegutbygging er av de mest omfattende. Langs enkelte av våre viktigste
vassdrag er det allerede meget store deler av strandsonen som er
preget av inngrep, og det finnes omfattende planer, dels vedtatte, som
vil legge beslag på ytterlige strekninger.
Naturforvaltninga og vegetaten samarbeider for å innarbeide
miljøhensyn i vegplanlegginga. Naturforvaltninga har markert at det
vil være en hovedsak i forbindelse med vegplanlegging å unngå inngrep
i vassdrag og strandsone.
På seminaret i Trondheim deltok utvalgte representanter fra de
initiativtakende direktorater, de respektive departementer,
fylkesvegkontorer, fylkesmiljøvernavdelinger og Vassdragsdirektoratets
regionkontorer.
Hovedhensikten med seminaret var å formidle signaler fra de involverte
direktorater og departementer, og diskutere hvordan forholdet til
vassdrag og strandsone kan innarbeides i vegplanlegginga.
De tre direktorater som sto bak seminaret i september 1989 ønsker å
følge opp initiativet med fire regionale fagseminar om samme tema.
Disse vil bygge på erfaringene fra seminaret i september, og de vil
legges opp innen den samme faglige ramme, men i tillegg med en
mulighet for en regional fordypning. De regionale seminarene vil
bli gjennomført i tidsrommet fra april til juni 1990.

Vi vil til slutt benytte anledningen til å takke bidragsyterne, både
for foredragene på selve seminaret og for bidragene til denne
presentasjonen.
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INNLEDENDE DEL
Direktoratetfor naturforvaltning
v/ PeterJohanSchei,
direktør

Vi er alle kjent med sangstrofen "La veien gå hvorhen den
vil". - Jeg har en gang hørt referert følgende omskrivning
fra en tidligere veidirektør: "La veien gå hvorhen jeq vil."
Om det ikke var bokstavelig ment, så betydde det nok at veien
skulle ligge der veimyndighetene ønsket.
Veibygging har alltid vært et spørsmål om avveiing og konflikt
At veibygging ofte kommer i
mellom ulike interesser.
konflikt med miljøhensyn, er et velkjent problem. Det gjelder
ikke bare arealkonflikter. Denne figuren viser at
vegtrafikken er et alvorlig luftforurensningsproblem for
eksempel i Oslo.
Stmeld.
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Politiske myndigheter i vårt land har uttalt at
naturvernhensynet skal tillegges større vekt når veitraseene
Det er blant annet fastslått i
skal fastlegges.
Stortingsmeldinga om miljø og utvikling. Jeg siterer fra et
notat fra Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet
om prinsipper og hovedsatsingsområder innen miljøvern- og
samferdselspolitikken, skrevet i september i fjor:
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"Ivaretagelse av naturforvaltningshensyn må tillegges
større vekt i vegplanleggingen. Nødvendige vegprosjekter
må planlegges slik at de i minst mulig grad kommer i
konflikt med sårbare og verdifulle natur- og
friluftsområder. Strandsonen langs vassdrag og sjø er her
særlig utsatte naturområder. Revisjon av eldre
hovedplaner bør foretas, spesielt vegprosjekter som vil ha
miljømessige konsekvenser som tidligere ikke er spesielt
utredet."
Et vanlig dilemma for veiplanleggerne er at de må velge mellom
å legge veien over dyrka mark eller gjennom et naturområde.
For å holde oss til store veier i de største dalførene, er det
ofte konflikter mellom sektorene landbruk,
naturvern/friluftsliv og veisektor. Mange andre interesser
er også knyttet til vassdragene, men de tre nevnte er ofte tre
klassikere som kjemper om dels de samme arealene og der
framvekst av en sektor går på bekostning av minst en av de
andre.

(FIGUR II)
Det er naturforvaltningas mål at strandsonen ikke lenger skal
framstå som den sonen der veibyggeren automatisk legger veien.
Vi ser på strandsoner langs elver og bekker som et særlig
Et stort mangfold av planter og dyr har
viktig naturelement.
tilhold her - faktisk er det flere arter som har funnet sin
hovednisje nettopp i disse områdene. Kantskog langs elver er
ellers viktig som viltkorridorer, som tilførselskilder for
næring via blad og insekter til elva, som skjul for fisken, og
de er rike fuglebiotoper. I det åpne kulturlandskapet i
jordbruksområdene er kantsoner langs elver og bekker naturlige
landskapselementer.
Direktoratet for Naturforvaltning føler et særlig
forvaltningsansvar for de verna vassdragene. Som kjent er
dette kun et vern mot kraftutbygging. Det er gjennomført en
undersøkelse for å kartlegge hvilke andre naturinngrep som er
Foreløpige resultater tyder på
foretatt i disse vassdragene.
at veier er den inngrepstypen som forekommer oftest, og med
det et av de alvorligste inngrepene som er med og reduserer
vassdragenes naturkvalitet.
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Det er foretatt endringer i vegloven og pian- og bygningsloven
som innebærer at veiplanleggingen skal skje etter plan- og
bygningsloven, etter en overgangsperiode på fem år. Fylkesmiljøvernmyndighetene skal være med i planlegginga for å
ivareta naturforvaltningsinteressene. I spesielle tilfeller
kan det være aktuelt at DN som naturforvaltningsmyndighet på
nasjonalt nivå trekkes med i planarbeidet.
Dette seminaret er starten på en mer aktiv innsats fra DN's
side på veisektoren, og det er starten på et bedre samarbeid
mellom myndighetene. Vi er tre forskjellige etater, og vi
skal respektere at vi har forskjellig utgangspunkt. Det at vi
kjenner til hverandre og hverandres arbeids- og tankemåter, og
det at vegbyggerne kjenner de verdiene som ligger i
strandsonen og vassdragene, regner vi med skal føre til at
veger i mindre grad blir lagt i strandsonen, og at det skjer
en bedre tilpassing til naturverdiene i de tilfellene der
vegen må legges langs vassdraget.
Målet er å ha gode saksbehandlingsprosedyrer og gode
samarbeidsrutiner slik at man får til en mest mulig omforent
Da kan det
beslutning om hvor veien skal ligge.
forhåpentligvis være grunnlag for å bruke en annen omskrivning
av den samme strofen, nemlig "La veien gå hvorhen vi vil".
Så må det bli seminarets oppgave å legge premissene for hvem
"vi" er.
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Vegdirektoratet
v/ Olav Søfteland,
trafikkdirektør

Takk for initiativet til denne konferansen og takk
for frammøtet. Sett fra Statens vegvesen si side
er konferansen et hjelpemiddel for å løse våre
oppgaver på en forsvarlig måte.
Uansett hvor flinke vi er skaper Vegvesenets
arbeid konflikter. Konflikter må ikke løses med
makt og overkjøring, men gjennom samarbeid og
forhandlinger. Fruktbare forhandlinger krever
forståelse og respekt for forhandlingspartenes
ansvar, interesser, problemstillinger

og

kunnskap. Denne konferansen bør bidra til en slik
forståelse og respekt.
Hvilke overordnede retningslinjer har vi for
arbeidet vårt?
Stortingsmelding
vegtrafikkplan

nr. 32 (1988-89) Om Norsk Veg- og

1990-93 er sammen med årsbudsjettet

det overordnede poltiske styringsdokument

for

Statens vegvesen. Her er miljø fremhevet som et
satsningsområde.
Vi er også fortrolige med andre stortingsmeldinger
som omtaler forholdet til miljø og sektorenes
ansvar så som:
St.meld nr 46 (1988-89) Miljø og utvikling, hvor
regjeringens miljøpolitiske hovedmål er:
"å sikre en bærekraftig utvikling".
Med henvisning til Verdenskommisjonen
definert som politikk for

er dette
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"en utvikling som tilfredsstillerdagens
behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille
sine behov."
For egen regning vil jeg legge til at en bærekraftig utvikling krever et effektivt næringsliv
som igjen krever en effektiv transport.
Det er et nasjonalt mål at
"hensynet til naturmiljø og friluftsliv skal
innarbeides i all relevant planlegging av
utbyggingstiltakog utnyttelse av naturressurser."
Med referanse til dette peker en enstemmig Stortingskomité i tillegg på at
"en viktig del av helheten i miljøarbeidet
også omfatter ansvaret for kulturlandskapet
og fornminnene."
Om sektorenes miljøansvar formulerer regjeringen
følgende som sitt viktigste miljøpolitiske
virkemiddel i meldingens kap 7 :
"Regjeringen legger avgjørende vekt på at hensynet til en bærekraftig utvikling innarbeides
i all samfunnsplanleggingog sektorpolitikk.
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Mil'ø som et av Statens Ve

esens fire hovedmål.

For å ha et godt samfunn og "en bærekraftig utvikling" må vi bl.a. ha et godt miljø og et godt og
velorganisert transportsystem. Det er ikke vanskelig å sette miljø framfor transportsystem. Jeg vet
nemlig at skal vi få et godt miljø, må vi også ha
et godt transportsystem. I presentasjonen av Danmarks vegmuseum at "Livsnerven i enhver civilisasjon har alltid vært trafikksystemet, enten
færdselen er foregått til vands, til lands- eller
i det siste i luften".
Det er naturlig og en plikt for meg å se på
miljøspørsmålene med utgangspunkt i veg- og
vegtrafikksektoren.

Grunnlaget for Statens

vegvesen er bl.a. samfunnets behov for et
organisert vegtransportsystem.
Grunnlaget vårt er ikke direkte å være en
miljøetat. Men vi har likevel definert "godt
miljø" som et av våre fire hovedmål:

God framkommelighet
Høg trafikksikkerhet
Godt miljø
God publikumservice
Når vi har gjort "godt miljø" til et av våre
hovedmål, kan dette begrunnes fra flere sider. På
den ene sida har vi problemene biltrafikken og
vegbygging skaper. På den andre sida kan det ikke
være vanskelig å være enig om at mobilitet er en
av det moderne samfunns viktigste kvaliteter og at
vegtrafikken er med på å gi oss stor grad av denne
mobiliteten.

I et land som Norge med sin vide

utstrekning og spredte bebyggelse er vegen og den
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individuelle transport viktig å understreke. Det
er viktig å ha dette klart for seg når vi skal
drøfte problemene som vegtrafikken og vegbyggingen
skaper og hvordan vi skal løse problemene.
Etter det jeg har sagt om miljøpolitiske mål og
Vegvesenets hovedmål kan jeg ikke se at det er
her vi har konfliktene jeg nevnte innledningsvis.
Konfliktene er like mye mellom Vegvesenets hovedmål. Dette er sunt for den avveining en ansvarlig
etat må gjøre mellom fordeler og ulemper ved et
tiltak.

Arbeidet med Mil'øutrednin en.
Høsten 1987 ble det nedsatt en styringsgruppe og
ulike arbeidsgrupper som skulle vurdere miljø i
tilknytning til veg og vegtrafikk. Arbeidet skulle
rette seg spesielt mot problemstillinger

i forhold

til Norsk Veg og Vegtrafikkplan 1990-93 og var et
samarbeid mellom:
Statens Vegvesen
Samferdselsdepartementet
Miljøverndepartementet
Statens Forurensningstilsyn
Direktoratet for Naturforvaltning
Riksantikvaren
Arbeidet med miljøutredningen har i første omgang
størst betydning på det generelle planet og som en
holdningsskapende

utredning. Den vil hjelpe oss i

den oppfølging vil nå vi få av Stortingsmeldingen
om NVVP 1990-93, og ved forberedelsen av neste
NVVP-meldg (1994-97).
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Miljøutredningen

har en beskrivelse av problem-

områder, trekker opp generelle og noen spesielle
mål, redgjør for aktuelle virkemidler og legger
vekt på planlegging, kompetanseoppbygging

og

samarbeid. Samarbeid mellom ulike sektormyndigheter og på tvers av geografiske områder
samt behov for fagutredninger forskning og
utvikling. Like viktig som å klargjøre og bli
enige om det vi vet var det å få belyst hvor mye
vi ikke vet. Og det er mye spesielt innenfor
landskapsdelen. Noe som også må være en utfordring
for Direktoratet fir Naturforvaltning. Et viktig
mål med utredningen var å se de ulike
miljøfaktorene

i sammenheng.

Både forurensning og landskap inngår.
Forurensning omfatter både støy og luftforurensning, og begrepet landskap er brukt for alle
typer landskap og deres innhold; fra den tette
byen som hovedsakelig er menneskeskapt, til det
urørte naturlandskapet.
Landskapskvalitetene

er grovt delt

økologiske kvaliteter
Friluftslivskvaliteter
Fredede og bevaringsverdige kulturminner
Kulturlandskapskvaliteter
Arkitektoniske og estetiske kvaliteter

Strandsoner er omtalt som spesielt viktige
innenfor området landskap.
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lokalt.

Sam'arbeid mellom sektoretater sentralt o

Selv om vi er enige om overodna mål, får vi
konflikter i de konkrete sakene. Dette er ikke
unaturlig. Vi er hver på vår kant satt til å
ivareta forskjellige interesser. Dette må det
samarbeides om. Men det er kanskje mest korrekt
å kalle samarbeidet for forhandling. Denne
prosessen må bygge på gjensidig respekt og forståelse for hverandres oppgaver og kunnskap.
Når vi skal bygge en veg, vil problemene bli
påpekt og det blir satt fram ønske om planendringer. Da må det bli en avveining mellom
ulempene og den hensikt vegen skal tjene samt
mulighetene for å utbedre eller bøte på ulempene.
Stundom får nok vi i Vegvesenet - sett fra vår
side

en følelse av at hensikten med vegen

kommer for mye i bakgrunnen i plandiskusjonen
og avgjørelsesprosessen.
Samarbeidet mellom sektoretatene både sentralt og
lokalt har ikke alltid vært godt nok.

Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementethar
utviklet noen samarbeidsrutiner med Landbruksdepartementet og miljøverndepartementet,

i

forbindelse med godkjenning av hovedplaner. Slikt
samarbeid kan være nyttig og nødvendig, men
samarbeid i forbindelse med godkjenning av planer
vil ofte være for sent i prosessen.
Vegvesenet er en blitt en stadig mer desentralisert etat. Det er lokalt svært mange av de konkrete problemer må løses. Fra Oslo bør vi primært styre gjennom retningslinjer.
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Vi kan i vegdirektoratet registrere at det på
lokalt hold er ulik praksis og rutiner i samarbeid
mellom Vegkontor og miljømyndighetene

på

fylkesnivå i de ulike fylkene. Samarbeid kan
være fra regelmessige møter til svært liten
kontakt.

Som sagt innledningsvis håper jeg denne konferansen kan skape bedre forståelse for etatenes
problemstillinger

og at dette vil gjøre sam-

arbeidet og resultatet i marka bedre.

VEGBYGGING I STRANDSONER
Når det gjelder det faglige tema på konferansen
- Vassdrag og vegbygging - kan jeg se flere konflikter. Men dersom Vegvesenet skal løse transportproblemene på en forsvarlig måte kan vi ikke
bare trekke oss bort fra strandsonene og konfliktene.
En stor del av Norges befolkning bor i daler og
langs fjorder. Følgelig er det naturlig og
nødvendig at også vegene går der. Men ikke alle
vegene behøver å gå langs strandlinjen hele vegen.
Årsaken til at vegene er presset lenger og lenger
ut i strandkanten kan i noen grad forklares med

jordbruketssterkestillingi Norge.
Andre faktorer som også har betydning for vegutbyggingen er barrierevirkning, trafikksikkerhet
og økonomi.
En av hensiktene med å bevare strandsoner er den
positive opplevelsesmulighet

som ligger i disse

områdene. Også bilistene blir påvirket av og
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har glede av omgivelsene. Jeg håper dere ikke
synes jeg er for utfordrende når jeg antyder at
vegbygging i strandsoner også kan være et middel
for å gjøre landskapet penere og et middel for å
gi mange personer gode naturopplevelser.

AVSLUTNING

Statens Vegvesen har et ansvar for vegtransportsystemet som krever tiltak som kan føre til
miljøproblem. Men vi ønsker og vi har plikt til å
ta miljø på alvor. Vi ønsker at mi4.jø skal bli en
premiss på lik linje med de andre faktorene innen
veg og trafikkplanleggingen. Vi ser derfor frem
til denne konferansen som kan gi oss forståelse
for den verdi strandsonene representerer som en
natur- kultur- og visuell ressurs og en del av den
helheten som inngår i vegplanleggingen.
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NVE-Vassdragsdirektoratet
v/ BårdAndersen,
avdelingsdirektør

Veg og vassdrager fra gammeltto alenav sammestykke.For mer enn
NVES forløper,sam en vesentlig
150 år siden haddekanalvæsenet,
på våre
å bedrefremkammeligheten
oppgaveved siden av flamsikring,
av en rekkeelveløp,til dels
vassdrag.Det ble planlagtkanalisering
bl.a.
Vårtgamlearkivinneholder
sluseanlegg.
med betydelige
via
langsGlammafra Fredrikstad
planerfor skipstrafikk
detaljerte
øyern og Vorma opp til Mjøsa.Men sam kjentvar det bare Haldenkanalen
sam bae bygget,og de har nå barekulturhistorisk
og Tlemarkskanalen
av kanalenesam transportårer
Betydningen
interesse.
og turistmessig
Og dermeder vi over
kan forti skyggenav jernbane-og vegutbygging.
veg - vassdraghar fåttandre
hvor forholdet
i våredecennier,
i mangeår haddevært bestemtav
Etterat vegtrasene
dimensjoner.
forhold,synes det nå å væreøkendekravtil hastighetog
naturgitte
Rivendeteknisk
sam presserframnye løsninger.
trafikkavvikling
har i
på vegsektoren
utviklingi plan og anleggog storeinvesteringer
i og
mangetilfelleskaptproblemerformangeandrebrukerinteresser
langsvassdragene.
knyttettil
for de mangeinteresser
NVE sam fagligforvaltningsorgan
brukerinteressene
vårevassdraghar et ansvarfor at de forskjellige
blir ivaretatt.
settmye av
har Natur-og landskapsavdelingen
I Vassdragsdirektoratet
bådefordivegtraceen
sam en trusselmot vassdragsmiljøet,
utviklingen
og forditrafikkavviklingen
kan medføreskadeligeinngrepi elveløpene
i vassdragene,
og uheldigebiotop-påvirkninger
kan føretil forurensing
Ved amfatferdsellangsvassdragene.
samtredusereellerumuliggjøre
kan veiendanneen fysiskbarriereslikat tilgjengetendevegbygging
langselvaer med på å
Vegetasjonsbeltet
lighetentil elvareduseres.
samtidigsam trærog busker
bryteopp og gi et variertlandskapsbilde,
er avbetydningfor viltog tuglogsåfar fiskved at en vesentligdel
langs
i vegetasjonen
har en opprinnelse
av fiskensnæringsgrunnlag
Våre vassdrager en så betydeligressursog er selvekjennebreddene.
merketpå norsknaturat vi må behandlevåreelverog bekkermed dette
vil utdypedette nærmerei sitt
Hillestad
for øyet.Avdelingsdirektør
foredrag.
veg kantoi samarbeidImx1
På den annensidehar Forbygningsavdelingen
hvor
en rekkefellesprosjekter
reneoverhele landetfåttgjennomført
proDisse samfunnsnyttige
med vegutbygging.
er kambinert
flamsikring
for begge
i anleggskostnader
sjekterhar medførtbetydeliginnsparing
parter.
ser vi det sam
På bakgrunnav dissepositiveog negativeerfaringer
at vi nå kan sette oss ned og vurderevidereutviksværtverdifullt
Det kan derforvære nyttig å se littpå de
lingi et aktivtsamarbeid.
menerbør leggestil grunnfor et
Vassdragsdirektoratet
forutsetninger
sliktsamarbeid.
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Deter i dagenighet
am at kulturlandskapet
må ståi sentrum
vedpaanav veg og vassdragsanlegg.
VI må unngåsmåinngrep
sam samlet
legging
fåruheldigekonsekvenser.
Moderneplanlegging
kreverhelhetsbetraktningerpå tversav særinteresser.
Førstog fremstmå en ved inngrep
byggepå en tverrfaglig
og bredkjennskap
til virkningene
på utbyggingsinteressene
og det samledemiljø,som f.eks.brukav vassdragene,tilgjengelighet,
vegetasjon,
fuglog fisk.Eksempelvis
må vi
unngåat vassdragsam ut framiljøhensyn
er vernetmot kraftutbygging,
blirskadetav storeinngrepsom f.eks.vegbygging
og vassdragsanlegg.
I dennesammenheng
har Vassdragsdirektoratet
som en sentralog regional etatet klartsamfunnsmessig
ansvar.Men vi ser ogsåat detteansvaretmå byggepå et positivtog kreativtsamarbeid
med andresom
skaldekkesamfunnets
behovfør utviklingen,
f.eks.i vegsektoren.
Vi
skalnevneenkeltestikkordsam kan væreav betydningi denneforbindelse.
Vassdragsdirektoratet
har fra 1. jan.i år utvidet distriktsapparatet
til 5 landsdekkende
regioner,
med spesiellekspertise
på flomsikring,
hydrologi,
landskapspleie
og damsikkerhet.
Kontorenevil kunnegi verdifullinformasjon
og bistandved vurderingav forholdet
veg/vassdrag.
Et utvalgimdrepresentanter
fra NVE og MIljøverndepartementet
har
avgittinnstilling
am behandling
av forskjellige
vassdragssaker
og in
ngrep.Med unntakavvassdragsreguleringssaker/kraftutbygging
amhandler dettealle inngrep,samf.eks.fiskeoppdrett,
jordvanningsanlegg,
uttakav grus i ellerved vassdrag,forbygninger
og annenbyggingi
ellerovervassdrag.Dersamsliketiltaker i stridmed allmenneinteresserkrevesdet tillatelse(consEmdon)
fra vassdragsmyndighetene.
Innstillingen
fra det såkalteFossheimutvalget
er for tidentil behandlingi OED og ventesferdigbehandlet
med det første.Det er utarbeidetkriterierfor saksbehandlingsrutiner
ved inngrepi vassdrag,
kontorsjef
Ttaagstadvil kammeinnpå dettei sittinnlegg.
Stortinget
har vedtatt3 planerforvernav vassdragmot kraftutbygging,og ca. 200 objekterer vernet.En fjerdeverneplaner under
arbeidred vassdragsdirektør
Mellquistsam lederfor utvalget.Utvalget har ca. 200 objektertil vurderingog innstillingen
skalværeklar
i begynnelsen
av 1991.Fta Stortinget
er det klartuttryktat verneinteressenesam lå til grunnfor beslutningen
am vern ikkemå ødelegges
av andreinngrepi vassdragene.
Vassdragsdirektoratet
føleret ansvar
for for å følgeopp dette.Hvordandette skalfølgesopp er bl.a.
kammettil uttrykki Fossheimsutvalgets
innstilling.

Vassdragsdirektoratet
hari de senereår trappet
betydelig
oppFOUinnen
arbeidet.
Konsekvenser
av inngreper et av flerehavedtemaer
FOU-programmet
for 1988-1992,
jfr.V-publikasjon
nr.V-17.
Natur-og landskapsavdelingen
har i samarbeid
med institusjoner
og
universiteter
etablertet utvalgsom gjennomfører
forsøkmed
biotopforbedring
i vassdragssammenheng.
Forsøkene
har gittverdifulle
resultater
og bedreforståelse
forvirkningen
av forskjellige
inngrep
og hviiketiltaksam kan redusereskadene.
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I tilleggbekosterVassdragsdirektoratet
forsøki en madellrenne
ved
og det
NorskHydroteknisk
Laboratorium
med terskler,
utstikkere
er gjennamførten litteraturstudie
angåendevirkningen
av vegetasjon
m.v.på
avløpsforhold.
Vassdragsdirektoratet
har gjennamdissetiltakprøvdå innpasseøkologiskkunnskapog tekniskehensyntil løsninger
sam ivaretarbådemiljø
og landskapsmessige
interesser,
samtidigsam løsningene
ogsåer
teknisk og hydrologisk
akseptable.
Gjennaminternasjonale
kontakterog studiereiser
har etatenfåttverdifulleimpulser.
Det er ogsåbevisstsatsetpå medarbeidere
med bred
kampetanseinnenbådeteknisk,hydrologisk
og biologisk/landskapsmessigefagamråder.
VI menerderforat Vassdragsdirektoratet
har tilstrekkelig
ekspertise
og erfaringtil å vurderetverrfaglig
de tekniske, økonamiske
og miljømessige
forholdved inngrepi vassdrag.
Direktoratet
er interessert
i et konstruktivt
samarbeid
på bredest
muligbasis.Vi håperat detteseminaretog oppfølgingen
kan gi
verdifulleimpulserfor et videresamarbeid.
Vi trordet er på høy
tid.VI bør ikkela ettertiden
falleden dommenoveross at "deville
så gjerne,men maktetså lite".La oss viseat vi kan.
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Omfanget av veginngrep i strandsone/vassdrag med eksempler fra
Gudbrandsdalslågen
Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Oppland
vi Kolbjøm Hoff

Innledning
En særlig bevisstgjøringsprosess omkring problemet vern/inngrep i og nær
vassdrag skjedde innen miljøvernet i Oppland i begynnelsen av 1980-tallet.
forbindelse med utarbeidelsen av en verneplan for våtmarksområder
(fugleliv) viste det seg at av 8 foreslåtte verneområder langs
Gudbrandsdalslågen ville 6 av disse bli berørt av planlagte vegprosjekter.
I tillegg fikk fylkesmannens miljøvernavdeling stadig flere planer om
masseuttak og forbygninger som kom i konflikt med ulike
naturforvaltningsinteresser, fisk/fiske, friluftsliv, vilt, landskap og
spesielle verneinteresser. I bakgrunnen spøkte så diverse store
kraftutbyggingsprosjekter.
Etter påtrykk fra fylkesmannen startet så Oppland fylkeskommune i 1985 opp
arbeidet med en "Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen".
Hovedmålet med prosjektet var å utarbeide en flerbruksplan for
Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag, herunder å foreslå
prioritering av omfang og rekkefølge av videre vannkraftutbygging
områder i og nær vassdraget hvor bestemte bruksformer bør prioriteres
f.eks. vannforsyning, jordvatning, friluftsliv m.v.
tiltak for å fremme allmennhetens interesser i og nær vassdraget, f.eks.
ulike vernetiltak, tiltak vedr. vannføring og vannkvalitet, fiske,
forbygning m.v.
Den endelige flerbruksplanen fikk et noe senket ambisjonsnivå idet det bare
ble videre kraftutbygging som til slutt ble prioritert av de enkelte
sektorers mål og tiltak. Sjølve planprosessen var imidlertid lærerik og det
ble knyttet kontakter og utvekslet holdninger på tvers av sektorene som
seinere har vist seg svært nyttige. I tillegg ble det framskaffet et
betydelig registreringsmateriale bl.a. for naturforvaltningsfeltene.
To av de framlagte rapportene skal jeg ta for meg noe nærmere her
Eli Fremstad, Okoforsk; Botaniske undersøkelser. Inventering av flommarkene langs Lågen (som forøvrig egentlig er 3 delrapporter)
Marit Vorkinn (miljøvernavd.): Sektorplan for friluftsliv.
Det er først og fremst disse rapportene som for vår del danner utgangspunkt
for det videre arbeid med veg/vassdrag-problematikken.
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Målsettingen med disse undersøkelsene var bl.a. å
lokalisere/kartfeste og beskrive ulike typer flommarksvegetasjon langs
Lågen
kartlegge vegetasjonen i særlig interessante områder
peke ut områder med verneverdige vegetasjonstyper m/konkrete forslag til
vernetiltak
utrede virkningen av inngrep.
Fremstad konkluderer i sin rapport bl.a. med at
I Gudbrandsdalen finnes flommarksmiljøer, landskaps- og vegetasjonstyper
som er unike i Norge.
Slike miljøer av en slik størrelse og variasjon finnes ikke andre steder
i landet.
Sammenlagt er flommarkskompleksene av de mest verdifulle i hele Europa.
Bevaring av flere av disse vegetasjonstypene som deler av norsk natur
avhenger av om de vernes i Gudbrandsdalen.
Vedlagt følger ei liste over flommarksområder langs Lågen med særlige
botaniske verneverdier med angivelse av prioriteringsgruppe. I tillegg
finnes det også langs Ottavassdraget i Ottadalen tre lokaliteter med lokal
til regional verneverdi.
Det er her lagt mest vekt på verneinteresser knyttet til
flommarksvegetasjon langs Lågen. Det har imidlertid vist seg at
verneverdige forhold knyttet til vegetasjon i stor grad faller sammen med
verneverdier knyttet til de geomorfologiske, de limnologiske og de
ornitologiske fagområdene.
Det er utfra Fremstads vurderinger naturlig å trekke den konklusjon at
Lågen må regnes som landets viktigste typevassdrag m.h.t.
flommarksvegetasjon og at hovedvassdraget således har mye av sin verneverdi
i be _1d til tross for tidligere inngrep og reguleringer. Konsekvensen av
dette er dermed at nye større inngrep og reguleringer må unngås.
Flommarkene og dermed strandområdene langs Lågen har undergått betydelige
endringer de siste tiårene. Til det er det mange årsaker:
Vassdragsreguleringer
Inngrep i forbindelse med jordbruk (forbygging/plastring av elvekanten,
grøfting, kanalisering, uttapping av tjern og sumpområder, oppdyrking,
driftsvegbygging)
Veg- og jernbanebygqing
Utbygging av industri- og serviceanlegg
Masseuttak
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Særlig de 15-20 siste åra er preget av mange direkte inngrep i sjølve
elveleiet, f.eks. forbygging og omlegging av veger.
Ser en nærmere på tidspunktet for gjennomføringen av forbyggingene, som
ofte er kombinert med vegbygging, finner en følgende:
1950 1970 1980 Planer

1970, ca. 5 km forbygd
1980, ca. 7 km forbygd
1985, ca. 17 km forbygd
om forbygging, ca. 13 km

Dvs, at ca. 60% av de registrerte forbyggingene de siste ca. 35 år er
gjennomført de siste 5 år.
Etter en gjennomgang av tilgjengelig materiale satte Fremstad opp en
oversikt (konfliktmatrise) over kollisjoner mellom naturvern (her med
hovedvekt på botanikk og ornitologi) og andre sektorers tiltaksplaner. Kopi
av tabellen er vedlagt.
Noe av problemet når en skal vurdere de ulike konfliktområdene er at
enkelte sektorer ikke har planer å vise til om videre inngrep sjol om slike
inngrep skjer til daglig. Særlig er det inngrep i forbindelse med landbruk
og delvis masseuttak som unndrar seg planlegging. Den gradering av
konfliktstørrelse som Fremstad har satt opp er sjølsagt avhengig av hvilke
naturverdier som prioriteres og kjente virkninger av et inngrep og er
dermed gjenstand for subjektive vurderinger. Likevel skulle matrisen vise
at konfliktene først og fremst er knyttet til vegbygging/forbygging (som
ofte blir utført samtidig), kraftutbygging og jordbruk/forbygging.
Dersom en tenkte seg at alle de planlagte tiltakene ble gjennomført, ville
vassdraget totalt endre karakter. Brede, rake vegtraseer og forbygninger
ville konkurrere om synsinntrykket med delvis tørrlagte og utgravde
elvestrekninger, dammer- og kraftverksanlegg ispedd dyrket mark helt ut
til elva. Et rikt og variert natur- og kulturlandskap ville bli erstattet
med et monotont tettsted- og jordbrukslandskap. Det er altså helt nødvendig
å se på sumeffekten av de enkelte inngrep for å vurdere de totale
konsekvensene.
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Rapporten utarbeidet av Vorkinn om friluftsliv er å betrakte som en
situasjonsbeskrivelse av dagens muligheter for friluftslivutøvelse i
tilknytning til Lågen og Ottaelva. Rapporten gir en god oversikt over
arealbruken langs hovedvassdraget Lågen og Otta opp til Fossbergom (Lom).
De helt øvre deler av Otta er altså ikke med i analysen.
Det er r-egistrert12 ulike kategorier for arealbruk: Veg (både offentlig og
privat), jernbane, bebyggelse, beite/dyrket mark, helning >300, friområde,
lauvskog, barskog, anna jorddekt fastmark, campingplass, omr. berørt av
vassdragsregulering, annet (bl.a. masseuttak, fyllinger etc.) (Se vedlagte
figurer.)
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Generelt vil de fem første kategoriene veg, jernbane, bebyggelse, dyrket
mark og helning >300 utelukke friluftslivaktiviteter. Det samme gjelder i
stor grad også "omr. berørt av vassdragsregulering", "anna jorddekt
fastmark" og "annet". Også campingplassene er noe ulikt egnet for
friluftsliv og dessuten varierer det fra sted til sted hvorvidt
lokalbefolkningen har adgang.
En står da i stor grad igjen med kategoriene friområde, lauvskog og
barskog. Egnetheten for friluftsliv varierer sjølsagt. Det gjelder også
friområder/friluftsområder avsatt i general-/kommuneplaner og
reguleringsplaner. Det virker bl.a. som grøntområdene ved tettstedene langs
Lågen og Otta i en viss grad brukes som salderingsposter når arealbruken
fastsettes. Noe forenklet kan en si at når de andre sektorinteressene har
fått sitt farges resten grønt. Ei 10 m bred stripe, gjerne en bratt
skråning, har liten verdi for friluftslivet. Dessuten blir friluftsdelen i
en reguleringsplan svært sjelden gjennomført på lik linje med de andre
reguleringsformålene. Områdene blir sjelden opparbeidet og igjengroing med
kratt og forsøpling blir ofte resultatet.
De viktigste konklusjonene er følgende:
3/4 av strandsona langs lågen og Otta er båndlagt til formål som
utelukker friluftsliv eller er slik at naturforholdene umuliggjør disse
aktivitetene.
De resterende 1/4 av strandsona er av svært ulik kvalitet.
Lågen: 12 % (50 km) av strandsona beslaglegges av veger.
Otta: 20 % (25 km) "
91

1,

De alvorligste konfliktene er ved tettstedene.
Eksisterende veger (E6): Fåvang, Tretten, øyer, Dovre, (Lillehammer).
Planlagt: Fossbergom, Ringebu, Kvam, (Vågåmo).
Ser en på de enkelte kommunene er Vågå, Ringebu og øyer spesielt ille ute i
forhold til vegbygging langs vassdraget idet h.h.v. 27%, 24% og 22.5% er
beslaglagt.av veger. Dersom de vedtatte hovedplanene for E6 langs Lågen
blir gjennomført vil tallet for Ringebu øke til 33%. Enda verre er det for
Nord-Fron kommune der veger i dag beslaglegger ca. 15.5% (ca.7.5 km) av
strandarealene, mens planene som foreligger vil øke dette til 45% (ca. 22
km). Totalt for hele Lågen vil forbruket av strandarealer øke fra 12%
(50 km.) i dag til 17% (72 km.)

Verdt å merke seg er også at det er ved tettstedene, hvor behovet for
friluftsområder er størst, at det er få inntakte strandstrekningene egnet
for friluftsliv igjen. Planene som foreligger for hovedvegbyggingen
forsterker dette inntrykket. Tettstedene blir altså isolert fra
vannstrengen og mulighetene for friluftsliv i tilknytning til elvene blir
ødelagt eller vesentlig redusert. Dette kommer i direkte konflikt med
politiske målsettinger om å prioritere opp friluftslivet i nærmiljøet og i
hverdagen og hensynet til eldre og funksjonshemmede. I tillegg blir
mulighetene tettstedet har for å utnytte vassdraget i reiselivsammenheng
avskåret.
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Et av hovedformålene med frilufstsliv er avkobling og hvile fra
dagliglivets arbeid og forpliktelser. En viktig forutsetning for å oppnå
dette er avstressende omgivelser med bl.a. et akseptabelt støynivå.
Akseptabelt støynivå er definert i rundskriv T-8/79 fra
Miljøverndepartementet. Retningslinjene gir rom for fortolkninger, men det
har utviklet seg en praksis som er nedfelt i "Støyhåndbok for godkjenning
av arealbruksplaner" utarbeidet for Miljøverndepartementet i 1985.
Akseptable støygrenser er her satt til 55 dBA og 50 dBA hhv. ved
utbedringer og nyanlegg av veg. Ut fra ÅDT har så Vorkinn i sin rapport
vist eksmpler på hvor stor avstanden fra veg skal være for å etterkomme
disse retningslinjene (se vedlegg).
Eksemplene viser at ønsket avstand mellom veg og vassdrag i Gudbrandsdalen
vil ligge fra ca. 50 til 100 m ved utbedringer og ca. 300 - 500 m ved
nyanlegg. Det er altså ikke nok med ei stripe land mellom vegen og elva på
10 - 15 m for å skaffe tilfredsstillende forhold for friluftslivet.
Konklusjonen er altså: Når det gjelder hovedvassdraga, er vegsektoren den
sektorinteresse som skaper de største og fleste konflikter med
friluftsinteressene i dag. Konfliktene er av to typer: Direkte
arealbrukskonflikter (kvantitativt) og indirekte konflikter der
friluftsområdene blir vesentlig forringet pga. av støy og annen
forurensning (kvalitativt).
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Revisjon.
Ovenfor er det vist til vedtatte hovedplaner for E6 gjennom Gudbrandsdalen.
Dette er en hovedplan for strekningen Ringebu - Otta som ble utarbeidet på
slutten av 1960-tallet og vedtatt i 1973. En del av strekningen; Ringebu Frya, ble vurdert på nytt på begynnelsen av 1980-tallet, men
hovedplanvedtaket i 1983 fastsatte samme trase som i 1973.
I disse planene er forholdet til naturvern/landskap, friluftsliv,
fisk/fiske og vilt lite berørt. Hovedplanen vedtatt i 1973 vurdere kun
anleggskostnader, trafikkøkonomi, tekniske problemer, reguleringsmessige
problemer og jordbruksinteresser. Skadevirkningen i forhold til
naturforvaltningsinteressene er overhode ikke vurdert.
Flerbruksplanen for vassdrag i Gudbrandsdalen viste at det var et klart
behov for å vurdere hovedplanen for E6 Ringebu - Otta på nytt. Som en
oppfølging av flerbruksplanen har fylkeskommunen med økonomisk støtte fra
Miljøverndepartementet startet et prosjekt " Miljø- og
forbedringsplanlegging på strekningen Ringebu - Otta". Et delprosjekt er
her hovedplan E6 Frya - Otta. I et vedtak i samferdselsstyret i Oppland ble
det imidlertid foreslått at dette planarbeidet skulle ta utgangspunkt i
godkjent hovedplan fra 1973. Prinsippielle endringer av traseen ville i så
fall ikke bli tatt opp til ny vurdering.
Samtidig ble det nedsatt ei egen kontaktgruppe for detalplanarbeidet for ny
E6 forbi Ringebu (Ringebu - Frya). Heller ikke her var forutstningene at en
skulle fravike de prinsipper som hovedplanen la til grunn.

21

Forutsetningene for dette planarbeidet var ikke tilfredsstillende for
naturforvaltningsinteressene. Vesentlig bedre kunnskapsnivå om de
naturfaglige og rekresjonsmessige verdier og de samlede konsekvenser av de
ulike inngrep i og langs vassdraget og økt vektlegging av
naturforvaltningshensyn og tiltak for bedre å ivareta nærmiljø, helserettet
miljøvern og kulturlandskap i forhold til da de aktuelle hovedplanene for
omlegging av E6 ble utarbeidet, tilsa en mer omfattende revurdering av
planene. Det samme gjør det oppdaterings- og revisjonsbehov som er
anerkjent i f.eks. Plan - og bygningsloven.
Fylkesmannen tok derfor kontakt med Miljøverndepartementet å ba de bidra
til at det ble gjennomført en planprosess på hovedplannivå. Etter litt
fram og tilbake mellom Miljøverndepartementet og
Samferdselsdepartementet/Vegdirektoratet ble enden på visa at det skulle
foretas en revisjon av hovedplanene. I den forbindelse påpekte
Miljøverndepartementet at mulighetene til å vurdere andre trasalternativ'
etc, ved revisjon i utgangspunktet ikke er annerledes enn ved ny
behandling.
I arbeidet i prosjektgruppa E6 Frya - Otta legger derfor fylkesmannen til
grunn at vurderingene m.h.t. trasvalg skal foregå på helt fritt
grunnlag og forsåvidt uavhengig av eksisterende planer. Dette er ikke
formelt nedfelt i gruppas mandat, men arbeidet fungerer tilsynelatende

likevel ut fra dette prinsippet.
Prosjektgruppa for E6 Frya -Otta er sammensatt av personer fra vegkontoret,
de berørte kommunen, fylkeskommunen, fylkeslandbrukskontoret og
fylkesmannens miljøvernavdeling. Arbeidet i gruppa fungerer godt og i den
silingsprosessen mellom ulike alternativer har det ikke oppstått uenighet
av betydning. Likevel skal det vel mye til om ikke slik uenighet oppstår
mellom de ulike sektorene når til slutt et alternativ skal anbefales. Mye
tyder imidlertid på at dette er rette måten å organisere et slikt
planarbeid på.
Etter mye "mas" om verdien av vassdrag og strandsonene langs disse, kan
senere framlagte planer også tyde på at en del av informasjonen har "gått
hjem". På nordre del av strekningen for E6 forbi Ringebu har vegkontoret
nå anbefalt en indre trase framfor tidligere vedtatt trase langs Lågen.
Jordbruket går imidlertid imot den indre løsningen. Her kan det altså se ut
som om den gamle alliansen veg/landbruk er iferd med å slå sprekker.
På den søndre del av strekningen forbi Ringebu har imidlertid grunneierne
løst planleggernes problemer på sin egen måte. Midt under kontaktgruppas
arbeid ble de vesentlige delene av sumpområdene innenfor Lågen kanalisert
og deler av strekningen langs elva forbygd. Fylkesmannen fant etter et
slikt "gravemaskindiplomati" ikke grunn til å arbeide videre for en indre
trase.
Også på den nordre parsellen, der altså vegkontoret har gått inn for en
indre trase, truer grunneiere med sjøl å forbygge dersom veg m/forbygging
blir anlagt ut mot Lågen. Dette viser samtidig litt av de problemene en
står overfor: Alle offentlige myndigheter kan være enige i en sak, men
likevel kan grunneiere med loven i hånd gå på tvers av en slik enighet.
Eneste mulighet for å unngå at grunneierne går til et slikt skritt i denne
sammeheng, er trolig å regulere området.

22

Til slutt litt sentrale signaler som vi aktivt har brukt i forbindelse med
planleggingen av E6 i Gudbrandsdalen. Regjeringens miljøutvalg (RMU) har i
1988 uttalt seg om temaet. Samferdselsdepartementet og
Miljøverndepartementet har i et omforent orienteringsskriv sagt dette om
vedtaket i RMU:
"Ivaretagelse av naturforvaltningshensyn (naturvern, friluftsliv, vilt og
fisk) må tillegges større vekt i vegplanleggingen. Nødvendige vegprosjekter
må planlegges slik at de i minst mulig grad kommer i konflikt med sårbare
og verdifulle natur- og friluftsområder. Strandsonen langs vassdrag og sjø
er her særlig utsatte naturområder. Revisjon av eldre hovedplaner bør
foretas, spesielt vegprosjekter som vil ha miljomessige konsekvenser som
tidligere ikke er tilfredsstillende utredet".
Helt til slutt kan nevnes det regjeringen har sagt om det samme da den i
desember 1988 vedtok fylkesplanen for Oppland:
"Naturforvaltningshensyn skal tillegges større vekt i vegplanleggingen.
Strandsonene langs vassdrag og sjøer er særlig utsatte naturområder, og
allmenheten må sikres adgang til disse. Omlegging av E-6 sør for Otta betyr
at sikring av strandarealene langs Lågen må prioriteres."

Sammendrag
Flerbruksplan
for vassdragi Gudbrandsdalen
har dakumentert
betydelige
naturforvaltningsinteresser
knyttettil vassdraget.
Blantannethar
flammarksmiljøene
internasjonal
verdi.Konfliktene
i forholdtil disse
interessene
er framforalt vegbygging/forbygging,
kraftutbygging
og
jordbruk/forbygginDet
g. er nødvendigå se på sumeffekten
av de
enkelteinngrepfor å vurderede totalekonsekvensene.
3/4 av
strandsonalangsGudbrandsdalslågen
ag Ottaelvaer båndlagttil formål
sam utelukkerfriluftsliv.
Vegerbeslagelegger
i Lågen12% (50RIT1)
av
strandsonaog i Otta nesten20% (25km). Dersomvedtattehovedplaner
for E6 Ringebu-Otta
blir gjennomført
vil totalt17% (72km) av
strandsonabli berørti Lågen.En av konanunene
vil få ødelagt45% av
sine strandarealer.
De flestetettstedene
i dalener ellervil bai
isolertfra vannstrengen
pga.veger.På bakgrunnav flerbruksplanen
er
det igangsattet prosjektfor å revidereE6-planene
gjennam
Gudbrandsdalen.
I forbindelse
med godkjennelsen
av fylkesplanen
for
Opplandhar regjeringen
sagtat ved amleggingav E6 sør for Otta skal
strandarealene
langsLågenprioriteres.
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Tab. 5 Konflikter mellom naturvitenskapelige/naturverninteresser
langsOtta-Lågen-Gausa(verneverdi 1-4
for enkeltlokalitetersom i tab. 1) og andre sektorerstiltaksplanerog -ønsker. Vurderingav konflikt
er/skadevirkninger: små/moderate/akseptable, •: betydelige/store,
meget store, • : konflikt ikke
registrert/ikkemulig, ?: lokaliseringav inngrep usikker. - Conflicts between scientific/nature conservancy interestsalong the rivers Otta, Lågen and Gausa(protectionpriority group as in Table I) a
plans of other sectors. Assessmentof conflicts/impacts:•: small/moderate/acceptable,
considerable/
large,111 very large, • : not registered/not possible, location of activity uncertain. •
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Tab. 39 Priorit

lor

iteter som

foreslåsvernet
Priority groups of bcahties ot alluvial vegetation
whichare suggestedas protectedarsa.
Prioriteringsgruppe
Priority
group
.

Vurdering
Evaluatian

av lokaliteten
of the locality

1

Svart verneverdig
område av stor
vreri
i landseller
landsdelssammenheng

2

Svmrt verneverdig
verdi i regionalsammenheng

3

Verneverdig
amråde
i fylkessammenheng,

område av stor
eller
fylkeeav mindre
men ofte

verdi
av

starverdi i lakal sammenheng
Liteverneverdigamråde
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Tab. 40 Flommarksområder
langs Lågen med særligebotaniske vemeverdiermed angivelse av prioriterings9ruPPe.
ABuvl areasat Lågenofspecial6otanicatiirterest
Priorfteringsgruppe
vårdert etter botaniskekriterier.—Priorftygroupbasedon botanicalcriteria.
II:. Prioriteringsgruppe
etter våtmarks-/oinitölOgiske
kriterier (FylkesmannenI Oppland 1982) —Priority
groupbasedonwetland/omithological
criteria.
12.1reammitt
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FAGDEL - NATUR OG LANDSKAP
Friluftsinteresser ved vegbygging i og langs vassdrag
Direktoratetfor naturforvaltning
v/ Pål Theodorsen

Friluftslivsinteressene er viktige offentlige interesser som
må belyses ved planlegging av nye veganlegg. For friluftslivet er det avgjørende at nye veganlegg gis ei terrengtilpassa linjeføring, i minst mulig grad skaper brudd i eksisterende
ferdselsveger og i minst mulig grad reduserer verdien av
ferdsel og opphold i berørte områder. I forhold til friluftslivsinteressene er vegframføring tett ned til vassdrag eller i
vassdrag meget konfliktfylt, og dette bør unngås ved alternativ vegtrase og/eller legging av vegen i tunnel. Kompensasjonstiltak i form av nye atkomster, nye ferdselsveger, nye
fiskeplasser og oppholdssteder og rasteplasser langs vegen er
nødvendig for å gjøre konsekvensene minst mulig for friluftslivet.
1.Det tradisjonelle, oftest uorganiserte, norske friluftslivet
er til n tte o
lede både for den enkelte o for samfunnet.
I Stortingsmelding nr. 40 (1986-87) Om friluftsliv er det
poengtert at Norge trolig er det landet blant industrilanda
der friluftslivet er mest variert og har størst omfang i
forhold til folketallet. Nesten alle nordmenn driver en eller
annen form for friluftsliv.
Stortingsmeldinga slår fast at friluftsliv skal prioriteres,
og setter opp følgende slagord:
Friluftsliv for alle
Friluftsliv i dagliglivet
Friluftsliv i nær kontakt med naturen
Grunnlaget for det norske friluftslivet er den relativt gode
tilgangen på natur og allemannsrettene - retten til høsting av
bær, sopp m.m. og retten til fri ferdsel. Videre har allmennheten tradisjonelt hatt relativt god tilgang til jakt og fiske
til en rimelig pris. Disse forholda har også bidratt vesentlig til at den overveiende del av det norske friluftslivet er
uorganisert; aktiviteten foregår ikke i regi av organisasjoner.
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tidl: i:;-:-åra har det offentlige arbeidet innen
friluftsliv tatt utgangspunkt i at friluftsliv er opphold og

Siden

fysisk aktivitet i friluft
dring og naturopplevelse.

i fritida med sikte på miljøforan-

I Miljøverndepartementets utredning T-593 Friluftsliv omtales
følgende hovedgrupper av aktiviteter som friluftsliv når de
foregår i fritida og i naturprega omgivelser:
fotturer og skiturer
bær- og soppturer m.v.
bading og soling utendørs
roing, padling, seilturer, båtturer
jakt og fritidsfiske
skøyteløping på islagt vatn
løpe- og joggeturer og turorientering
sykkelturer og rideturer
leik og mosjon for øvrig
naturstudier, naturfotografering m.m.
Denne lista er ikke uttømmende, og en rekke mer spesialiserte
aktiviteter vil naturlig kunne regnes som friluftsliv (dykking, fjellklatring, fosserenning m.m.).
Tab. 1 viser de mest utbredte aktivitetene og hvilke endringer
i deltakelsen som har funnet sted i perioden 1970-1986.
Talla bygger på Statistisk Sentralbyrås ferieundersøkelser i
1970, 1974, 1982 og 1986, samt en undersøkelse fra Norsk
Opinionsinstitutt i 1979. Av figuren går fram at de mest
utbredte aktivitetene er bading, bær-/soppturer, fotturer/skiturer og båtturer/seilturer.
Friluftslivet er til nytte og glede for den enkelte og for
samfunnet, bl.a. gjennom
stor betydning for fysisk og psykisk helse
matauke og ressursutnytting
motivasjon for naturvern og vern om kulturlandskap oc kulturminner
sosial aktivitet.
Friluftsliv har også stor betydning for reiseliv, turisme,
hyttebygging m.m. Produksjon og salg av utstyr for friluftsliv står hvert år for ei omsetning på nærmere 2 milliarder kr.
Disponering av arealer til utbyggingsformål er den viktigste
konflikten mellom friluftslivsinteressene og øvrige samfunnsinteresser. Spesielt tydelig er dette i og nær tettsteder,
der viktige nærfriluftsområder er blitt omdisponert til fordel
for utbyggingsinteresser. Undersøkelser i Hommelvik og Hønefoss viser at det i perioden 1955-75 var en nedgang pr. innbygger med henholdsvis 33% og 19% i det friluftsarealet som lå
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nær boligområdene. I Stavanger var reduksjonen 13% fra 1974
til 1984. Karakteristisk for utviklinga er at ikke bare
mengden tilgjengelig areal går ned. Også kvaliteten på arealet reduseres. Dette innebærer at de gjenværende arealene
ikke gir muligheter for det mangfold av aktiviteter som nærmiljøet har kunnet tilby tidligere.
Også der utbygging blir lokalisert til andre intensivt brukte
områder eller urørte naturområder oppstår konflikter. Som
eksempel kan nevnes at områder i Sør-Norge med mer enn 5 km
avstand fra nærmeste veg, jernbane, bofast grend eller større
inngrep i forbindelse med kraftutbygging ble redusert fra 40%
av landarealet til 13% i perioden 1900-1980 (fig. 1). I
fjellområdet Setesdal-Vesthei ble de "kvalifiserte villmarksområdene" redusert fra 3000 km til 750 km i perioden
1955-1984. Fra et friluftslivssynspunkt reduserer denne
utviklinga de arealmessige mulighetene for å oppleve vill og
urørt natur, noe som er et betydelig tap for et stort antall
friluftslivsutøvere.
At det er av betydning å få belyst og tatt hensyn til friluftslivsinteressene i forbindelse med vegplanlegging er
erkjent i Stortingsmelding nr. 32 Norsk veg- og vegtrafikkplan
1990-93. Det er imidlertid ikke holdbart i dag å argumentere
med økt tilgjengelighet for friluftsliv ved planlegging av
vegframføring i urørte naturområder. Som vist ovenfor er de
urørte naturområdene drastisk redusert i størrelse i løpet av
dette århundret. Disse områdene bør heller bevares urørte,
slik at de som ønsker å drive friluftsliv i urørte naturområder også skal ha muligheter. Mulighetene til å nå friluftsområder med bil må i dag sies å være gode nok. Problemet er
heller at mange tettstedsnære områder er vanskelige å nå på en
trygg måte til fots og på sykkel fordi veganlegg virker som
barrierer og det ikke er etablert over- og underganger i
tilstrekkelig grad.

2.Til å vurdere friluftslivsinteressene i og langs vassdrag er
utvikla metoder der opplevelsesmuligheter, egnethet, dagens
bruk m.m. vurderes.
Vassdrag er av meget stor betydning for friluftslivet. Vassdrag er en direkte forutsetning for å kunne drive en rekke
friluftslivsaktiviteter (fiske, padling, bading m.m.). Vassdrag kan by på storslagne omgivelser for turgåing, sykling,
ridning m.m., og gir mange mennesker deres fineste naturopplevelser. Langs vassdrag finner vi ofte rike naturtyper som har
stor betydning for viltproduksjonen, og dermed for jaktmulighetene.
Ved vurdering av friluftslivsverdiene i et område kan Veileder
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for behandling av friluftslivsinteresser i vassdragskonsesjonssaker (økoforsk utredning 1988:8) benyttes. Den foreskriver en metodikk for verdivurdering som kan benyttes uavhengig av hvilket inngrep som skal vurderes.
Generelt kan det sies at vassdrag ofte utgjør en særskilt
attraksjon i friluftslivssammenheng. I og langs vassdrag kan
man finne store opplevelsesmuligheter, og vassdrag kan ha
meget høg egnethet for en rekke aktiviteter. I tillegg spiller tilgjengeligheten en viktig rolle for om et område er
attraktivt på et bestemt tidspunkt, noe som i stor grad kommer
fram gjennom dagens bruk av området. Gjennom en analyse av
den regionale situasjonen får man bl.a. fram om det innen
regionen finnes alternative friluftsområder.
0

levelsesmuli heter

Opplevelsesmulighetene utgjøres først og fremst av den helheten og det samspillet som oppfattes mellom naturlige elementer som landskapsformer, vegetasjon, fugle- og dyreliv m.m.
og eventuelle kulturlandskapselementer. Stikkord er variasjon, mangfold, harmoni. Som eksempel kan nevnes at et vassdrag som meandrerer gjennom et variert jordbrukslandskap
oppfattes som mer opplevelsesrikt enn dersom det samme vassdraget rettes ut, får steinfyllingskanter og renner gjennom et
bedre arrondert, men mindre variert jordbrukslandskap.
Egnethet
Egnethet er et uttrykk for hvor godt et område ligger til
rette for bestemte aktiviteter fra naturens side. Det er
viktig å merke seg at egnetheten vurderes ut fra hvordan
området er når vurderinga foretas. Mulige løypetrasèer,
slalåmbakker e.l. vurderes ikke.
Skjematisk kan egnethetsvurderinger sies å dreie seg om de
aktivitetene de enkelte brukerne ønsker å drive, mens opplevelsesmulighetene kan betegnes som de kulissene aktivitetene
drives i. På denne måten utfyller disse to vurderingstemaene hverandre.
Ei elvestrekning med gode fiskemuligheter vil f.eks. være mer
attraktiv for fiske dersom omgivelsene utgjøres av kantskog
med variert vegetasjon og dyre-/fugleliv, et harmonisk kulturlandskap e.l. enn dersom et grustak eller en større bilveg er
nærmeste nabo. dgså fiskere oppgir i spørreundersøkelser
sosialt samvær, ro, fred og harmoni med naturen som viktige
elementer i den friluftslivsopplevelsen man får ved å fiske.
Under omtalen av egnethetsvurderinger er det på sin plass å
nevne at de mange ulike aktivitetene som samles under beteg-
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nelsen friluftsliv stiller ulike krav til et område for at
området skal karakteriseres som egna for dem. Dette innebærer
bl.a. at en god samla karakteristikk mht. egnethet ikke behøver å bety at et område egner for enhver type friluftslivsaktivitet. Det bør også nevnes at ulike aktiviteter kan
oppfattes som uforenlige innafor ett og samme område til samme
tid. Et eksempel på dette er avisomtalene fra denne sommeren
om konflikt mellom laksefiskere og andre brukere av Nidelva
(flåtefart, elvedrift med våtdrakt). Om akkurat denne konflikten er reell er det for øvrig delte meninger om.
Til 'en eli het o

da ens bruk

Tilgjengelighet til et område er av avgjørende betydning for
at det for store befolkningsgrupper skal være attraktivt for
friluftsliv på et gitt tidspunkt. For de som ønsker mer
villmarksprega opplevelser kan imidlertid util *en eli het
være viktig fordi dette stiller større krav til utøveren og
færre vil oppsøke slike områder.
Grovt sett kan tilgjengelighet innen et område sies å utgjøre
atkomstmuligheter og muligheter til å ferdes innafor området.
Mange elvestrekninger som opplevelsesmessig og mht. egnethet
er meget verdifulle er ingen spesiell attraksjon pga. manglende tilgjengelighet. Utilgjengelighet kan skyldes både naturlige forhold som f.eks. vanskelig terreng og menneskeskapte
forhold som belter av dyrkajord uten veger eller stier. Slike
områder utgjør imidlertid et stort potensiale for framtidig
utnytting til friluftslivsformål, forutsatt at opplevelsesmulighetene og egnetheten er gode.
Dagens bruk av et område til friluftsliv er av betydning ved
konsekvensanalyser. Dess større bruken er, og dess lengre
avstand brukerne drar for å nå området, dess mer bidrar dagens
bruk til å høyne verdien av området. Dagens bruk kan registreres ved brukerundersøkelser, og både aktivitetsformer og
hvor intenst de drives skal belyses. Brukerundersøkelsene kan
være mer eller mindre omfattende.
Re ional situas'on
En analyse av den regionale situasjonen skal bl.a. få fram om
det finnes alternative friluftsområder innen det området man
undersøker. Verna og foreslått verna areal og vassdrag registreres, likeledes planer for inngrep innen undersøkelsesområdet og nærliggende områder. Det er viktig for den endelige
verdivurderinga om området er det eneste som kan gi et tilbud
til brukerne i regionen, eller om det finnes erstatningsområder som kan gi et likeverdig tilbud.
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Ved vurdering av et områdes samla verdi for friluftsliv benyttes verdikriteriesettet som ble utvikla i forbindelse med
Samla Plan for vassdrag. Denne samla vurderinga konkluderer
med en verdi som spenner fra Svært stor verdi til Liten verdi.
3.Vegbygging i og langs vassdrag har generelt omfattende konsekvenser for friluftslivsinteressene, både mht. opplevelsesverdi e nethet o ferdselsmuli heter.
Vegbygging i og langs vassdrag er generelt konfliktfylt i
forhold til friluftslivsinteressene. Generelle negative
følger av slike inngrep kan være
redusert opplevelsesverdi
redusert egnethet for friluftsliv
redusert tilgjengelighet.
Generelt gjelder for øvrig at konsekvenser som anses negative
fra et naturfaglig synspunkt vanligvis også vil anses som
negative fra et friluftslivssynspunkt fordi de naturgitte
kvalitetene vanligvis er ei forutsetning for at et område er
attraktivt for friluftsliv, enten i form av opplevelsesmuligheter, egnethet eller begge deler.
Redusert o

levelsesverdi

Vegbygging reduserer opplevelsesverdien ved at landskapet får
inn et fremmedelement som bryter inn i et eksisterende miljø
som gjennom lang tid har utvikla en bestemt karakter, enten
som natur, kulturlandskap eller (som oftest) ei veksling
mellom disse elementene. Eksempler på forhold som kan redusere opplevelsesverdien er fjerning av kantskog, oppfylling av
kroksjøer, sprengningsarbeider og generelt ei vegframføring
som skaper brudd i eksisterende natur- og/eller kulturlandskap.
Redusert opplevelsesverdi oppstår også ved at et veganlegg
fører med seg støy, støv og økt forsøpling av arealene helt
inn til vegen. En oppryddingsaksjon langs deler av Gaula
høsten 1988 indikerte klart at enkelte vegskråninger var mer
forsøpla enn øvrige undersøkte områder.
Redusert e nethet
Redusert egnethet innebærer at bestemte aktiviteter får fysisk
dårligere muligheter enn før inngrepet blir gjort. Dette kan
oppstå f.eks. ved at et veganlegg legges delvis ut i elva og
ødelegger fiskeplasser eller forandrer forholda i elva slik at
fisken forandrer atferd og blir vanskeligere å fange. Likeledes kan det tenkes at et veganlegg legges der en sti tidligere
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har gått langs elva og på den måten ødelegger muligheten til å
gå tur der under samme forhold som før.
Redusert til 'en eli het
Veganlegg langs et vassdrag fører svært ofte til redusert
tilgjengelighet til elva. En ny veg vil avskjære en rekke
atkomster til elva; veger, stier og tråkk. Felles for kanskje
de fleste av de eksisterende atkomstene er at de kan kalles
uformelle. De er ikke regulerte eller egentlig opparbeidd, de
har bare oppstått gjennom bruk.
vi vet at en betydelig del av ferdselen i nærmiljøet skjer via
slike uformelle ferdselsårer. Disse har sannsynligvis aller
størst betydning for barn og ungdom, som vanligvis går eller
sykler dersom avstanden til bestemmelsesstedet er overkommelig. Barn og ungdom kjenner og bruker de uformelle ferdselsårene, de lider det største tapet i tilgjengelighet totalt
sett, og har heller ingen som direkte taler deres sak under
planprosessen.
4.Ved planlegging av veganlegg langs vassdrag bør alternative
trasflier
gjennomgås nøye. Det minst ugunstige alternativ for
friluftslivet bør velges. Kompensasjonstiltak for å redusere ulem ene for friluftslivet er n dvendi e.
To hovedstrategier mht. landskapstilpassing kan velges når et
veganlegg planlegges langs et vassdrag. Inngrepet kan gjemmes
mest mulig bort i landskapet eller det kan bevisst synliggjøres og gis ei påfølgende terreng- og vegetasjonsbehandling
som gjør det estetiske inntrykket best mulig.
Fra et friluftslivssynspunkt er det gunstigst å forsøke å
gjemme bort anlegget. Spesielt der vegen skal følge nær elva
bør dette tilstrebes, helst ved at naturlig kantvegetasjon mot
elva bevares i en viss bredde. Dette vil gi redusert synlighet samtidig som skogens egenskaper som forurensningsfilter
kan utnyttes. Der det ikke er mulig å gjemme anlegget bort på
en effektiv måte kan anlegget gjerne bevisst synliggjøres.
Der disse forholda ikke er tilstrekkelig gjennomtenkt kan
veganlegget fra et friluftslivssynspunkt virke dårlig terrengtilpassa, unødig synlig og i verste fall direkte uferdig.
Ved vegbygging langs vassdrag må ikke vegen legges tett ned
til
elva eller
ute i elva. En avstand mellom elvebredden og
vegen på antydningsvis 50 m vil redusere
konfliktene.
Støyproblemene vil imidlertid være til stede også med en slik avstand.
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Alternativet til vegframføring i eller langs vassdrag er ofte
vegframføring i overgangen mellom dyrkamark og utmark, eventuelt noe inn i utmarka. Med ei slik løsning skaper man brudd
i forbindelsene mellom bebyggelsen og utmarka, og dette er
heller ikke heldig. Et annet vanlig alternativ er å legge
vegen over dyrkamark, noe som ofte er det gunstigste alternativet fra et friluftslivssynspunkt.
Minst konfliktfylt i forhold til friluftslivsinteressene vil
som oftest være å legge vegen i tunnel der dette er mulig,
forutsatt at sprengmassene disponeres på en gunstig måte.
Uansett må det tilstrebes at man velger det minst ugunstige
alternativet.
Det skal også nevnes at ulike trasalternativer kan gi forskjellige konsekvenser for ulike friluftslivsaktiviteter. I
slike tilfeller må det minst ugunstige alternativet for friluftslivsinteressene totalt sett velges.
Avbøtende tiltak er viktige for at det eksisterende friluftslivet i minst mulig grad skal bli berørt ut over det som er
uunngåelig; nemlig at veganlegget kommer. Blant aktuelle
tiltak kan nevnes:
minst mulig brudd i eksisterende ferdselsveger
etablering av nye ferdselsveger til erstatning for det
som går tapt, både atkomster i form av under-/overganger og veger/stier langs vegen og ellers i området
tilretteleggig av nye fiskeplasser og oppholdssteder
til erstatning for plasser som går tapt eller blir
utilgjengelige eller mister sin attraktivitet
anlegging av rasteplasser langs vegen

5.Nyanlegg av veger fører ofte med seg andre etableringer,
særlig diverse serviceanlegg. Det er nødvendig at slike
forhold klarlegges i forbindelsemed vegplanlegginga,slik
at friluftslivsinteressene kan vurderes opp mot også andre
aktuelle anle .
Avslutningsvis bør det nevnes at når påtenkte veganlegg skal
vurderes opp mot friluftslivsinteressene er det ofte i realiteten ikke bare vegstrengen en skal ta i betraktning. Med
nyanlegg av veger følger gjerne etablering av andre typer
anlegg. Mest nærliggende er bensinstasjoner og andre serviceanlegg for vegtrafikken, men også andre typer serviceanlegg
vil gjerne følge med på lasset etterhvert som tida går. Med
slike etableringer vil arealbeslaget bli betydelig større enn
først forutsatt, og likeledes konsekvensenefor friluftslivet.
Dette er forhold som kan forventes bedra når vegplanlegginga
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skal skje som en integrert del av øvrig arealplanlegging. Man
vil da kunne forvente at spørsmålet om avsetting av arealer
til øvrige etableringer langs vegen vil bli avklart i samband
med vegplanlegginga.

Litteratur:
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Miljøverndepartementet, 1985:
Om friluftsliv.
Miljøverndepartementet, 1987:
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Vassdragsvegetasjon og vegbygging
Norskinstituttfor naturforskning(NINA)
v/ Eli Fremstad

1 Innledning
Fra Direktoratet for naturforvaltning har jeg fått instruks om å legge vekt på to forhold
i dette innlegget:
Hvilke "botaniskeelementer"langs vassdrag er særlig sårbare for inngrep?
Hvilke inngrep er det ønskelig å unngå helt?
La oss aller først få fastslått at
det er sammenheng mellom det fysiske miljø og de botaniske forhold langs vassdrag.
Vegetasjonen langs vassdragene er tilpasset de fysiske rammene; den gjenspeiler elvenes
arbeid, deres dynamikk.
inngrep i elveleiet eller dets nærhet, i det fysiske miljøet, får følger for de botaniske
forholdene langs vassdraget.
de botaniske forholdene, direkte eller indirekte, har vesentlig betydning for andre komponenter av naturen: insektliv, fugl, små- og storvilt og fisk. Det å ta vare på vegetasjon
og flora langs vassdrag har derfor følger for en rekke andre komponenter enn de rent
botaniske.
Prosjektet "Miljøvirkninger av vassdragsreguleringer"under NTNF arbeidet en del med klassifisering av vassdrag, og kom frem til en klassifisering av det fysiske miljø som vi kan bruke
som utgangspunkt når vi redegjør for dere hva som finnes av "botaniske elementer" i tilknytning vassdrag.
Et vassdrag kan beskrives/klassifiseres - bl.a. - gjennom forekomsten av følgende parametre:
Geografisk plassering/beliggenhet
Klima (bl.a. hydrologisk regime)
Gradient/løpsutforming, forekomsten av
fosser
stryk
stilleflytende partier
anastomoserende partier
meandrerende partier
innsjøer
deltaer
Profil
canyon
U/V-dal
elveslette
Substrat
bart fjell
blokker/stein/grus/sand/silt
kalkfattig/kalkrikt (ikke inkludert i MVUs liste)

-

41
Norske vassdrag er på ett sett og vis en lang rekke variasjoner over et hovedtema, der de
fysiske parametrene varierer noe fra vassdrag til vassdrag, og fra sted til sted i de enkelte

vassdrag. Noen av dem opptrer imidlertid sjeldnere i norsk natur enn andre, og det er disse
sjeldnere forekomstene det er særlig viktig å ta vare på og beskytte mot inngrep. Andre
parametre eller kombinasjoner av parametre opptrer langt hyppigere, og inngrep i områder
med vanligere natur- og vegetajonstyper får mindre alvorlige følger for landets vassdragsnatur
sett under ett.
Vi har hatt mange år med vassdragsundersøkelser, der utvalgte vassdrag er blitt beskrevet
mht. flora og vegetasjon - men lite av kunnskapen er hittil blitt systematisert i tilstrekkelig
grad. Vi vet likevel hvilke vegetasjonstyper og arter som er vanlige/vidt utbredte og hvilke
som er sjeldne og kan stå i fare for å forsvinne fra norsk natur.
2 Botaniske elementer langs vassdrag
Nå er vi tilbake til DNs første spørsmål: Hvilke botaniske elementer langs vassdrag er det
særlig viktig å unngå inngrep i?
Svaret er
1 De vegetasjonstyper som særlig gjenspeiler elvenes dynamikk i dag eller i tidligere tider
2 De vegetasjonstyper som er sjeldne, som f.eks. bare er representert langs noen vassdrag
eller i visse regioner
3 De vegetasjonstyper som har spesiell funksjon som habitat for ulike organismegrupper:
høyere og lavere planter, virvelløse dyr, fugl, pattedyr. En rekke undersøkelser viser at
vegetasjonen på elveører har en spesielt høy produksjon av fugl, er hjemsted for uvanlig
rik fauna av insekter og andre virveløse dyr osv.
Hvilke vegetasjonstyper som finnes langs et vassdrag avhenger i stor grad av substrat og
dreneringsforhold. Skjematisk oversikt over viktige substrat- og vegetasjonstyper.
Sand/grus/steinbanker og bredder
med ustabil mark. God drenering

Apen pionervegetasjon
Pionerkratt og -skog

Stabil, veldrenert mark

Gråorskog m.m.

Forsumpet mark

Apen sumpvegetasjon
Sumpkratt
Sumpskog

Vann

Vannvegetasjon

Innenfor hver av kategoriene i høyre kolonne finnes det en rekke forskjellige vegetasjonstyper eller plantesamfunn, avhengig av hvor i landet vi befinner oss, dvs. varierende med
breddegrad, kyst-innland, høyde over havet, avhengig av om vi er i et kalkrikt eller kalkfattig område osv.
Hvis en som planlegger en veistrekning - og som har til hensikt å bevare naturen langs
vassdrag - ser på et økonomisk kart, hvilke trekk i landskapet skal han særlig vokte seg
for å la veien berøre? Eksempler på særlig bevaringsverdige steder er vist i figur 1-2. En
vanligere type elvestrekning - og mindre viktig i botanisk bevaringssammenheng - er vist
i figur 3.
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løp med rullesteinbanker og øyer
rester etter gamle elveløp i form av pølsesjøer, evjer og flomløp
Langs denne strekningen finner en
åpen pionervegetasjon som er karakteristiske for regionen elva renner gjennom (men som
er sjeldne i flere andre landsdeler)
kratt (samme forhold som for den åpne pionervegetasjonen)
gråorskog (viktig for bl.a. fuglefaunaen)
sumper av ulike slag, med rik evertebratfauna
Kartutsnittet dekker et område med variert og artsrikt naturlandskap som er betinget av
elvas arbeid opp gjennom tidene. Kulturpåvirkningen har vært sterk, gjennom oppdyrking
av skogsområder og drenering, men fremdeles er viktige elementer i behold. Graden av forbygning er moderat. Et typisk og representativt område for sin region. Slike områder burde
man overhodet ikke gjøre ytterligere inngrep i, særlig fordi arealene av denne type er minsket sterkt i løpet av de siste tjue årene.
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Veianlegg burde også. være utelukket i dette området der det på kartet antydes sumpområder.
Sumpene her er relativt store etter norske forhold, og de er meget fint utviklet. Langs dette
vassdraget var de aktuelle typene sumpvegetasjon vidt utbredt/vanlige, trolig så. sent som
rundt århundreskiftet, men senere er mange av sumpene blitt drenert og dyrket. De som
finnes på dette utsnittet av økonomisk kartverk, representerer rester - men svært fine rester,
med regional verneverdi.
I 1985 ble en hovedvei lagt på utsiden av sumpsystemet som dermed ble
forbygd, avstengt fra elva
drenert ved grøfting og ved at vannet ble pumpet ut
dyrket opp
En kan spørre: hvor var miljøforvaltningen da denne veiplanen ble godkjent?
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Figur 3 Figuren viser en strekning der elva går i en trang dalbunn med fast berg eller rullestein. Her finnes det ingen eller bare ubetydelig vegetasjon som er særegen for vassdrag.
Ned mot elvekanten finnes vegetasjonstyper som er vanlig på veldrenert fastmark. Inngrep
(dvs, vegetasjon som er betinget
i denne dalsiden vil ikke gå ut over elvekantvegetasjon
av elvas dynamikk), men kan tenkes å berøre andre vegetasjonstyper som krever hensyn.
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Kan vi trekke noen slutnin er bare av disse bildene?
Det måtte være at veietaten (og andre etater som arbeider med arealplanlegging) bør særlig
vokte seg for å berøre
- strekninger med brede elvebredder
_ anastomoserende løp (nettlignende løp med flere mindre løp og øyer og banker
_ flomløp (løp som fylles i flomperioder, men deretter tørrlegges mer og mindre)
evjer (rester av løp der vannet i flomperioder presses inn i motsatt retning av elvas
strømningsretning)
pølsesjøer (det samme som kroksjø, oxbow lake, serpentin)
småvann og tjønner
strekninger med finkornet materiale (sand/silt, som er relativt sjeldne substrattyper i
norske vassdrag)
steder der elver løper sammen
steder der elver løper ut i innsjøer
deltaer og sandurer
Mange av disse elementene er først og fremst viktige langs elver
sletter, og det er - etter mitt syn - først og fremst elvesletter
løsmasser som krever særlig hensyn i veiplansammenheng. Men det
hensyn bør vises overfor strandsonene mot saltvann, der følgende
å ta vare på:

som løper gjennom elveog brede dalbunner med
bør påpekes at tilsvarende
områder er særlig viktige

_ elve- og bekkeutløp (brakkvannsområder)
sanddyner og sandstrender
_ strandenger (silt- og leirstrender)
_ grunne bukter og poller
_ sumper og småvann like over havnivå
- rike strandberg
Dette får implikasjoner for den veietat som arbeider for å bevare naturmiljøet langs elver:
1 Veietaten må skaffe seg oversikt over naturforholden langs vassdraget, dvs, over flora
og vegetasjon (typer og utbredelse).
2 Det må vurderes om det som finnes representerer en vegetasjonstype som er særlig utsatt
dersom inngrep foretas, eller om inngrepet "bare"vil gå ut over vanlig/vidt utbredte vegetasjonstyper, mao.: en må få vurdert "bevarin sverdien."
3 Veietatens trenger samarbeid med fa instanser som har oversikt over vassdragsvegetasjon
innen større områder, for vi kan ikke forvente at etatens egne folk vil skaffe seg tilstrekkelig kompetanse innen vegetasjonsøkologi og plantegeografi.
4 Resultatene av punkt 1 og 2 inkorporeres i plandokumentene.

3 Inngrep som helt bør unngås
De som arbeider for bevaring av vassdragsnatur vil i utgangspunktet si at alle inngrep bør
unngås. Men i særlig grad gjelder det forbygninger, veifyllinger og grustak. Hvert enkelt
tiltak innen disse katergoriene påvirker elvekantvegetasjonen i noen grad, men vel så viktig
er summen av dem innen et vassdrag.
Forbygninger er som regel uforenelige med bevaring av vassdragsnatur;de har ingen positive
effekter på naturforholdene langs vassdrag, men i enkelte, gitte tilfeller kan forbygninger
aksepteres idet de ikke har større og åpenbare negative virkninger. Virkningene på vegetasjonen avhenger av vegetasjonstype, elvekanttopografi og forbygningens utforming og bør
vurderes i hvert enkelt tilfelle.
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Velfyllinger som. går tvers over pølsesjøer, sumper, viker og poller endrer hydrologien i dem
(se figur 4a). Slike fyllinger hindrer flomvann/tidevann fra å strømme inn og skaper problemer for dreneringen. I pøisesjøer fører slike fyllinger til en raskere oppgrunning/gjengroing
enn under naturlige forhold og kan i løpet av relativt kort tid føre til at åpent vann gror
igjen til sump eller at sumper invaderes av kratt og skog. Dette er prosessser som foregår
også. under upåvirkede forhold, men det kan hende at inngrepene endrer prosessen og fører
utviklingen i en annen retning enn den naturlige suksesjonen.
Veifyllinger som går langs vassdraget og skråner ned i selve elveleiet eller i kantvegetasjonen, hindrer elvas arbeid. Veifylling (eller forbygning) i en yttersving, der elva under naturlige
forhold eroderer, vil påvirke strømnings-, erosjons- og sedimentasjonsforholdene i vassdraget
og dermed også kantvegetasjonen.
Grustak i elveleier fører til at arter og vegetasjon blir fjernet, grunnen senket og nye substrat- og fuktighetsforhold blir skapt. I enkelte vassdrag er grustekt så omfattende at aktiviteten skaper erosjons- og sedimentasjonsforhold som vi i dag kan ha vansker med å se
konsekvensene av.
Hva gjør en hvis en vei må føres over et elveleie, en pølsesjø eller en poll? Av alternativene
figur 4 er 4a ikke forenelig med botaniske bevaringsinteresser, idet en sammenhengende
fylling hindrer vannutveksling. Figur 4b er en bedre, men ikke helt tilfredsstillende løsning
idet den snevrer inn løpet og skaper nye strømningsforhold. Figur 4c vil derimot tillate
vannet å strømme som før og er derfor å foretrekke. Fyllinger bør altså erstattes av broer
som fortrinnsvis har samme lengde som strekningen som skal krysses (se figur 4c), eller den
kan utstyres med flere/mange dreneringshull. Det viktigste er at løsningen tillater at de
naturlige prosessene fortsatt får virke. Bare på den måten kan veietaten bidra til bevaring
av norsk vassdragsnatur.
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Sammerzirag
Botaniskeforholdlangsvassdraghengersærligsammenmed geografisk
beliggenhet,
hydrologisk
regime,løpetsgradientog utforming
forøvrig.Langsnorskevassdragfinnesen langrekkevegetasjonstyper
som avspeilerelvenesdynamikk.De kan delesi uliketyper
pionervegetasjon,
stabileskogssamfunn,
sump-og vannvegetasjon.
Særligesårbarevegetasjcnstyper
finnespå elvesletter,
der en f.eks.
finnerflamløp,evjer,pølsesjøer,
sumper,småvann,øyerog sideløp
som gir grunnlagfor et variertvegetasjonsbilde.
Det bcw ogsåtas
hensyntil vissemiljøerlangssaltvann.Ut fra botaniskehensyner
det ønskeligå unngåinngrepsam forbygninger,
fyllingerog grustak.
Fyllingerkan i mangetilfellererstattesav broer.
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Vegbygging ved vassdrag, forholdet til ferskvassøkologi og fisk
Direktoratetfor naturforvaltning
v/ ArneEggereide

Nye veganlegg har tendens til å bli pressa ned mot vassdrag, særleg på
grunn av landbruksinteresser og bebyggelse. Ofte er det også forholdsvis
billig å leggja vegen der. Ein av dei mest påfallande konsekvensane av
dette er ulemper for utøving av fiske. Det er ikkje særleg stas å vere
fiskar langs elva når forholda er som i Gudbrandsdalslågen i Ringebu
kommune for eksempel. Der utgjer veg og jernbane 56 % av strandsona,
den planlagde nye E6 gjennom kommunen vil forverredette slik at det
går med endå 5 % til.
Men det er ikkje berre fiskarane som får problem med vegbygging. Også
fisken og andre dyr i vassdraget og planter med, får ofte dårlegare vilkår
når Vegvesenet har vore der.
Størst konsekvensar har vegbygging for forholda i elvar, bekker og små
darmnar.Før vi går vidare med å beskrive desse problema, skal vi sjå litt
generelt på biologiske forhold i vassdrag.

LIMNOLOGI
Miljøforhold

i rennande

vatn

er avgjerandefor korleis miljøet for organismane i
rennande vatn er. Den er i stor grad bestemmande for kvaliteten på
substratet som dyr og planter lever på. Dyra foretrekkjersom regel
straumsvake område som opphaldsplassar. Slike finn dei tett ned til botn
og bak steinar og andre straumbrytarar.Vasstanden kan vere svært
varierande i rennande vatn. Det har stor betydning for planter og dyr, då
leveområde tidvis blir tørrlagde. Lysforholda er vanlegvis gode ned til
botn i elvar som renn raskt, i elvar som renn sakte, kan lysforholda på
botn vere begrensande for primærproduksjonen.
Straumhastigheita

51
Livet i rennande

vatn

Planter
Påvekstalgar
dekkar ofte stein o a på overflata av substratet. Vanlegast
er grønalgar og kiselalgar. Algane kan rivast lause og drive i vatnet.
Planktonalgar
i rennande vatn er vanlegvis tilført frå ovanliggjande
innsjøar. Moser kan opptre i store mengder, til dømes elvemose. Høgare
planter finn ein mest i forholdsvis sakterennande vatn, for eksempel
vass-soleier og tjønnaks.
Virvellause dyr
Insekt er vanlegvis dominerande. Eksempel på slike er larvar av
vårfluger, døgnfluger, steinfluger, mygg og knott. Knottlarvar finn ein
berre i rennande vatn. Andre dyregrupper i rennande vatn er blautdyr
(for eksempel elveperlemusling og sneglar), krepsdyr (ferskvasskreps og
drivande planktonkreps), svamp, fåbørstemark,
flatormar, igler, midd
med fleire.
Fisk
Botndyra og drivande planktonkreps er næringsgrunnlaget
for fisken i
rennande vatn. Dei viktigaste fiskeslaga i rennande vatn, med tanke på
utnytting, er laks, aure, røye, bekkerøye, harr, sik, lagesild og ål.
Karakteristisk for desse er at dei kan ha lange vandringar i vassdraget
for å finne næring eller gyte. Anadrome fisk (laks, sjøaure, sjørøye) gyter
i ferskvatn og går ut i saltvatn på næringsvandring. Hatadrome fisk (ål)
gyter i havet og går opp i ferskvatn for å finne næring. Dei forskjellige
fiskeartene har ulike evner til å opphalde seg i og forsere strekningar
med sterk straum.
Forutan fisk kan både fugl og pattedyr
økosystemet i rennande vatn.
Rennande

vatn som økosystem

vere viktige virveldyrgrupper

er mellom

anna karakterisert

for

ved:

Tilføring av organisk material frå landområda langs vassdraget
har stor betydning for produksjonen i vatn. Haust og vinter er det
spesielt mykje planterestar i elvar og bekker. Det skriv seg frå bladfall
om hausten.
Det er vanlegvis påvekstalgar,
som dominerer primærproduksjonen
i rennande vatn. Høgare planter og planteplankton betyr vanlegvis
mindre.
Elvestrekningar nedanfor innsjøar kan få betydelege
plankton som er produsert i innsjøane.

tilskott av
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4)
Ei rekkje typar botndyr med forskjellige økologiske funksjonar lever
av det organiske materialet som blir produsert ved primærproduksjoni
vatn, og det som blir tilført frå land:
Ein type ffitrerervatnet for organisk material som kjem
drivande, det finst til dømes vårflugelarvarsom spinn nett til
slik bruk.
Ein annan type lever av planterestar på botn. Det fmst m a
fjørmygglarvarog steinflugelarvarmed slik funksjon.
Nokre beiter på påvekstalger på f eks stein og mose. FIeire
arter av snegl og døgnflugelarvarhar denne funksjonen.
I tillegg fmst det rovdyr som lever av dei andre botndyra,
eksempel på slike kan vere visse steinflugelarvar
Miljøforhold

1 innsjøar

Bassengform, djupneforhold,gjennomstrøymingav vatn, vindtilhøve,
temperatur og lys er dei sentrale fysiske parametrane som karakteriserer
innsjøar. Temperatur- og vindforholda er bestemmande for skiktninga av
vatnet, vanlegvis blir det full omrøringvår og haust. Vasskvaliteten i
innsjøar er eit resultat av dei meteorologiske, geologiske og biologiske
forholda I nedslagsfeltet og eventuell forurensing. Ein kan inndele
innsjøane i tre hovudtypar: oligotrofe (næringsfattige), eutrofe
(næringsrike)og dystrofe (myrvass-sjøar).
Livet i innsjoar

Planter
Vanlegvis blir mesteparten av det organiske materialet i ein innsjø
produsert i innsjøen. Planktonalgar står for det meste av
primærproduksjoneni dei fleste innsjøar. Planktonet er samansett av ei
rekkje grupper som blågrønalgar,grønalgar, kiselalgar og fureflagellatar.
Der det er tilstrekkeleg lys, er algeveksten i innsjøar som oftast begrensa
av tilgangen på fosfat. Skiktning og omrøringav vatnet har avgjerande
verknad på algeproduksjonen. Makrovegetasjonen
består av kransalgar,
mosar, karsporeplanter og frøplanter. Grensa for kor djupt
makrovegetasjonen finst er i hovudsak bestemt av lysforholda, og går
skjeldan djupare enn 10 m.
Virvellause dyr
lever i dei frie vassmassane og er dominert av protozoer,
hjuldyr og krepsdyr (vasslopper og hoppekreps). Planktondyrabeiter på
dei planktoniske algane og nokre arter er rovformerpå andre
dyreplankton. Botndyra lever på overflata av eller eit lite stykke ned i
substratet. Nokre botndyr har heile livssyklusen sin i vatn, hit høyrer
mellom anna sneglar, krepsdyr, svampar og fåbørstemark.Andre har eitt
stadium i luft, vårfluger, steinfluger, døgnfluger og f:jørmygger slike.
Dyreplanktonet
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Fisk
Fisken i innsjøane ernærer seg av planter, botndyr, dyreplankton og fisk.
Gjennom ulike val av næring fungerer dei forskjellig i økosystemet, og
blir ulikt ramma av inngrep. Dyreplankton utgjer hovudføda for
småfisken av dei fleste arter. For til dømes sik, lagesild og røye er
dyreplankton vanlegvis svært viktig heile livet. Dei fleste av
ferskvassfiskane har botndyr som eit meir eller mindre viktig kostinnslag.
Gjedde har fisk som hovudnæring, større individ av til dømes aure,
abbor og ål tar også fisk. Ein del av karpefiskane
kan i tillegg til dyr,
også beite på planter. Mange fiskearter er avhengige av å kunne gå opp i
elvar og bekker for å gyte, det gjer dei sårbare for tiltak som hindrar
oppvandring.
Dammar

Med ein dam forstår vi ei stilleståande samling av vatn på inntil ca 50 m
x 50 m, som er så grunn at det kan vekse rotfast vegetasjon over heile
botn, og er utan bølgjeerosjonlangs bredden. Under ekstreme forhold
kan ein dam tørke ut og/eller botnfryse. Det er ofte omrøring av
vassmassane i dammar, og såleis ikkje utprega skiktningar som i
innsjøar.
I store dammar finn vi mange av dei samme dyreartene som på stille
pIassar i innsjøar. Ein del arter er typiske for dammar, desse høyrer
særleg til grupper som augnestikkarar, igler, salamandrar og biller.

KONSEKVENSAR
AV VEGBYGGING
FOR FERSKVASSORGANISMAR
OG
FISKE
Lovverketer manglande når det gjeld å ta vare på fisken og andre
organismar i vatn. I tillegg til ein viss kontroll ved Vassdragsloven har vi
Lov om laksefisket og innlandsfisket § 37 der det mellom anna står:
Ingen må uten

seerlig hjemmel

stenge

helt for fiskens

frie gang.

Denne paragrafen blir det synda mykje mot, både av vegvesenet og andre
som gjer inngrep i vassdrag.
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Fylgjande tiltak i samband med vegbygginga medfører endringar av
tilstanden, som kan ha negative konsekvensar for dei biologiske
forholda og fisket:
Utfylling i grunne område
forbygning
graving I vassdrag
masseuttak frå vassdrag
f)erning av kantvegetasjon
kulvertar
bruer
tersklar
veglys
trafikken med støy og forurensing
Utfylling i grimne område blir gjort for å vinne inn areal. Fyllingar
fører til at det vassdekka arealet blir mindre og at substratet i det
påverka området blir meir einsformig. For dyr og planter i vassdraget
medfører dette at produksjonsarealet blir mindre og at området blir
dårlegare egna for ein del av dei artene som levde der før inngrepet.
Artsutvalet blir mindre og produksjonen blir lågare. For fisken blir det
som regel færre opphaldsplassar og mindre næringstilgang. Ofte kan
gyteplassar bli spolerte.
Vanlegvis vil dei negative konsekvensane for dyr og planter bli strørre di
større prosent av bassenget som blir gjenfylt. For livet i mindre dammar
er slike fyllingar ofte katastrofale. Ein har mange eksempel på at
damrnarhar vorte heilt gjenfylte, og skjeldne arter kan bli utrydda frå
den aktuelle landsdelen.
For amfibier som på verdsbasis kanskje er den mest truga dyregruppa,
har gjenfylling av dammar vore ein av dei største truslane.
Utfyllingarkan i mange tilfelle spolere gode fiskeplassar. Saman med
nedsett produksjon kan dette medføre mindre avkastning av fisket i
vassdraget.
Forbygningar blir laga som vern mot utgraving, flaum og isgang, og for
innvinning av areal. Som ved utfyllingar i vassdrag blir ofte det
vassdekka arealet mindre og substratet meir einsformig. Gyteplassar og
opphaldsplassar for fisk kan bli øydelagde. Det får såleis mykje av dei
samme konsekvensane som fylling. For utøving av fiske vil forbygningar
ofte medføre store problem. Forbygningarer lite attraktive fiskeplassar, og
i mange tilfelle kan det vere uråd å drive fiske. Til ein viss grad kan ein
bøte på dette ved å bygge fiskesti i forbygningen.
Graving i vassdraget forstyrrer substratet og såleis - for kortare eller
lengre periodar - vil det redusere verdien av dette som leveområde for
planter og dyr. Ei midlertidigpartikkelforurensingvil i uheldige tilfelle
kunna forstyrre fiskevandringarog føre til at produktive område blir
nedslamma, med ugunstige fylgjerfor organismar. I samband med
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Fylgjande tfitak i samband med vegbygginga medfører endringar
tilstanden,
som kan ha negative konsekvensar
for del biologiske
forholda og fisket:

av

Utfylling i grunne område
forbygning
graving i vassdrag
masseuttak frå vassdrag
fjerning av kantvegetasjon
kulvertar
bruer
tersIdar
veglys
trafikken med støy og forurensing
Utfylling

i grunne

område blir gjort for å vinne inn areal. Fyllingar
fører til at det vassdekka arealet blir mindre og at substratet i det
påverka området blir meir einsformig. For dyr og planter i vassdraget
medfører dette at produksjonsarealet blir mindre og at området blir
dårlegare egna for ein del av dei artene som levde der før inngrepet.
Artsutvalet blir mindre og produksjonen blir lågare. For fisken blir det
som regel færre opphaldsplassar og mindre næringstilgang. Ofte kan
gyteplassar bli spolerte.

Vanlegvis vil dei negative konsekvensane for dyr og planter bli strørre di
større prosent av bassenget som blir gjenfylt. For livet i mindre dammar
er slike fyllingar ofte katastrofale. Ein har mange eksempel på at
dammar har vorte heilt gjenfylte, og skjeldne arter kan bli utrydda frå
den aktuelle landsdelen.
For amfibier som på verdsbasis kanskje er den mest truga dyregruppa,
har gjenfylling av dammar vore ein av dei største truslane.
Utfyllingarkan i mange tilfelle spolere gode fiskeplassar. Saman med
nedsett produksjon kan dette medføre mindre avkastning av fisket i
vassdraget.
Forbygningar blir laga som vern mot utgraving, flaum og isgang, og for
innvinning av areal. Som ved utfyllingar i vassdrag blir ofte det
vassdekka arealet mindre og substratet meir einsformig. Gyteplassar og
opphaldsplassar for fisk kan bli øydelagde. Det får såleis mykje av dei
samme konsekvensane som fylling. For utøving av fiske vil forbygningar
ofte medføre store problem. Forbygningarer lite attraktive fiskeplassar, og
i mange tilfelle kan det vere uråd å drive fiske. Til ein viss grad kan ein
bøte på dette ved å bygge fiskesti i forbygningen.
Graving i vassdraget forstyrrer substratet og såleis - for kortare eller
lengre periodar - vil det redusere verdien av dette som leveområde for
planter og dyr. Ei midlertidigpartikkelforurensingvil i uheldige tilfelle
kunna forstyrre fiskevandringar og føre til at produktive område blir
nedslamma, med ugunstige fylgjerfor organismar. I samband med
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graving, bør det leggjast ein voll eller liknande for å minimalisere
slamtransporten nedover i vassdraget.
Etter avslutta graving, forbygning eller andre tiltak som har ført til at
substratet blir dårleg egna for organismane, kan det rettast noko på
skadane til dømes ved utlegging av store steinar og anna
substratmaterial. Slike tiltak bør skje i samråd med fiskesakyndig.

Masseuttak frå elveleiet blir gjort for å bruke massen i vegbygginga. Ved

å fjerne masse frå elva, fiernar ein det substratet som organismane lever
i og på. Vatnet blir forurensa av partiklar som kan ha skadeverknader
for planter og dyr. Elveleiet blir senka og produksjonsområda blir
reduserte, artsutvalet blir endra. Betydelege gyte- og opphaldsområde for
fisk blir spolerte ved slike tiltak. Det kan bli vanskelegare å fiske, og
produksjon og avkasting av fisk kan bli redusert. Effektane kan gjere seg
gjeldande over lange strkningar utover der inngrepet blir gjort.
resulterer i at tilføringa av organisk material
til vassdraget avtek. I bekker og elvar er det organiske materialet frå
vegetasjonen på land ofte den viktigaste næringskjelda for dyrelivet.
Såleis vil fjerning av vegetasjonen medføre redusert produksjon av
virvellause dyr Dei endra forholda vil også medføre endringar i balansen
mellom artene.
Fjerning av kantvegetasjon

For fisk som lever av dei virvellause dyra vil næringstilgangen bli mindre.
Fisken oppheld seg gjerne under vegetasjon som heng utover elva,
dermed vil fjerning av slik vegetasjon også redusere tilgangen på
opphaldsplassar for fisken. Produksjonen av fisk blir redusert.
Amfibierer avhengige av både vatnet og vegetasjonen ved vatnet. Det bør
bevarast ei vegetasjonssone på minst 10 meter, gjerne opptil 100 meter
dersom amfibiane skal ivaretakast.
Det blir sjølsagt mindre attraktivt å ferdast med fiskestonga langs
vassdrag der kantvegetasjonen er Oernaog erstatta med ein vegskråning.
Kulvertar.

Mange fiskeslag er som nemnt avhengige av å kunne vandre opp og ned
langs vassdraget. For fisk på oppvandringkan ein kulvert vere eit hinder
som ikkje lar seg passere. Ofte blir det ein kant og eit fall ut frå
kulverten slik at fisken ikkje kjem seg inn. Og om den kjem inn, er det i
mange tilfelle så sterk straum at det er vanskeleg å komme seg gjennom.
Evnen til å kunne forsere sterk straum er avhengig av størrelsen på
fisken og av arten. Såleis kan ein kulvert sortere fisken effektivt. I mange
høve er det så stort fall gjennom kulverten at ingen fisk kan gå opp.
Om kulvertar er eit av dei største problema for fisken i samband med
vegbygging, kan ein med kunnskap om fiskebestandane og kulvertar ved
enkle tiltak gjere mykje for å bøte på problema. Ved å leggje kulverten
mest muleg horisontalt og ved å byggje tersklar eller andre
straumblytarar inn i kulverten, kan ein lette framkomsten for fisken
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dramatisk, særleg hvis ein sørgjer for at innganspartiet til kulverten er
slik konstruert at fisken lett kan passere.
Bruer blir ofte fundamentert på ein måte som medfører meir konsentrert

og sterkare straum enn under naturlege tilhøve. Endring av
straurnforholdakan medføre at særleg små fisk ikkje kan vandre opp.
Uheldig fundamentering av bruer fører også til at fiskaren har problem
med å passere. Slike problem kan sikkert unngåast dersom
konstruktøren er klar over dei.
Tersklar vert i enkelte tilfelle bygde for å stabiliser brufundament og

forbygningar.Dei kan vere til stort hinder for fiskevandring. Dersom ein
tek omsyn til det, er det som regel mogleg å unngå det ved
konstruksjonen av tersklane.
på bruer og på veg langs elv medførerulemper for utøving av
fiske. Sjøaurefiske blir praktisk talt umogleg under slike forhold, då
fisken ikkje bit.

Veglys

KJENNSKAP
til desse forholda blant vegplanleggjararog konstruktørar vil truleg betre
forholda betydeleg i framtida.

Samendrag
Når veganleggblir lagdelangsvassdragfår detteoftenegative
konsekvensar
for dyre-og plantelivet.
Utfyllingar
i vassdraget,
forbygningar,
gravingog masseuttakmedførerat det vassdekkaarealet
blirmindreog at substratet
blir dårlegareegna for organismene.
Dei
støsteskadaneser ein i rennandevatn og i dammar.I innsjelar
vil
samregelein mindreprosentdelav leveamråda
bli påverka.Vegbygging
medføreri mangetilfelleproblemfor vandringane
til fisken,særleg
der det blir lagtkulvertaristadenfor bruer,men bruerkan ogsåha
uheldigeverknaderfor oppvandring.
Utøvingav fiskeblir i mange
tilfellehindraellervanskeliggjort
i sambandmed veganlegg.
Fiskeplassar
kan bli utilgjengelege
ellerliteattraktive.
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VILTIFUGL
Dyreliv i og ved elva
Direktoratetfor naturforvaltning
v/ Sissel Rtibberdt

Litt om dyrenes

krav og menneskenes

påvirkning

Vi vet at planter og trær stiller spesielle krav til bl.a.
næring og fuktighet, og at det derfor ikke er tilfeldig at
furuskogen står på de tørre rabbene og oreskogen i de fuktige
drågene. Likedan er det heller ikke tilfeldig hvor de ulike
fugle- og dyreartene befinner seg til enhever tid, sjøl om det
kan virke slik for en uinvidd iakttaker. Enkelte arter er
generalister, og kan finnes i mange ulike naturtyper
(biotoper), mens andre er meget spesialiserte og krever helt
spesielle betingelser. Felles for alle er at de har behov for
næring og skjul. Overraskende for mange er det kanskje å høre
at de fleste artene først vil sørge for å dekke sitt behov for
skjul - dernest vil de dekke næringsbehovet. Dette kan i
parentes bemerket være lurt å ha i minne når vi skal finne et
egnet sted for å sette opp fuglebrettet vårt.
Med menneskenes nesten ubegrensede evne og mulighet til å
endre naturen, er det i løpet av kort tid mulig å endre eller
ødelegge en type leveområde (en biotop) for alltid. Dyrearter
som er avhengige av en bestemt type leveområde, går usikre
tider i møte den dagen menneskene har funnet ut at naturtypen
kan utnyttes som byggegrunn, råstoff el.l. Områder nær elvene
er selvsagt bekvemme både for jordbruksformål og
byggevirksomhet og annet fordi de ligger i dalbunnen og har en
framkommelig topografi. Elvedeltaer er også meget bekvemmelige
byggeområder. Så og si alle større elvedelater i
Trøndelagsfylkene er da også bebygd og ødelagt som
fugleområder for all framtid, med Gaulosen som et hederlig
unntak. Det som utgjør konflikten i dette, er at elvene,
elvekantene og elvedeltaene utgjør en spesiell og meget
begrenset naturtype, som huser en rekke plante- og dyrearter
som tildels er avhengige av disse biotopene.
Man regner med at av tolv hvirveldyrarter som er utryddet i
Sverige, skyldes det for &I arts vedkommende jakt, èn art er
forsvunnet på grunn av forurensing, mens to arter er
forsvunnet som følge av skogbrukets påvirkning, og 7 arter som
følge av jordbrukets påvirkning. Menneskenes bruk av naturen
utgjør en større trussel mot dyreartene enn direkte
etterstrebelse.
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Ulike biotoper

langs elvene

Elvedeltaer
Høst og vår har elveørene et svært rikt fugleliv. Dette
skyldes et rikt næringstilbud for vadere og andefugler, som
utnytter dette på trekket høst og vår. Noen arter hekker også
her. For en rekke av våre fuglearter er denne naturtypen helt
avgjørende i trekktida. Antall slike rasteplasser er gått
sterkt tilbake som følge av ulike former for utbygging, og som
nevnt er bare Gaulosen intakt blant de større deltaene i
Trøndelagsfylkene. Pr. 1988 var det tilsammen observert 180
fuglearter her.
Busker o

kratt

Busker og kratt kan være av svært forskjellig karakter, og vil
også ha forskjellig fugleliv- og dyreliv etter hvilken type
det er snakk om. Tindvedkrattet ved Gaulosen er et nokså
spesielt eksempel. Foruten at mange småfugler hekker her, har
krattet sin spesielle betydning fordi det byr på saftige bær
som en rekke fuglearter lever godt på om høsten. Store flokker
av gråtrost og stær kommer innom krattet på trekket om høsten,
og kan holde til der i flere måneder hvis det er en god bærhøst.
Vierkratt er ganske vanlig langs elvekantene. Vierkrattet har
også sin spesielle fuglefauna. I tillegg er slikt buskas en
lekkebisken for elgen som bruker det som høst- og vinterbeite,
Særlig i Nord-Norge og Nord-Trøndelag er elvekanten nede i
dalbunnen i lavlandet av vesentlig betydning som vinterområder
for elgen, der snømengdene er moderate. Enkelte steder er
denne skog- og krattvegetasjonen helt avgjørende for å kunne
opprettholde den elgbestanden man har i området.
Sum

ølses'øer

Sumpområder i flatt jordbrukslandskap, med meandre og
pølsesjøer, er en naturtype som reduseres i raskt tempo på
grunn av elveforbygninger og gjengroing. Fornesevja i Gaula er
et eksempel på en pølsesjø som vi skal se på under befaringen.
Slike områder er svært næringsrike, og har et rikt fugleliv,
med sin frodige vegetasjon og blanding av siv, sump, kratt,
skog og med innslag av både stillestående og rennende vatn. I
Fornesevja møtes derfor mange fuglesamfunn og her er påvist
bl.a. andefugler, svaler, hegre, enkeltbekkasin, måker, de
fleste trosteartene, torn- og sivsanger og en rekke andre
småfugler. Her finnes også salamander, en gruppe som er truet
over hele landet på grunn av en omfattende gjenfylling av
dammer. (Stor salamander = direkte truet, liten salamander =
sårbar).
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Kløfter
Elvene skjærer seg ofte ned i dype kløfter i terrenget, der
elva går i fosser og stryk, og dette er fossekallens rike Norges nasjonalfugl. Vi har ikke belegg for å si at
vegutbygging truer artens eksistens, og veganlegg i slike
områder har vel liten innvirkning på biotopen som helhet.
Vannkraftutbygging påvirker imidlertid fossekallen både ved
tørrlegging, og fordi insektfaunaen endres som følge av mindre
vassføring.

Elvestren en
Selve elvestrengen har en karakterfugl, nemlig laksanda som
lever av småfisk, bl.a. lakseyngel. Den oppholder seg i elva
hele den isfrie delen av året. Bestanden har gått tilbake både
p.g.a. forfølgelse (laksespiser), og p.g.a mangel på
hekkeplasser (hule trær). Man må vel anta at den også i våre
deler av landet er avhengig av en naturlig laksestamme. Siland
er også en art som lever på omtrent samme måte, men den legger
reiret i en enkel grop i bakken. Fuglen vil ha klart vatn for
å kunne se byttefisken. Oterspor langs Gaula viser at arten
har tilhod her.
Gråorsko

flommarksko

Her i Trøndelag er det gråorskogen som er spesiell som biotop
langs vassdragene. Det som finnes igjen av gråorskog er bare
små rudimenter av de opprinnelige oreskogene, og de danner små
rester langs vassdrag, der de ofte grenser mot dyrket mark. I
de senere år har oreskogene minket sterkt på grunn av
utnytting til flisproduksjon, nydyrking, bakkeplanering og
veg- og annen utbygging.
Vi har relativt stor kunnskap om oreskogen som leveområde for
fugl, men vet lite om pattedyr og insektfaunaen i denne
skogtypen. Gjennom flere undersøkelser av fuglelivet i oreskog
i Stjørdalselva og Gaula, har man avslørt at oreskogene har en
ekstremt høy tetthet av spurvefugler (Moksnes (1974), (Sæther
1980) Pettersen (1986). Sæther som har undersøkt fuglefaunaen
i et oreskogsområde ved Gaula, fant en tetthet på 3000-4400
par (territorier) pr km2, som kan sammenlignes med tettheten i
enkelte fuglesamfunn i tropiske skoger. Nå bør man trekke fra
gråtrosten i dette bildet, fordi denne i hovedsak bruker
oreskogen til å hekke i, og ellers henter sin føde på jordene.
Når vi beregner tettheten av de øvrige artene, ligger den
allikevel meget høgt, (2-3000 territorer pr km2). Som en
sammenligning kan vi si at ellers er det engbjørkeskog som
regnes blant de mest produktive skogtypene i Norge, og i slik
skog har det vært registrert opp til 500 par (territorer) pr
km2. Fugletettheten i oreskogene i Trøndelag er blant de
høyeste som er påvist i Europa.
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Derimot kan man si at variasjonsrikdommen i fuglefaunaen i
denne skogtypen ikke er påfallende høg. Det er ikke flere
arter som hekker her enn i andre typer løvskoger i landet.
Av de artene som hekker i gråorskogen er vel gråtrosten den
som er velkjent for alle. Den hekker i oreskogene, og henter
sin føde (meitemark) på omkringliggende dyrkamark. Den utgjør
mellom en fjerdedel og halvparten av mengden av fugl i de
undersøkelsene som er gjort. Arten varierer sterkt i mengde
fra år til år. Bokfink, rødvingetrost og bjørkefink har
utgjort tilsammen 30-40% av fuglebestanden. De siste
prosentene er det så 12-15 andre arter som står for. Blant
disse er løvsanger, gransanger, gulsanger, hagesanger, munk,
kjøttmeis, blåmeis, granmeis, gulspurv,jernspurv, grå
fluesnapper, dvergspett og strandsnipe. Det er også observert
territoriehevdende ringdue og kråke i undersøkelsene. Det er
altså mange av storsangerne i fuglefaunaen vår som forekommer
i denne skogtypen. Jeg kan nevne at gulsangeren også blir kalt
bastardnattergal fordi den har en meget vakker og variert
sang, med innslag av imitasjon av andre arter.
Dvergspetten er i lavlandet bundet til rester av gammel
løvskog med morkne og tørre trær. Den kan og forekomme i
parker, hager og allèer. Oreskogen er m.a.o. nokså viktig for
dens forekomst i lavlandet. Vi er så flinke til å plei våre
parker og hager, at døde, morkne trær i slike områder er en
sjeldenhet i våre dager.
Av pattedyrene vet vi at elg beiter intensivt på kantskogene
hele året, men den beiter ikke or, deromot vier og hegg.
Elvesnelle kan fremheves som særlig foretrukket.
Hyppige sporobservasjoner av grevling, rødrev, mink m.fl. i
gråorskogen langs Gaula, tyder på at skogtypen kan spille en
viktig rolle for forekomsten av enkelte pattedyrarter.
Gråorskogen er produktiv
Flompåvirket gråorskog har som vi nå har lært en meget stor
produktivitet. Årsaken til dette er antagelig å finne i
næringstilførsel gjennom flom, i tillegg til at trærne
fikserer nitrogen fra lufta. Nitrogenet i bladmassen blir
således tilgjengelig for planter og lavere fauna i jordsmonnet
på en annen måte enn i annen skog. Insektlivet i oreskogen vet
vi lite om, annet enn at det er meget produktivt. Det er dette
som danner grunnlaget for den tette fuglebestanden. Blad og
kvist fra trærne faller også ned i vatnet, hvor det danner
skjul og næring for insektlarver, som igjen er mat for fugl og
fisk.
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En undersøkelse i gråorbestander langs Gaula (Pettersen R.,
1986) viste at fuglebestanden gikk ned med 46% etter ett år
med storfebeiting i en tidligere ubeitet oreskog. Dette viser
at det skal små forandringer til i dette økostystemet, før det
endrer karakter.
Kanteffekt
I økologien er kanteffekt er velkjent begrep. I overgangen fra
en biotop til en annen (f.eks skog/dyrkamark, skog/myr) møtes
to ulike plante- og dyresamfunn. Her vil man finne mange av
artene som finnes i begge samfunnene, og i tillegg kan det
komme arter som spesielt oppsøker slike randsoner. Det er
derfor gjerne et større antall arter i overgangen fra en
biotop til en annen, enn det hver av biotopene kan oppvise
hver for seg. Mange arter oppsøker som sagt slike randsoner,
mens noen arter skyr dem, og finnes bare i "dypet av skogene",
så langt som mulig borte fra andre biotoper enn den de er
spesielt tilpasset.
Kanteffekt oppstår selvfølgelig ofte naturlig, f. eks i
overgangen mellom skog og myr, og i overgangen mellom ulike
naturlige skogtyper. Det er allikevel menneskelige inngrep som
oftest gjør at det oppstår overganger mellom biotoper, ved
jordbruk, skog'sdriftog alle typer inngrep. I Amasonas har man
funnet at kanteffekten etter skogshugst kan strekke seg 2-300
hundre meter inn i skogen. økt lysinngang, minket fuktighet,
endrede temperaturforhold og andre faktorer påvirker skogen og
dens dyreliv når den hugges og deles opp i fragmenter. Dette
er effekter som man meget godt kan tenke seg har betydning
også i våre oreskoger. Disse er allerede så oppsplittede i små
forekomster, at det er et spørsmål om de ikke i sin helhet
bare må betraktes som skogkanter, dvs, at de alle er påvirket
av kanteffekten helt gjennom. Oppsplitting av skogområder kan
altså virke positivt for endel generalister og randsonearter,
mens endel apesialister får dårligere kår etterhvert.
Storfuglen er en av de arter som taper terreng fordi den er
avhengig av store, sammenhengende, urørte ormåder.
Forflytningsveier,

"korridorer"

I økologien snakker man også om "korridorer" i landskapet.
De fleste arter meget tilbakeholdne med å krysse store, åpne
flater i landskapet, men beveger seg lett langs trerekker og
buskas som gir skjul. Dette gjelder både fugler og pattedyr.
De kantene med skog som står langs bekker, elver og
eiendomsgrenser er meget viktige som forflytningsveier. Hvor
viktig dette er skal vi ikke komme nærmere inn på, men bare
nevne at det har å gjøre med genetisk mangfold og bestandenes
mulighet til å få inn "nytt blod". På lang sikt og i sin
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ytterste konsekvens kan muligheten for innvandring fra andre
områder bety artens være eller ikke være i et område. Et
nærliggende eksempel: med all den utbygging og aktivitet som
skjer i aksen Gaulosen - Heimdal - Sluppen, så kan man tenke
seg at elgstammen på Byneset blir isolert, og dermed ikke får
tilførsel av nye genetiske ressurser.
Fjerning av korridorer kan også føre til redusert
næringstilgang. Tidligere hadde oter en fast vinterrute fra
Gaula over Heimdal ned i Nidelva for å fiske vinterstøing som
sto i Kroppanhølen. På grunn av diverse vegbygging,
gjenfylling av bekkeløp, og fjerning av kantskog er denne ruta
nå brutt på så mange steder at trekket er umuliggjort.
Gråorskogen bør få stå
Ut fra generelle økologiske betraktninger kan vi si at all
gråorskog langs vassdragene bør få stå. Skogene er en viktig
økologisk faktor, og har en rik fuglefauna som i seg selv er
gunstig for den økologiske balansen. Rik fauna er dessuten en
kilde til opplevelse og trivsel for mennesker som bor og
ferdes i disse områdene.
Hvis vi skal Se på spesielt verneverdige områder av gråorskog,
er det flommarkskog som er upåvirket av beiting og alle former
for inngrep, som vil være interessante fra et viltmessig
synspunkt. K. Bevanger (1988) har vist at det i oreskog er
stor overenstemmelse i vurdering og prioritering av verneverdi
når det gjelder botanikk og ornitologi. Man kan derfor i de
fleste tilfeller velge ut verneverdige fuglelokaliteter på
bakgrunn av botaniske vernekriterier.

Sannendrag
Menneskethar en megetstor evne til å endredyrenesleveområder, og
detteer den størstetrusselenmot enkeltarter
og inot et variert
i vår natur.
Vegetasjon
langs elvekanteneer helt avgjørende
sam skjul for alle fugle- og dyreartersam ferdes og lever ved og i

dyreliv

elva,sam hekkeplassfor enderog vadefugler,
og sam næringsressurs
er
for en rekkearter.Skogkantene
langselvenei kulturlandskapet
de
flestearter
og
spredning,
d
a
viktigefor dyr og fuglerstrekk
nødig trekker over store, åpne områder.Tettheten av spurvefugleri
trønderskeoreskogerer blant de hogste i Europa. Elveoseneer ofte
meget viktige raste- og hekke og/eller overvintringsområderfor
andefuglerog vadere.
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LANDSKAP
Kommentarer til dias serie. Referat fra innlegg
Miljøvernavdelingen
Fylkesmanneni Østfold
v/ VidarAsheim
I snart 20 år av mitt
kulturlandskapet. Jeg
vil virke springende,
problemstillinger ved
landskapet.

yrkesaktive liv har jeg arbeidet med
har satt sammen en billedserie - som nok
men som vil presentere aktuelle tema og
bygging av nye veger og andre ting i

Forøvrig vil jeg gjøre oppmerksom på et nytt hefte :
"Ta vare på kommunelandskapet" som er ment å være holdningsskapende nettopp i.forbindelse med dette temaet.
HISTORIKK
Det gamle bygdesenteret Røldal kan stå som eksempel på hvordan
bondens landskap,bebyggelsen og den gamle vegen var en harmonisk
helhet i tidligere tider.
Med tanke på en ny,tidsmessig veg gjennom bygda - vil det være
viktig å ta vare på det fine utsynet over bygda også fra nyvegen
selv om en tunnell-løsning kan være nødvendig for ikke å
ødelegge selve tettbebyggelsen og dens nærområde.
I kulturlandskapet er det elementer fra eldre tider som etterhvert forsvinner
på dem :

hvis vi ikke er spesielt oppmerksom

på å ta vare

bekker og vassdrag (legges i kulvert eller kanaliseres)
blomsterenger ( med rikt insektliv som er grunnlag for
fuglelivet)
hagemarker av forskjellige typer i de ulike landsdeler bjørkehager,eikehager og slåttemarker.Når beitingen opphører
vil også disse områdene i kulturlandskapet viskes ut -dersom
ikke skjøtselstiltak kan iverksettes.
ravinelandskapet f.eks. på Romerike og i Trøndelag har i et
par ti-år vært gjenstand for bakkeplanering.Det er nå
endelig vernet en verdifull rest av ravinelandskapet på
Romerike.
•

I et vakkert og opplevelsesrikt landskap mener jeg at motorvegen
bør legges slik at trafikkantene i størst mulig grad får disse
landskapsopplevelsene. Jeg synes det er galt at de reisende/turistene skal føres gjennom landet bak støyskjermer,i tunneller
eller gjennom ensidige skogslandskap.

MODERNE LANDBRUK
Gjennom bakkeplanering,kanalisering og fjerning av randsoner for
å oppnå større dyrkede arealer i det moderne,maskinelle jordbruk
er kulturlandskapet blitt fattigere. Monokulturene dominerer.
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På samme måte.også i skogbruket. De store snauhugstene - som blir
tilplantet på nytt, yil om noen 10-år være en kjedelig bestand
uten en variert undervegetasjon - slik vi kjenner den norske
skogen fra tidligere tider. Ytterligere ødeleggelser gjøres på
skogbunnen med de moderne avvirkningsmaskinene som selv på mindre
arealer nå drives på entreprenørbasis.
VEGEN
I kulturlandskapet er den gamle vegen et viktig element som
absolutt skal tas vare på - selv om dens betydning som hovedtrafikkåre er avsluttet. Det vil være riktig å innpasse traseene
i kommuneplanen som gang- og sykkelveger, og dokumentere deres
slekter.
forhistorie for koffimende
Også i byer og tettsteder bør særegne/trivelige trafikkmiljøer
med strøksbebyggelse,hager og alleer bevares.Dette forutsetter at
den økende trafikken legges utenom i egne traseer - før dette er
for sent. Det er alt for mange eksempler på at den gamle bebyggelsen er revet/ødelagt for å gi plass for større trafikk.
På denne måten har en i stor grad ødelagt det miljøet som i sin
tid skapte stedets attraktivitet.
Når det gjelder de nye store motorvegene, så er jeg opptatt av at
disse må vurderes i større landskapsmessig sammenheng slik som
jeg har sett eksempler på både i Danmark og i England.
Det er viktig at motorvegen plasseres på en måte som gir trafikkantene en mulighet til å "lese" det landskapet de kjører
gjennom. Og da er det viktig at opplevelsen ikke ødelegges/forstyrres av flombelyste varehus,bensinstasjoner og meningsløs
skilting. Et grelt eksempel er det nye "bakgårdslandsskapet" ved
avkjørselen til Moss. Skrikende kjøpesentra har vi selvfølgelig
også i Trondheim,Kristiansand osv. Disse anleggene forstyrrer
veglandskapet i stor grad. De trekker også vitaliteten ut av
byene våre.
HVA KAN VI GJØRE ?
Motorvegen må betraktes som noe mer enn en asfaltstripe for
trafikk. Jeg mener vi bør snakke om motorvegen som en egen type
kulturlandskap og sette strenge krav til hva som hører til i
trafikkantenes synsfelt.
I Danmark opererer de nå med begrepet "motorvegparker" som viser
at disse tankene er på veg inn i vegplanleggingen.
Jeg har et eksempel fra Helsingborg - hvor motorvegen ble lagt
mellom boligområder på den ene side og industri på den andre
siden. Eksemplet er 15-20 år gammelt, men allerede da
tok myndighetene her konsekvensene av at motorvegen var for
trafikkantene og arealene på siden var for beboerne. Det ble lagt
opp ca 3m høge voller som ble tilplantet med busker og trær slik
at motorvegen praktisk talt ikke synes (eller høres) for beboerne. Trafikkantenes motorveglandskap forstyrres ikke av
bebyggelsen og heller ikke næringsarealene like inntil vegen..
Et godt resultat som dette i Helsingborg krever grundig og
gjennomtenkt planlegging.
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Og som jeg har nevnt tidligere, må det i.planleggingen legges
vekt på å verne om kulturlandskapet og de elementene som gjør
landskapet variert og opplevelsesrikt. Jeg har noen eksempler fra
Danmark hvor både gamle og nye bygdeveger er tett innnammet av
klippet vegetasjon ,slik at trafikkantene befinner seg i en grønn
"tunnell".En god løsning både i værharde strøk og rotete,bynære
frynseområder.
Til slutt viser jeg noen tegninger som viser en tenkt situasjon
av en utvikling i en norsk bygd.
Et variert og innholdsrikt kulturlandskap - slik det antakelig
var til på 50-60 tallet, har gjennom endringer i de siste 20-30
år forandret seg til et kjedelig,stygt og opplevelsesfattig
landskap. Landbrukets modernisering/rasjonalisering, kraftlinjer
og ikke stedstilpasset byggeskikk har forandret den visuelle
situasjonen totalt.
Barn som vokste opp her for 30-40 år siden - med hyggelige
blomsterenger og med fiskemuligheter i bekken, vil ikke kunne
finne igjen dette idag.
AVSLUTNING
Vi må ikke slå oss til ro med at det som skjer er et resultat av
utviklingen . Vi må ha en aktiv holdning til hva vi ønsker for
oss selv og for kommende generasjoner.
Jeg mener det er mulig å unngå mange av de uheldige utviklingstendenser som jeg har vist idag, og det må gjøres ved at vi
hever vårt eget ambisjonsnivå.

fritt etter Vidar Asheim
ved
Gunnar Tørud
•

Trondheim, 2.okt. 1989
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FAGDEL - VEGBYGGING VED VASSDRAG
PR

LEMER

StatensVegvesen, Oppland
v/ BjørnHjelmstad

INNLEDNING
Disposisjon

Innledningsvisskal jeg helt kort komme inn på
problematikkenved vegplanleggingsett i sammenheng
med noen av de rammebetingelsersom vi må forholde
oss til - "Hovedmålfor Statens vegvesen".
Det meste av tida skal imidlertidbrukes til å
illustrereproblemstillingenmed konkrete eksempler
fra Gudbrandsdalen.Det vil være eksemplerfra tidligere gjennomførtevegprosjekterog nyere prosjeknå. Det er
ter som er under utredning/planlegging
vel helt klart at vi finner en del "mindreheldige"
eksemplerpå vegbygginglangs Lågen dersom en ser
det fra en naturfagligsynsvinkel.Jeg skal ikke gå
inn på noe "forsvar"for det som er gjort, men jeg
vil heller forsøkeå forklarehvorfor vi endte opp
med nettopp slike løsninger.

Hovedmål for En del av etatens overordnastyringssystemer
Statens vegv. "Hovedmålfor Statens vegvesen".Dette er mål som
måler utledet av diverse samferdselspolitiske
settinger.Hovedmålenegår på

119y trafikksikkerhet

Godt miljø_

Fig.1
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GODT MILJØ
betyr
* forvalte

at vi skal

naturressurser

et allidlg
bekje*Te

og langsildig

og miljøgrunnlag

ut fra

perspektiv

og stayforutensning
F19.1

ta hefisyn

til natur
god framkommelighet
høy trafikksikkerhet
godt miljø
god publikumservice
Hovedmålenekan splittesopp i delmål, og ser vi
f.eks.på punktet om godt miljø, så kan dette bety
at vi skal
forvaltenaturressurserog miljøgrunnlagut fra
et allsidigog langsiktigperspektiv
bekjempeluft- og støyforurensning
ta hensyn til natur og bomiljø
Dette er målsettingersom vi må ta hensyn til under
vårt arbeid med vegplaner.I en del situasjonervil
disse målene være motstridende.Et eksempelpå
dette kan være hensynet til naturressursersom kan
bli satt opp mot hensynet til bomiljø.
En må da prioriteremellom ulike mål, og dette er
ofte vanskelig.Resultatetvil i mange tilfeller
og vi blir utsatt for
bli en kompromissløsning,
kritikk - uansett valg av løsning.

EKSEMPLERFRA GUDBRANDSDALEN
Generelt

Vi skal nå se på en del eksempler fra Gudbrandsdalen. I denne sammenhenger vel Gudbrandsdalen
neppe i noen særstilling,og mange vil sikkert
kjenne igjen problemstillingenefra andre dalfører
og fylker.
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Gudbr.dalen

Gudbrandsdalen er på flere strekninger forholdsvis
trang og det er begrenset med plass. Oversiktskartet viser at det meste av bosettinga er konsentrert nede i dalen, enten i tettsteder eller som
spredt bosetting (prikkene på kartet representerer et visst antall personer). I dalbotnen bukter
Lågen seg fram, og ellers går E6 gjennom dalen
sammen med jernbanen og en del lokale veger på
begge sider av elva.

Fylkasveci

•

3ernbane.

Bolicter
Skole
rorretn'ing
Riksvect

301.eter

Fig.3

Fig. 2
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Noe forenkleter situasjonensom vist på denne
figuren:E6 går gjennom et tettstedmed vanlige
sentrumsfunksjoner(butikker,bensinstasjon,skole,
samfunnshus,mm.). Inn til tettstedeter det bygd
ut et boligfelt,og ellers er det dyrka mark i
tilknytningtil en del gardsbrukbåde oppover i lia
og ned mot elva. På "baksida"ligger jernbanen
sammen med en fylkesvegmellom dyrka mark og skogsarealer.Langs fylkesvegener det noe spredt bosetting.En slik situasjonfinner en f.eks. i Kvam
ca. 2 mil sør for Otta (de nevnte elementenekommer
her i en noe annen rekkefølge).
E6

Det er de seinere år foretattutbedringeller
ombyggingav flere parsellerpå E6 gjennom dalen,
men det er fortsattigjen dårlige partier der vi
ser behov for tiltak.
Går vi 10 - 15 år tilbakevar situasjonennoe
anderledes.E6 gikk stort sett i samme trage som
den gang vegen var bygd på 1850-tallet.Det hadde
etter hvert grodd opp en god del randbebyggelse,
noe som førte til lange strekningermed fartsbegrensning.Videre gikk vegen gjennom alle tettstedene.Gjennom disse tettstedenevar det en
blandingav gjennomgangstrafikk
og lokaltrafikk,
gående og syklende,etc. Resultatetvar en veg med
mye trafikkulykker,dårlig miljø (støy,forurensning) og redusertframkommelighet.På denne bakgrunn var det enighet om at noe måtte gjøres, og en
startet der problemenevar størst. Et av disse
stedenevar...

Fig.

3

Fig.

4
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Tretten

Situasjonenpå Tretten var slik som tidligere
beskrevetmed E6 gjennom et mindre tettsted,
tildelskaotiske trafikkforholdog mye ulykker.
I en tidlig planfaseble det vurdert utbedring
langs eksisterendeveg, men dette alternativetble
nokså raskt forlatt.En slik løsning ville medføre
store inngrep og mange ulemper uten at en ville
fått et fullgodtresultat.Det var ikke mulig å gå
på oversidaav bebyggelsen,og en trase langs elva
ble vurdert som det eneste aktuelle.Denne løsningen ble da også valgt, og vegparsellenble bygd
på midten av 1970-tallet.

Fig. 5

Resultatetble en vegtekniskgod løsning,bedre
miljø gjennom tettstedet,vesentlig forbedret
ulykkessituasjon(før/etter-analyse
viser at
trafikkulykkenetotalt er redusert til ca en
tredjedel)og - ei "ødelagt"strandsone.
Et aktuelt spørsmålkan her være: Hvilken løsning
ville vi valgt i dag? Etter min oppfatningville vi
trolig endt opp med den samme veglinjanå, i alle
fall på det meste av strekningen.

Fåvang

Strekningenforbi Fåvang er den siste større vegparsellensom er åpnet. Den ble ferdig i 1985.
Problematikkenher var den samme som på Tretten,
men her hadde en noe bedre plass mellom tettstedet
og elva. Her ble det ikke vurdert å utbedre vegen
gjennom tettstedet,eneste aktuelleløsningenvar å
gå utenom. Forenkletkan en si at det var to
alternativer:Enten legges vegen langs elvekanten
for i størst mulig grad å unngå dyrka mark, eller
så legges vegen lenger inn for å spare strandsona.
Resultatetble her en trase langs Lågen - i manges
øyne et skrekkenseksempelpå vegbygginglangs
vassdrag.Bakgrunnenfor dette valget var at
landbruksm di hetene ikke ville godta en "indre"
trase over dyrka mark.
Den nye vegen inngår forøvrigsom en del av en
forbygningsom skal sikre jordbruksarealenesør for
Fåvang mot flom i Lågen. Området utgjør ca. 400
dekar og er skravertpå kartutsnittet.Ved å bygge
vegen som en tett konstruksjoni kombinasjonmed
kanaliseringog pumpesystempå innsida unngår en nå
at jordene oversvømmesen eller flere ganger i året
når Lågen går flomstor.
Her kan en også stille spørsmåletom hvilken
løsning som ville blitt valgt i dag dersom en nå
skulle gått løs på denne strekningen.Jeg vil ikke
gå inn på noen spekulasjonom det, men jeg ser ikke
bort fra at resultatetkunne blitt en trase noe
lenger inn fra Lågen.

Fig. 6

Fig. 7
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"Nyere
prosjekter"

Holdningsendring

Vi skal videre se litt på noen nyere eksempler prosjekter som fortsatt er på planleggingstadiet.
Problemstillingene er fortsatt de samme, men
forutsetningen må vel kunne sies å ha endret seg
noe:

Vi har generelt sett fått en noe mer bevisst holdning til miljospørsmål - deriblant problematikken
knyttet til bevaring av strandsoner og våtmarkområder. Disse forholdene er bl.a. belyst gjennom
"Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen" og
det har også kommet signaler fra forskjellige
kanter. Regjeringens miljøutvalg sier f.eks. at det
må legges større vekt på ivaretagelse av naturforvaltningshensyn ved vegplanlegging. Det blir
spesielt pekt på hensynet til strandsoner langs
vassdrag og sjø. Forøvrig må en vel kunne si at
hensynet til jordbruksinteressene nå ofte blir
nedvurdert i forhold til tidligere.

Fig. 8

"Ivåretagelse av naturforvaltningshensyn (naturvern,
må tillegges sterre vekt i
fri.luftsXiv, vilt oisk)
vegplanleggingen. nødvendige vegprosjekter nå planlegges sik at de i mi-nstmulig grad kommer i.konflikt med sårbare og verdifulle natur- og friluftsområder. Strandsonen lan s vassdra o s•ø -er her
særlig utsatte naturområder. Revisjon av eldé hovedsom vil ha
planer bør f'oretas, spesielt vegprosjekts
miljemessie konsekvenser som tidligere ikke er tilfredsstiilende utredet".

Fig.8

Ringebu

I Ringebu har vi samme problemstillingsom på
Tretten og Fåvang med E6 gjennom tettstedet
Vålebru.Her har det vært utarbeidetog behandlet
hovedplanfor ny E6 i to omganger (1973 og 1980),
og begge runder endte med samme resultat:Framtidig
E6 skal gå langs Lågen på denne strekningen.(Den
aktuelletraseener vist med blå strek på kartet.)

Fig.

9
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Elstad
Vollstuen
-

Vi har nå fått aksept for ei ny veglinjepå strekningen fram til Vollstuenved Vålebru.Resultatet
er en kompromissløsningmed vegen i en avstandpå
minimum 15 meter fra strandkanten(avstandener
større på det meste av strekningen).På denne måten
vil det bli ei "uberørt"strandsonesom gir mulighet til fri ferdsel langs stranda samtidigsom
til en viss grad også har fått
jordbruksinteressene
gehør for sine synspunkter.Kravet om ny hovedplanbehandlinger nå frafalt.
Forøvriger ikke denne strandstrekningen"uberørt"
lenger. Grunneiernei området har på eget initiativ
Fig. 11
lagt opp en enklere forbygninghelt ute i strandkanten, og NVE er i ferd med å sikre elveskråningen
mot erosjon.
Ellers kan en jo her stille spørsmåletom hvordan
dette beltet utenfor vegen vil være om en del år?
Erfaringsmessiggror det fort opp krattskogog
annen vegetasjonsom blir så tett at det kan være
vanskeligå ta seg fram. Derfor må dette følges opp
med tynning og rydding dersom denne strandsonaskal
forbli attraktivfor friluftsliv.
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Vollstuen
Frya

-

For strekningenfra Vollstuentil Gunstadmoenble
kravet om ny hovedplanbehandling
opprettholdt,og
planleggingenher blir nå sett i sammenhengmed
vurderingav vegtraseervidere mot Frya.

Fig.

9

Det er vurdert to aktuellealternativerpå strekningen fram til Gunstadmoen:
langs Lågen (stipletlinje på kartet)-og
Alt. A
alt. B - langs jernbanenpå det meste av
strekningen(heltrukkenlinje på kartet).
Vegtekniskog kostadsmessiger disse alternativene
nærmest likeverdige.Alt. A favorisererlandbruksinteresseneda det også her ligger til rette for en
kombinertveg/forbygning.Alt. B tar mer hensyn til
våtmarksinteresser,
og vil stenge for en slik
kombinasjonsløsning
som alt. A representerer.Et
annet moment er at alt. B også vil redusereframtidige utviklingsmuligheter
for tettstedetVålebru
i retningnordover.
Vi fant det riktig å legge størst vekt på naturverninteressene,og anbefaltederfor alternativB.
Gjennom planbehandlingenhar vi fått støtte for
denne løsningenbl.a. fra Ringebu kommune og miljøvernavdelingenhos fylkesmannen,og vi regner med
at denne indre traseenvil bli godkjent.

Fig. 12
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Frya

-

Otta

Dette er et stort vegprosjekt- ny E6 (motorveg)
fra Frya til Otta, en strekningpå totalt ca. 50
kilometer.Her har vi også en tidligeregodkjent
hovedplanfra 1973.Denne planen forutsetterbl.a.
omleggingav E6 i ny trase på vestsida av Lågen
mellom Hundorp og Kvam. Hovedplanenskal nå
revideres,og bakgrunnenfor denne revisjonener
følgende:
Gjennom Norsk veg- og vegtrafikkplanfor perioden
1990-93har Vegdirektoratetskisserten langsiktig målsettingom at E6 bør få motorvegstandard fram til Otta, uten at dette foreløpig
er tidfestet.I den sammenhengønsker vi en
grundigerevurderingav vegprosjektet,bl.a. med
hensyn til kostnader.
Alle de tre berørte kommuner,Sør- og Nord-Fron
samt Sel, har startetopp kommuneplanarbeidet,
og
det er behov for å få fastlagtframtidigE6-ttase
mer i detalj.
Gjennom "Flerbruksplanfor vassdrag i Gudbrandsdalen" er det påvist en del konfliktområder
mellom planlagtE6-traseog forskjelligeverneinteresser.Dette vil bli vurdert nærmere og forsøkt løst ved bearbeidingav planen.
Nå vil vel en del stille spørsmålom det er behov
for ny E6 gjennom denne delen av Gudbrandsdalen?
Noen mener nei, og argumenterermed at vi kan bruke
(og eventueltutbedre)den vegen vi har, satse på
økt bruk av jernbaneneller sende trafikkengjennom
Østerdaleni stedet!

Fig. 13
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Vågå
v.15
Otta

Eksisterende riksv
73
NSB
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E6
Elstad
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Fig.13
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Vi mener imidlertidat det er behov for tiltak på
denne strekningenav E6. Ser vi f.eks. på fordeling
av trafikkulykkenelangs E6 gjennom dalen viser det Fig. 14
seg at strekningenmellom Ringebu og Otta framhever
seg i negativ retning.Videre har strekningen
atskilligrandbebyggelse,spesieltgjennom tettstedene,som er sterkt utsatt for støy og forurensning. Denne randbebyggelsenfører også til fartsbegrensningpå lange strekninger,noe som betyr
redusertframkommelighetfor gjennomgangstrafikken.
Foreløpighar vi imidlertidikke penger til å
gjennomføreet slikt stort vegprosjekt.Vi ser det
imidlertidsom viktig å få reserverten trase for
framtidaslik at vegen kan bygges uten for store
konsekvenserdersom det blir politiskvilje og
økonomiskemulighetertil utbygging.

Organisering Det er startetopp et større prosjekt som er en
av prosjektetoppfølgingav "Flerbruksplanfor vassdrag i
Gudbrandsdalen".Gjennom dette prosjektettar en
sikte på en samlet miljø- og forbedringsplanlegging
på strekningenmellom Ringebu og Otta. Prosjektet
er splittetopp i fire delprosjekter,hvorav det
ene omfatter revisjonav hovedplanenfor E6 på
denne strekningen.De andre delprosjektenegjelder
planleggingav kulturlandskaps-,nærings- og
tettstedutvikling
på Hundorp, tettsteds-og
næringsutviklingpå Vinstra samt utviklingav
friluftsliv/reiseliv
langs Lågen.
Figuren viser hvordan prosjekteter organisertmed
prosjekt-/arbeidsgrupper
under ei felles referansegruppe.

Fig. 15

I det følgendeskal jeg gå nærmere inn på noen
områder mellom Ringebu og Otta og vise de
problemeneen står overfor ved planleggingav ny E6.
Hundorp

Dette er et spesieltvanskeligområde i og med at
Fig. 16
en her har flere forskjelligeinteressekonflikter
samlet. Området blir betraktetsom et av de fineste
kulturlandskapenei denne delen av dalen. Sentralt
i området finner vi Hove og Hundorp gard (tidligere
folkehøgskole)med en rekke fornminneri form av
bl.a. store rundhaugerfra vikingetida.I følge
Oldsaksamlingenbør "Hundorpregnes i klasse med
våre nasjonalmonumenter".
Videre er det betydelige
landbruksinteresser
i området,og langs Lågen
finner vi verneverdigevåtmarksområder,bl.a.
Rykhussumpene.
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E 6 GJENNOM
OPPLANDFYLKE
•

Trafikkbelastning 1985 og 2000
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På denne bakgrunnble det startet opp arbeid med
Også her inngår flomsikringav
detaljplanlegging.
vollene sør for Vålebru som en del av prosjektet.
Dette området,somutgjør ca. 1.000 dekar, ligger
lavt i forhold til Lågen og er utsatt for flom.
Flomsikringenskjer som et samarbeidmellom Ringebu
kommune,NVE, grunneierneog vegvesenet.
ble det på bakUnder denne planleggingsprosessen
grunn av innspillfra fylkesmanneni Oppland reist
om ny hovedplankrav fra Miljøverndepartementet
behandling.Som begrunnelsefor dette kravet ble
interdet hevdet at de naturforvaltningsmessige
essene i for liten grad var vurdert og tillagtvekt
og at
under den tidligerehovedplanbehandlingen,
det derfor var nødvendigmed ny behandlingav
planen.
For om mulig å løse konfliktenpå lokalt plan ble
det opprettetei kontaktgruppemed medlemmerfra
bl.a. kommunen,fylkesmannensmiljøvernavdeling,
grunneierneog vegfylkeslandbrukskontoret,
lå her først og
kontoret.Interessekonflikten
som ønsket vegen
fremst mellom miljøvernavdelingen
lengst mulig fra strandsona,oglandbruksmyndighetenesom ønsket vegen langs strandkanteni
kombinasjonmed forbygning.I utgangspunktetkunne
vegvesenetinntatten mer avventendeog likegyldig
holdning,da både en "indre"og en "ytre" trase
kunne aksepteresrent vegteknisk.Vi følte
imidlertidpress fra begge kanter og måtte nærmest
opptre som i en meglerrolle.

Fig.10
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Alle de tidligerevurdertealternativersynes på
hver sin måte å være "håpløse":Alt. 1 fører til
betydeligeinngrep i kulturlandskapog jordbruksarealer,alt. 4 kommer i konfliktmed strandsoneog
våtmarksområder,mens alt. 5 gir store inngrep i
eksisterendebebyggelseog i et fornminneområde.
Alt. 4 er tidligeregodkjent,men dette alternativet er også tekniskkomplisert (kryssingav
jernbanenog bru for rv. 256) i tillegg til nevnte
konfliktmed strandsona.
Vi vurderernå en tunnelløsning(alt. 10), som i
prinsipp følger samme traseensom alt. 1. Foreløpig
er ikke de geologiskeforholdenelangs tunneltraseengodt nok kartlagt,men det er klart at en
slik tunnelløsningvil bli vesentligdyrere enn de
30 - 40
andre alternativene(størrelsesorden
mill.kr. i forskjell).En kan da stille spørsmålom
hvor mye penger det er forsvarligå legge ned
ekstra for å unngå de nevnte inngrep og konflikter?
Det er også reist spørsmålom det er riktig å sende
trafikkanteneunder jorda gjennom den finestedelen
av Gudbrandsdalen?
Det er foreløpignoe usikkerthva som vil bli
resultatetpå Hundorp,men mange håper at tunnelalternativetskal være teknisk/ økonomiskgjennomførbart.

Fig. 17
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Vinstra

Neste eksempeler hentet fra Vinstra.Her ble det
også i sin tid godkjenten trase langs Lågen.
Konfliktenligger her først og fremst i forholdet
til strandsonalangs Lågen, men det er også snakk
om neerføring
til bebyggelse (bl.a.kirke og aldersheim) og vi får vanskeligheterved kryssing av to
bruer.

Fig. 18

Som alternativvurderesnå en løsning som ligger
lenger vest, dvs, bak industriområdetog boligområder på Lomoen (øverstpå bildet).Dette
alternativetvil beslagleggeen del dyrka mark og
vil komme i konfliktmed noe spredt bosettingi
dette området.Det har da også kommet kraftige
Fig. 19
reaksjonerfra folk som bor langs denne vegtraseen,
og det er her en klar konfliktmellom hensynet til
strandsoneog hensynet til lokalmiljø(og til en
viss grad til landbruk).
Det er foreløpigikke tatt endelig standpunkttil
alternativene,men det kan se ut som om traseenbak
Lomoen totalt sett har visse fordeler.
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Vinstra
- Kvam

Mellom Vinstra og Kvam ligger også godkjent trase i
stor grad langs Lågen. Konfliktendreier seg her
først og fremst om hensynet til strandsona,men
traseenmedførerogså inngreppå dyrka mark og noe
spredt bebyggelsepå strekningen.
Som alternativvurderesnå en trase lenger opp i
lia i kombinasjonmed tunnel gjennom Teigkampen
(til venstre på bildet).Denne løsningenvil gi
store inngrep i ei bratt dalside samtidigsom den
også beslagleggeren del dyrka mark. Tunnelløsningengjør dette alternativetvesentligdyrere,
i størrelsesorden60 mill. kroner. Løsningenanses
likevel som økonomiskinteressanti og med at
tunnelengir en innkortingpå ca. 1.7 kilometerog
dermed betydeligreduksjoni kjørekostnader.
Alternativeneer foreløpigikke godt nok utredet
til at en kan trekkenoen endeligkonklusjon.

OPPSUMMERING
Det er her vist en del konkreteeksemplerpå de
problemstillingervi har stått og står overfor i
forbindelsemed planleggingav E6 gjennom
Gudbrandsdalen,og eksempleneviser at det er ikke
så greit å være vegplanleggerheller!
Konflikter

Vegvesenetpressesmellom hensyn som drar i
forskjelligretning - miljø (både "naturmiljø"og
bomiljø),jordvern,trafikksikkerhet,
økonomi,
næringsinteresser,
andre lokale interesser,m.m.
Dette er hensyn som hver for seg representererhøgt
prioritertemål i samfunnet,men som en likevel i
mange tilfellermå velge mellom.

Samarbeid

Et viktig stikkordi forbindelsemed planleggingsprosessengenerelt og kanskje spesieltved slike
interessekonflikter
- er samarbeidmed berørte
parter og interesser.Dette samarbeidetmå starte
tidligstmulig i prosessenog legges opp slik at
alle parter kan komme med innspill til planarbeidet
og samtidig får best mulig innsikt i forutsetninger
og problemer.

Fig. 20
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AVSLUTNING
Helt til slutt vil jeg ta fram et lite eksempel som
viser at det kan finnes "positive"løsninger
sjøl om utgangspunktetsynes nokså vanskelig.
Ry 255
V. Gausdal

Riksveg 255 går opp gjennom Gausdal,en sidedal til
Gudbrandsdalen.På den aktuellestrekningeni
Vestre Gausdal hadde vegen svært dårlig standard
med liten bredde og dårlig kurvatur (vistmed rød
strek på kartet).Denne vegen har ingen viktig
funksjon,men den gir atkomst til en del bosetting
oppover dalen og noen turistbedrifterlenger opp.
Det var likevelet klart behov for å få utbedret
dette partiet,og den eneste aktuelleløsningenvar
her å legge vegen i ny trase langs elva Gjøra (gul
strek på kartet).Vegen ville stort sett bli
liggendepå fylling,og massebehovetvar delvis
tenkt dekket gjennomuttak langs elva.

Fig. 21
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Fylkesmannensmiljøvernavdelingmente her at planen
ikke tok tilstrekkelighensyn til allmenhetens
interesser(atkomsttil og langs elva, masseuttak,
m.m.), og det ble reist krav om konsesjonsbehandling etter vassdragsloven.
Etter en del møtevirksomhetmed tilpassingog
justeringav planen ble imidlertiddenne saken løst
på en tilfredstillendemåte slik at en unngikk en
tilspissetkonfliktsituasjonmed tidkrevende
og forsinkelserav prosjektet.
konsesjonsbehandling
Fig. 22
Masseuttaketble utformet som en badeplass,og det
ble lagt vekt på å bevare mest mulig av eksisterede
vegetasjonsamtidigsom det også skulle plantes inn
noe nytt. Det ble bygd undergangfor å skaffe atkomst til elva, og det ble videre anlagt en fiskesti langs fyllingsfotenmot elva. I forbindelsemed
masseuttaketble det anlagt terskleri elveløpet.
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Vi fikk dermed dekket vårt massebehovpå en enkel
og rimelig måte, samtidigsom lokalsamfunnetfikk
ny badeplass.Etter vår oppfatningble også elva
tilførtpositive elementeri form vannspeilsom ble
skapt bak de nye tersklene.
Og atpåtil - vegvesenetfikk rosende omtale fra
fylkesmannen, og det skjer jo ikke hver dag

Fig. 23

"FyIkesmannen
berørnmer
Vegvesen
e tiLå komme
framtil enaksepta
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R ALBR K
Vegdirektoratet
v/ Nina Ødegård
Jeg vil i dette foredraget si noe om hvordan strandsoner som
en stedbunden arealkvalitet bør ivaretas i veg- og
arealplanleggingsammenheng.
Strandsoner
Strandsoner også kaldt randsoner menes her beltet med
naturlig vegetason langs elver og innsjøer. Disse arealene
er meget verdifulle fordi de bl.a har/er:
biologisk mest produktive leveområder for mange fugl-,
dyre- og plantearter.
landskapsmessig betydning
område for mange typer friluftsliv / turisme
betydning for fiskens næringstilgang
buffer for vannforurensning bl.a fra landbruket
P r 1

11

mv '

På tross av sin verdi er strandsonene stadig truet og blir
stadig rasert av utbyggingsprosjekter. En stor andel av
disse er vegprosjekter.
Årsaken er sammensatt. Ser vi imidlertid på et kart over
Norges stamveger og et kart over Norges vassdrag kan de
nærmest forveksles. Både vei- og vassdragsårene følger
daldragene i landskapet. Vassdragene er der selvsagt fordi
daldragene er lavbrekket i landskapet og veiene fordi
det er transportårer mellom steder der folk bor og
oppholder seg.
Nærheten og den parallelle linjeføringen mellom veg og
vassdrag er en realitet som først og fremst legger
grunnlaget for konflikter og mengdene eller
lengdene(!) av dem.
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Ar

lbr k i uas'on n

Arealbruken i et daldrag er både natur- og kulturhistorisk
betinget. En typisk arealbruksituasjon er imidlertid
følgende:
Tettstedet ligger i nærheten av et vassdrag. Av
landskapsmessige årsaker er tettstedet langstrakt i dalens
lengderetning. Riksveien går gjennom tettstedet på langs.
Rundt tettstedet finner vi de flate oppdyrkede arealene.
Skogen ligger i dalsiden i mer eller mindre bratt terreng. I
de nederste delene av skogen på grunnlent mark finner vi
tettstedets nyere boligområde. Utenfor jordbruksarealene
i dalbunnen finner vi vassdraget og strandsonene.
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Når det er behov for å endre denne arealbruksituasjonen
f.eks legge om riksveien, oppstår konfliktene. økt trafikk,
større krav til fremkommelighet igjennom daldraget, økt
støy-, barriere- og trafikksikkerhetsproblemer i tettstedet
resulterer i behovet for å legge om riksveien.
Samfunnsutviklingen resulterer i økt trafikk på riksveien
som igjen fører til tilhørende støy-, trafikksikkerhets-og
barriere problemer for tettsedet. Disse problemene og/eller
behovet for bedre fremkommelighet gjennom dalen krever en
løsning. Følgende fysiske løsninger med tilhørende
konsekvenser er mulige:
Utbedring av eksisterende trase. Som regel lite
tilfredstillende mhp miljøet i tettstedet eller mhp
fremkommeligheten på riksveien.
Riksveien flyttes ut på dyrket mark. Lite tilfredstillende
mhp. jordvern.
Riksveien flyttes opp i dalsiden i skogen. Lite
tilfredstillende mhp. skogbruksinteresser og mhp.
anleggskostnadene ved å bygge vei i kuppert terreng.
Riksveien legges i tunnel. Lite tilfrestillende mhp.
anleggkostnader.
Riksveien legges i strandsonen lang vassdraget.
Lite tilfredstillende mhp. natur- og friluftsinteresser.
Ved valg av løsning for riksveien vil alltid en av disse
interessene måtte tape. Problemet er at samme interesse som
regel taper hver gang nemlig natur- og friluftsinteressene
dvs veien legges som regel i strandsonen.
Natur- og friluftsinteressene kan vanskeligst dokumentere
sine interesser i kroner og ører. Dette kombinert med at
veiframføring i strandsoner ofte utløser rkydyrkbar mark
samtidig som anlegget kan gi flomsikring gjør disse
interessene svake.
Pr
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For å sikre at ikke samme interesse taper hver gang men at
det blir en mer jevn ballanse mellom hvilke interesser som
taper og vinner må vi bort fra en bit for bit planlegging
dvs fra hovedplan til hovedplan. Både hovedplan og
kommunedelplan er alene uegnede planredskap i denne
sammenheng. Hele vassdraget bør betraktes under ett.
Linjevalget må derfor skje i forbindelse med en
vegutredning, vegsoneplan o.l.
Det må gjøres utredninger om forholdene i strandsonen på
hele strekningen på samme måte som det vanligvis
gjøres for de andre arealinteressene. En slik utredning må
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ende ut i hvor det vil ha store konsekvenser ved å legge
vegen i strandsonen og hvor det vil ha mindre konsekvenser
eventuelt i kombinasjon med reparasjonstiltak
For hver arealinteresse må det ende ut med hvor det vil ha
store konsekvenser ved å legge vegen i arealinteressen
og hvor konsekvensene ikke er så store eventuelt i
kombinasjon med reparasjonstiltak.
På fagelig og økonomisk grunnlag må det så bestemmes hvor
vegen bør ligge på ulike parseller. Noen steder på dyrket
mark, noen steder i strandsonen og andre steder i
skogterreng eventuelt i tunnel.
Kostnadene må også sees under ett og ikke bare fra hovedplan
parsell til hovedplanparsell.
I en slik planprosess er det viktig at alle faginteresser
ser sitt ansvar. For å få den beste totalløsningenmå alle ta
og gi på hele vassdragstrekningen. Ideelt sett gi på de
parsellene der den enkelte faginteressen ikke er størst og
ta der området er av særlig verdi.
n

il

k

For å vise eksempler på mulige reparasjonstiltak når
veglinjen først er bestemt lagt i strandsonen vil jeg her
presentere reparasjonstiltak i et konkret prosjekt nemlig Rv
7 langs strandefjorden. Landskapsarkitekt Ingerlise Amundsen
i Vegdirektoratet har i samarbeid med vegkontoret og
miljøvernavdelingen i Buskerud jobbet med prosjektet.
Det er viktig å merke seg at reparasjonstiltakene ikke lar
seg gjennomføre med tilfredstillende resultater i hvilke som
helst veganlegg i strandsoner. Det er derfor viktig å bringe
på det rene hvorvidt det er mulig eller ikke å reparere før
avgjørelsen tas om hvor vegparsellen skal ligge.
MÅLSETTING med reparasjonstiltakene er å:
Gjenskape en mest mulig naturlig strandsone på utsiden av
vegen.
Opprettholde muligheten til å gå og fiske langs vannet.
Rv 7 langs Strandefjorden er et særlig enkelt og gunstig
prosjekt hva angår muligheten for å gjennomføre
REPARASJONSARBEID fordi:
dalsidene er slake ned mot fjorden
(fjellskjæringer unngås)
Innsjø ikke elv
(gjør det mulig og fylle ut mer enn vegens minimums
skråning)
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Landskapet er generelt frodig også ned mot stranden
(raskere revegetering, lettere å skjerme inngrep ved
bevaring av vegetasjon)
Ujevn naturlig strandlinje
(gjør det mulig å bevare enkelte nes ut i sjøen, gir
vegen en bedre landskapstilpassing forankring)
Liten forskjell mellom høyeste og laveste vannstand
Langgrunt
(krever relativt lite masse ved utfylling)
Vegen legges lavt i forhold til laveste vannstand
(lavere fyllinger, mindre dominerende)
REPARASJONSTILTAKENE vil gå ut på:
Bevaring av eksisterende vegetasjon der det er mulig.
Også den vegetasjonen som vil gå ut etter få år.
Bevaring av nes som stikker ut i vannet på nedsiden av
veien
Variere strandsonen både i bredde og form ut i vannet,
avhengig av terrengformen på innsiden av veien.
Gjenfylling av lavtliggende områder på innsiden av veien.
Revegetering eller ny jordbruksmark.
Flytting av vegetasjon eller planting /stikking av ny
naturlig vegetasjon
Rullesteinsovergang mot vannet
MANGLER/ULEMPER i prosjektet:
Konsekvenser /reparasjonstiltak ut i fra hensyn til vilt
fauna og fisk ikke vurdert.
Knapphet på masse for best mulig landskapstilpassing
Vegen burde ha ligget ca 3-10 meter lengre inn i
terrenget.
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LANDSKAPSTILTAK
Sammendrag fra lysbildeforedraget
NVE-Vassdragsdirektoratet
v/ KnutOve Hillestad

KOH:
Det er lite heldig når veger legger beslag på strandsonenlangs
vassdragene,eller legges ut i vann og elveløp. Elven kan isoleres
både fysisk og visuelt fra landskapetomkring. I det store
landskapsbildetkan vegen i uheldige tilfellervisuelt konkurrereut
elva som dominerendelandskapselement.Disse forhold er viktige å ha i
tankene ved vegplanleggingog forvaltningav veg og vassdrag.Dersom
en ikke kan unngå at vegen berører elva må det settes iverk avbøtende
tiltak. Skråningermot elva må utformes slik at det er mulig å
opprettholdeferdselsmulighetenelangs vassdraget.Vegetasjonenmå
etableres i skråningenemot elva. I tillegg til estetiskeverdier er
vegetasjonenbiologiskviktig for forholdenepå land og i vannet.
Det vises til NVE-Vassdragsdirektoratets
publikasjonom
landskapsformingsom ble delt ut på seminaret
(Kraft og Miljø nr. 17).
(S.Schjetne)
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Vassdragsinngrep, flom, oppstuving, erosjon og erosjonssikring

NVE-Vassdragsdirektoratet
v/ Einar Beheim

1.0

INNLEDNING.

Ved vegbygging kan det komme til utførelse anlegg som vil
vassdragets avledningsdirekte inn på
kunne virke
Andre vegløsninger vil ikke det, men får
kapasitet.
at adkomsten hindres og
indirekte konsekvenser ved bl.a.
muligheten for bruk av vassdraget reduseres.
For tiltak som berører vannveien direkte vil hydrauliske
ekspertise
beregninger
være
vassdragstekniknisk
og
nødvendig.

2.0

VASSDRAGSTILTAK.
Av de mest aktuelle
vegbygging kan nevnes:

inngrepene

i

forbindelse

med

Massetak - uttak av sand, grus og stein fra elveleiet.
Utfylling i elveløp eller stenging av flomløp.
Utretting / omlegging av elveløp.
Bygging av bruer og kulverter.
Bekkelukking.
Før slike tiltak utføres er det viktig at de planlegges
som vassdragstiltak og ikke bare fremmes som en nesten
unevnelig del av vegplanen. Virkningene må vurderes, dels
av hensyn til andre berørte interesser og dels vegens
Mulige 'negative effekter bør
brukbarhet og sikkerhet.
kompenserende og biotopgjøres minst mulig ved bl.a.
forbedrende tiltak.

3.0

GRUNNLAG FOR PLANLEGGING OG VURDERINGER.

Vegbygging langs vassdrag krever kunnskap om hydrologiske
Dessuten trengs
forhold, spesielt i flomsituasjoner.
fallforhold,
om
tiltaksstedene
på
data
nøyaktige
elveprofiler, kritiske tverrsnitt, flomhøyder, grunnens
beskaffenhet o.l.
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Flomhøyder trengs for å kunne planlegge fornuftig med
tanke på sikkerhet og risiko for oversvømmelse. Kunnskap
om virkninger av tiltak og inngrep er nødvendig for å
planlegges forverrer
som
arbeider
de
om
vurdere
avløpsforholdene til skade eller ulempe for andre, jfr.
. vassdragslovens SS 8,104-106,108,112,114 og 129.

4.0

FLOMBEREGNING.

4.1

Flomvannføringer.

I de større vassdragene foreligger det ofte vannstandsDet gir
observasJoner fra ett eller flere vannmerker.
muligheter for frekvensanalyse av observasjonsserien med
forholdsvis nøyaktig bestemmelse av flomvannføringer ved
ulike hyppigheter.
Imidlertid finnes det i mange vassdrag ikke direkte
En benytter da
avløpsmålinger og flommene må beregnes.
karakteristiske feltparametre og
spesifikt avløp for
til aktuelle
på den måten fram
området og kommer
flomstørrelser.

4.2

Flomhøyder.
Det er en betydelig fordel om høyder fra tidligere store
flommer er skaffet tilveie ved avmerking og innmåling.
Dersom ingen avmerking har funnet sted, må flomhøyder
Det
vannlinjeberegning /
'skje ved
kan
beregnes.
oppstuvingsberegning basert på oppmålte tverrprofiler av
elveløpet. Det krever dessuten at en skjønnsmessig setter
Sammen med valg
verdier på ruhetsparametere i vannveien.
og måling av profilene innebærer dee en viss usikkerhet i
resultatet og betyr at beregning9n må gis en større
usikkerhetsmargin.

4.3

Dimensjonerende flom.
Valg av flomstørrelse en vil dimensjonere anlegget for er
en viktig avgjørelse som får betydning for bl.a. høyde på
Vanligvis benyttes 50 /
vegbanen og opplegg for bruer.
100års-flom med sikkerhetsmargin 0.3-0.5m.

5.0

VIRKNINGER AV VEGANLEGG.
Med valgte flomdata og profiler
foretas vannlinjeberegninger for
virkninger.

før og etter inngrep
vurdere anleggets
å
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5.1

Oppstuving.
Oppstuving kan være en av virkningene ved anlegg i
vassdrag.
Ved bygging av bruer eller kulverter vil det
svært ofte
finne sted en
innsnevring som påvirker
med
høyere
avløpsforholdene bl.a
vannstand ovenfor
tiltaket. Oppstuving er definert som økning i vannstand på
grunn av et inngrep.
Det kan være aktuelt å føre vannlinjeberegningene langt
kunne
vurdere hvor stor
å
oppover vassdraget for
oppstuvingen er på ulike steder.

5.2

Erosjon I massetransport.
Erosjon eller ukontrollert graving vil kunne være en annen
effekt av inngrep i vassdrag.
Det kan medføre skader og
ulemper for såvel veganlegget som andre interesser knyttet
til bruk av vassdraget, f.eks. fiske, friluftsliv o.l.
Sikringsarbeider i form av skråningsbeskyttelse og bunnplastring kan være nødvendig.

5.3

Strømendringer / hastighetsøkning.

Hastighetsøkning og andre endringer i strømmen er nær
knyttet til såvel oppstuving som erosjon idet disse gjerne
er resultatet av endrede avløpsforhold.-

6.0

KOMPENSERENDE OG BIOTOPFORBEDRENDE TILTAK.

I enkelte sammenhenger kan spesielle tiltak være aktuelle,
dels for å kompensere for negative virkninger av et
inngrep, dels for å forbedre forholdene fra hva de
opprinnelig var.

6.1

Terskler og høler.
For å stabilisere bunnen og samtidig ivareta fiskens
vandrings- og oppholdsmuligheter på en akseptabel måte,
kan det bygges spesielle terskler med tilhørende bassenger
og høler.
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Tersklene bygges etter
generellebeskrivelse:

Syvdeprinsippet med følgende

De legges i bue mot strømmen og gis svakt trauformet
overløp med et passe bredt midtparti på kotehøyde som
angitt. Fra midtløpet legges jevn stigningmot 0.3-0.5m
høyere nivå ved sidene, hvor overløpetforankresgodt i
skråningsbeskyttelsen. Total overløpslengdevarierer med
terskelplasseringen.Nedstrømsskråningengis helning 2:1.
Tersklene utføres av stor kantet stein (blokker)med
diameter min.1.0m. Steinene legges med lengdeakseni
strømretningen. Det etablereset solid fundamentfor å
hindre undergravingved at nedre steinlaggraves 1.5-2.0m
under planlagt bunn.

6.2

Uberørte kantsoner / dobbeltprofil.

Ved å sette igjen en uberørt kantsone langs vassdraget
med en
omlegging
/
utfyllinger
eller prosjektere
tilsvarende vegetasjonsone kan en bedre bevare inntrykket
av naturlig vassdrag. Det en imidlertid må være klar over
når det gjelder omlegging / kanalisering av elveløp er at
del av avløpsprofilet
innføring av vegetasjon i en
innebærer redusert hydraulisk kapasitet. Om vegetasjonen
skyldes planting eller er kommet på naturlig måte er av
Det viktige i denne sammenheng er
underordnet betydning.
vegetasjonsformer og
av ulike
å kjenne virkningene
bestemme eller forutsi omfanget av vegetasjon og ta hensyn
til den i prosjekteringen.

Sammendrag:

Ved vegbygging kan det bli utført arbeider som vil kunne virke
inn på vassdrag. Av de mest aktuelle tiltakene kan nevnes:
Massetak - uttak av sand,grus og stein fra elveleiet
Vtfylling i elveløp eller stenging av flomløp
Utretting / omlegging av elveløp
Bekkelukking
Bygging av bruer og kulverter
Før slike inngrep utføres er det viktig -at de planlegges som
vassdragstiltak, ikke bare fremmes som en .nesten unevnelige del
Virkningene av tiltakene. må vurderes gjennom
av vegplanen.
hydroloqiske og hydrauliske beregninger, dels av hensyn til andre
berørte interesser og dels vegens brukbarhet og sikkerhet.
Mulige negative effekter bør gjøres minst mulig ved bl.a.
biotopforbedrende tiltak.

1 16

EKSEMPEL:

1.0

ANMODNING OM BISTAND.

Statens Vegvesen Telemark har utarbeidet byggeplan for
Arbeidet er en
omlegging av Bygdaråi i ca 300m lengde.
følge av at planlagt nytt kanalisert kryss ved Flatin
Det ønskes vurdert
kommer i konflikt med dagens elveløp.
dimentjonering av nytt elveløp og lysåpning for ny Flatin
Videre skal muligheten for erosjon vurderes og
bru.
aktuelle sikringstiltak beskrives.

2.0

GRUNNLAG.
Grunnlaget for beregninger og vurderinger er byggeplan og
tverrprofiler av Bygdarå opptatt og tegnet av Telemark
vegkontor.

3.0

GENERELL GRUNNLAGSINFORMASJON.

3.1

Vassdraget i hovedtrekk.
Bygdarå renner inn i Seljordvatn ved Nes i Seljord, hvor
naturlig nedbørfelt er 61 km2.Ved Flatin er feltet 49 km2.
Feltet har liten andel
Spesifikt avløp er 22 l/s/km2.
gir ,liten
Det
bratt.
sjøareal og er forholdsvis
selvregulering og medfører hurtige og kortvarige flommer.
De største kommer normalt som regnflommer etter kraftig
nedbør.

3.2

Fallforhold.

Av nivellementet går det fram at gjennomsnittlig fall på
Med dette fallet
elvestrekningen ved Flatin er ca 1:40.
er slepespenningen på bunnen stor. Det innebærer fare for
utvasking å fjerne dekksjiktet eller legge elveløpet andre
steder hvor massen har en betydelig finere gradering.
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3.3

Grunnforhold.
Laboratorieavdelingen ved Telemark vegkontor har utført
grunnundersøkelser for strekningen Bygdaråi bru - Flatin
og utarbeidet rapport.
Basert på prøveserie fra profil
5050 uttaler lab.avdelingen at partiet 4980-5280 antas å
bestå av fast sandig grusmateriale, tildels med blokk og
stein.

3.4

Om erosJon.
Muligheten for skadelig erosjon vil generelt være til
stede på bratte elvestrekninger.
Videre vil lokalerosjon
kunne oppstå i forbindelse med hydrauliske konstruksjoner
som brufundamenter og pilarer.
Ellers vil erosjon kunne
utvikles på ethvert sted med lokale forstyrrelser i
strømningsbildet. Intensitet og utstrekning av erosjon er
dels bestemt av geometriske forhold, dels av grunnforholdene på det enkelte sted.
Med fall som ved Flatin er nødvendig steinstørrelse
(d60.dm=midlere diameter) for å oppnå stabil bunn i
rettlinjet løp beregnet til 0.45m og de største steinene
(d90) må ha diameter ca 1.0m.
Tallene gjelder for nytt
elveløp og løst anbrakte masser.- I etablerte løp med
sterk sammenkitting eller ved spesiell plastring vil
samvirkeeffekten mellom steinene redusere
kravet til
steinstørrelse betydelig.
Grunnundersøkelsen indikerer at maisen der det nye løpet
blir liggende er forholdsvis steiDrik. Steinstørrelsen
vurderes imidlertid neppe stor nok til åt det etableres et
Sikringstiltak må
stabilt dekksjikt på naturlig måte.
derfor utføres.

4.0

FLOMBEREGNING.

Det foreligger ikke direkte avløpsmålinger i feltet, men
basert på karakteristiske feltparametre og spesifikt avløp
er det beregnet følgende spissverdier for flommer ved
ulike gjentaksintervaller:

Glentaksintervall
30 -- " -50 -- " -100-- "

Vannføring
53 m3/s
60 "
68 ",
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5.0

PLANLAGTE TILTAK.

5.1

Dimensjonerende flom.
En har benyttet beregnede flomverdier og valgt 100årsflommen, Q100 = 68 m3/s som dimensjonerende for planlagte
tiltak.

5.2

Elveomlegging.

Elveomleggingen medfører nytt eller justert løp i ca 280 m
lengde.
Det nye løpet er planlagt med minimum bunnbredde
Bredden varierer imidlertid opp til 16m for å unngå
8m.
et ensformig kanalpreg.
lik
forslaget
Traceen er svært
i byggeplanen. Av
hydrauliske grunner er imidlertid innløpskurven mot brugjennomløpet gjort slakere. Videre er det tatt hensyn til
eksisterende høyspentmast på høyre elvebredd i profil
Ved å redusere bunnbredden til minimum ( 8m) vil
5135.
nevnte mast kunne stå.

5.3

Kanalbunn I terskler.

For å stabilisere bunnen er det planlagt 4 terskler med
plassering og overløpskrone som angitt under:
Terskelplassering
P 5150
P 5100
P 5000
P 4950
bygges etter
Tersklene
generelle beskrivelse:

Overløpskrone
180,4
179.0
176.6
175.8
Syvdeprinsippet

med

følgende

De legges i bue mot strømmen og gis svakt trauformet
overløp med et 4m bredt midtparti på kotehøyde som angitt
Fra midtløpet legges jevn stigning mot 0.3m høyere
over.
forankres godt i
hvor overløpet
sidene,
nivå ved
Total overløpslengde varierer med
skråningsbeskyttelsen.
terskelplasseringen og blir 10-12m. Nedstrømsskråningen
gis helning 2:1.
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Tersklene utføres av stor kantet stein (b1okker) med
diameter min.1.0m. Steinene legges med lengdeaksen i
strømretningen.
Det etableres et solid fundament for å
hindre undergraving ved at nedre steinlag graves 1.5-2.0m
under planlagt bunn.

5.4

Bunnplastring / Forbygging.
Mellom tersklene legges bunnen med fall som angitt på
lengdeprofilet. I tverrsnitt gis bunnen svak trauform.
På strekningene P4900-4920 og P5020-5065 har elva fall og
For å
kurvatur som innebærer betydelige erosjonskrefter.
hindre ukontrollert senking må bunnen plastres med stor
sprengt stein.
Steinene settes på kant med størst muIig
Ved bruk av ensgradert masse
kontaktflate mot hverandre.
trengs stein med diameter 0.7-1.0m. Plastringen utføres
med lagtykkelse 1.0m og formes som den øvrige bunnen med
tverrfall mot midten.
elveløpet sikres ved
Skråningene på begge sider av
De utføres med gjennomforbygginger av sprengt stein.
snittlig lagtykkelse 0.8m og formes-med størst tykkelse og
steinstørrelse i foten og avtakende dimensjoner oppover
skråningen. I foten føres steinlaget ned i fundamentgrøft
1.0m under planlagt bunn.
dm=0.4m og
kreves steindiameter,
På rettstrekninger
d90=0.9m. I yttersvingene ved Flatin bru er steinkravet
'Det innebærer at
henholdsvis dm=0.6m og d90=1.35m.
forbygging av rettstrekningene kan utføres av graderte
masser i ordnet røys, mens yttersvingene bør plastres.
Ved plastring legges steinene vel til rette med stoi-flate
betydelig
en
derved
skapes
Det
hverandre.
mot
samvirkeeffekt og diameteren kan reduseres til 0.8-1.1m.
Steinlaget legges på skråningen etter avretting tiI 1:1.25
og formes ved tykkelse og størrelse til ferdig helning
Det foretas avrunding mot terrenget på sidene.
11.5.

5.5

Flatin bru.

Plassering av Flatin bru er fastlagt i byggeplanen.
Brugjennomløpet ligger på den strekningen hvor bunnen skal
til 12m.
beregnet
Nødvendig lysvidde er
plastres.
Lysåpningen for brua normalt på løpet er vist på profil
5040.
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Med underkant bruplate på ca kote 179.2
avløpe med en klaring på ca 0.3m.

6.0

vil 0100=68 m3/5

VIRKNINGERAV ELVEOMLEGGINGEN.
Flomlinje er beregnet basert på forholdene etter elvelengdeprofilet som gir vannstander på
omleggingen, jfr.
den berørte strekningen med flomvannføring Q=68 m3/s.
Bunnnivået for det nye elveløpet innebærer en senking og
kapasitetsøkning som gjør elva istand til å avlede store
vannføringer uten oversvømmelse på sidene. Beregningspå 0.2-0.5m på
messig vil en oppnå en flomsenking
strekningen 4950 - 5140. Ovenfor 5160 forblir vannstanden
i praksis den samme som i nåværende situasjon og betyr .at
elveomleggingen ikke medfører endringer i avløpsforholdene
Nedenfor 4900 blir avløpssituasjonen på samme måte
her.
uendret.
På den omlagte elvestrekningen er det sannsynlig at
tersklene med tilhørende bassenger og høler ivaretar
en
på
oppholdsmuligheter
og
vandringsfiskens
tilfredsstillende måte.
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RK
Generelt om lovverket, vassdragslov - vegplanlegging, aktuelle lovbestemmelser
NVE-Vassdragsdirektoratet
v/ Øyvind Traagstad

Mitt tema er vegbygging ved vassdrag sett fra en juridisk
synsvinkel;
en kort, generell oversikt over de lover som er aktuelle ved
vegbygging i eller ved vassdrag.
3

lover står sentralt;
vassdragsloven
av 1940
vegloven
av 1963
plan- og bygningsloven av 1985

Jeg skal også komme litt inn på vernelovgivningen og verneplan for
vassdrag.
Pga. tidshensyn avgrense mot skogsbilveger/driftsveger og mot
stikkrenner, drenering o.l.
I kursinvitasjonen står det at problemområdet veg langs vassdrag
skal sees fra vegbygger, vassdragsforvaltning og naturforvaltning.
Men kanskje aller mest må disse 3 statsetatene se hen til planmyndighetene - kommuner og fylkeskommuner - og den økte myndighet
disse har fått ved plan- og bygningsloven (PBL) og senere lovendring bl.a. i vegloven.
Alle har vi noe å lære av hverandre. De fleste - kommuner, vegmyndigheter og vassdragsmyndigheter - har bidradd til å slå sønder
et helhetlig vassdragslandskap (tørrlegging, forbygninger, vegtraseer, grusuttak, fyllplasser, forurensning m.v.). Arealforvaltningen har ikke fungert som et verdistyringsredskap, men som en
tilrettelegging for utbygging. Vernemyndighetene har på sin side det være seg kultur - eller naturvernmyndighetene - lykkelig fri
fra gjennomføringsansvar ofte vært lite istand til å skille
klinten fra hveten (eller forskningsmulighetene fra de påtrengende
behov).
Stadig flere hovedvegtraseer er i de senere år flyttet ut til
strandlinjen langs vassdrag. Trafikkavvikling, trafikksikkerhet og
miljøhensyn gjør at en ønsker å legge riksvegene mest mulig utenom
tettsteder. Flomsikring og jordvernhensyn er ofte hovedforklaringen på at vegene da blir lagt i strandkanten. Det knytter seg vesentlige verneinteresser til strandsonen, både naturvern- og fri-
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luftsmessig. For kulturlandskapet er strandsonen spesielt utsatt,
og en linjeføring langs et vassdrag over større strekninger kan
føre til at elva blir som en kanal, med liten tilknytning til
natur- og kulturomgivelser. Dersom vegkroppen ligger ut i elveprofilet kan dette påvirke strømforholdene. Både vernemyndighetene og
vassdragsmyndighetene har klare interesser på disse feltene. Dette
skal jeg komme tilbake til etter først å gi en oversikt over lovreglene om vegplanlegging.
VEGLOVEN
Vegplanlegging reguleres av to lover; vegloven og PBL. Den siste
har bestemmelser om arealplanlegging generelt, mens vegloven med
tilhørende forskrifter bare behandler planlegging av riksveger og
fylkesveger. Samordningsproblemene ble viet endel oppmerksomhet
alt i forarbeidene til vegloven av 1963 og den tidligere bygningsloven av 1965. Begge forutsatte et nært samarbeid mellom plan- og
vegmyndighetene; på oversiktsplannivå når det gjaldt samordning,
på detaljplannivå mer konkret hvilken lov den enkelte vegplan
skulle fremmes etter.
Vegplanforskiftene - med hjemmel i vegloven § 12 - har hittil regulert forholdet mellom planlegging etter bygningsloven og vegloven. Utgangspunktet var at vegbygging i tettbygd strøk skulle
fremmes etter reguleringsplan - utenfor tettbygd strøk som vegplan.
I praksis ble spørsmålet om hvilken lov den enkelte vegplan skal
fremmes etter et forhandlingstema mellom vegetat og kommune. En
oversikt for alle fylker unntatt Oslo viser at i 1986 skjedde ca.
90 % av vegplanlegging på oversiktsplannivå og 75 % på detaljplannivå etter vegloven.
Ved ikrafttredelsen av PBL 01.07.1986 ble veglovens § 12 endret
for å styrke hensynet til plansamordning;
1963 -Samferdselsdepartementet gir forskrifter om planlegging...
1986 -Planlegging skal så langt råd er skje i samarbeid med
planmyndighetene.
1989 -Planlegging skal skje etter reglene i PBL.

Målsettingen er å innkorporere planlegging av veger fullt ut i det
regionale plansystemet, i første rekke for å sikre at fastlegging
av vegtraseer i enda sterkere grad sees i sammenheng med den
øvrige arealdisponering.
Man fant at en opprettholdelse av to parallelle regelsett for
planlegging og godkjenning av riks- og fylkesvegtraseer i lengden
ville bli mer konfliktskapende enn avklarende. Derfor skal planavvikles, og
formene etter vegloven - hovedplan og detaljplan
forslag om vegtraser fremmes bare etter PBL's system.
Men det er ikke meningen å overføre plankompetansen fra vegmyndighetene til plan- og bygningsmyndighetene. Tvert om understrekes det at vegmyndighetene har et klart behov for å kunne
stille krav til fremdrift og forutberegnelighet når det gjelder
vegplanlegging, særlig pga. sitt budsjettansvar.
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Lovendringen av 21.04.89 innebærer:
vegloven § 12 endres, slik at all vegplanlegging etter en overgangsperiode på 5 år skal inngå i planlegging etter PBL
vegmyndighetene skal fortsatt stå for det praktiske arbeid med
planlegging av hovedveger. For at vegmyndighetene skal siKres initiativ og fremdrift for sine planoppgaver er det gitt en ny bestemmelse,- PBL S 9-4, som bl.a. pålegger kommuner plikt til å
fremme planforslag fra vegmyndigheten snarest mulig. Vegplanforslagene kan være fylkesdelplan, kommunedelplan eller reguleringplan - og skal behandles på samme måte som vanlige planforslag.

Dersom det i løpet av overgangsperioden på 5 år viser seg at en
gradvis overgang til PBL vil bli mer komplisert enn forutsatt, vil
behovet for justeringer bli vurdert.
Før vi forlater vegloven skal det kort nevnes at selv om vegplanforskriftene til lovens S 12 nå faller bort, består forskriftene
om vegnormaler etter lovens § 13. Vegnormalene omhandler en del
standardkrav om bl.a. vegens bredde, linjeføring, støytiltak, vegetasjon og landskapstilpasning. Forutsetningen har alltid vært at
vegnormalene bare er retningsgivende, slik at det endelige valg av
løsning skjer gjennom selve planbehandlingen. Men dersom vegnormalene binder opp utformingen for mye kan det bli lite igjen å diskutere i selve planprosessen. I så fall er dette et klart forvaltningsmessig problem.
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Loven trådte ikraft 01.07.86. Blant de viktigste siktemål er å gi
større folkevalgt innflytelse, å få til en desentralisert planlegging og å skape klarere ansvarsforhold i forhold til sektorlovgivningen.
De nasjonale hensyn skal ivaretas av rikspolitiske myndigheter.
Dette skal dels skje gjennom den nasjonale planleggingen, ved at
det i loven er åpnet adgang til å gi rikspolitiske bestemmelser,
ved at statlige sektororganer skal trekkes inn i kommuneplanleggingen på et tidlig tidspunkt i planprosessen, og gjennom sektorlovgivningen.
Rikspolitiske bestemmelser - med hjemmel i lovens § 17-1 - skal i
utgangspunktet erstatte fylkesplanvedtektene i den tidligere bygningsloven. Disse ble bare nokså sporadisk benyttet, mens utviklingsarbeidet av de rikspolitiske bestemmelser synes å ha et langt
mer ambisiøst siktemål. Det er utarbeidet skisse til slike bestemmelser for vernede vassdrag, for sammenhengende naturområder i
fjell, for randsoner inntil verneområder, bakkeplanering og fjerning av randvegetasjon langs tettstedsnære vassdrag - for barn,
for vegplanlegging, kort sagt for mye og det meste. Det er bare på
skissestadiet, men man kan jo stille spørsmål ved hvor mange og
detaljerte slike bestemmelser bør være. Det er viktig med en
statlig rammestyring, men det ligger en helt vesentlig rammestyring også i det eksisterende lovverk (f.eks. kulturminneloven).
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Fylkenes behov for planlegging og samordning er ivaretatt gjennom
bestemmelsene om fylkesplanlegging.
I fylkesplanen vil det bl.a. være aktuelt å behandle større
vegtraseer og samenhengende naturområder som strekker seg over
kommunegrensene. Vegutredning skal kunne inngå som en integrert
del av fylkesplanen - ev. fylksdelplan.
Etter loven er det i første rekke kommunenes oversiktsplanlegging
- kommune lanen - som skal gi grunnlag for myndighetenes kontroll
med arealbruk. Kommunen skal ha plikt til å utarbeide kommuneplaner. Arealdelen i disse planene skal i utgangspunktet ha bindende
virkning for arealbruken. Slike planer skal vedtas av kommunestyret etter en åpen prosess, der både myndigheter, grunneier, rettighetshavere og publikum for øvrig skal kunne delta, slik at beslutningene om hvordan arealene i kommunen skal disponeres, kan
treffes av de folkevalgte på et bredest mulig grunnlag.
I arealdelen i kommuneplanen skal det i nødvendig utstrekning
avsettes områder til
byggeområder
landbruks-, natur- og friluftsområder
områder for råstoffutvinning
- andre båndlagte områder
bruk og vern av vassdrag og sjøområder
viktige ledd i kommunikasjonssystemet
Til arealdelen kan det gis utfyllende bestemmelser, bl.a. at det
for områder inntil 100 m. fra vassdrag kan fastsettes at det skal
være forbudt å iverksette bestemte bygge- og anleggstiltak.
Behandling av kommuneplanen - PBL S 20 - 5
Utkast til kommuneplan skal bl.a. sendes berørte statlige
fagmyndigheter til uttalelse. Dersom disse har innsigelser til
kommuneplanens arealdel skal planen oversendes Miljøverndepartementet, som avgjør om innsigelsen skal tas til følge.
Virkning av planen

S 20 - 6

Bygge- og anleggstiltak må ikke være i strid med vedtatt
arealplan. Det samme gjelder andre tiltak som kan være til
vesentlig ulempe for gjennomføring av planen.

VASSDRAGSLOVEN
Vassdragsloven er den generelle lov om vassdrag.
Vassdragslovens S 8 er en hovedbestemmelse, som angir rammen for
den fysiske eierrådighet i vassdrag. Selv om man er grunneier
eller på annen måte rettighetshaver kan man ikke benytte retten
som man vil. Det må tas hensyn såvel til andre rettighetshavere i
vassdraget (private) som til de allmenne interesser som knytter
seg til bruken av det:
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S 8 Uten særlig adkomst eller hjemmel i lov må ingen, selv om
det skjer ved foretak på egen grunn,
forandre et vassddragsleie eller strømmens retning, øke
eller minske vassføringen enten i det hele eller til visse
tider eller heve eller senke vasshøyden eller
legge lense, gjerde eller bygge i eller over vassdrag,
såfremt derved voldes skade eller fare for annens eiendom
eller rettigheter, utilbørlig hinder for ferdsel eller fløting
eller i øvrig skade eller fare av noen betydning for almene
interesser.
Med uttrykket "hjemmel i lov" menes hjemmel i vassdragsloven, jfr
lovforarbeidene. Det er derfor ikke adgang til å gjøre inngrep i
vassdrag med hjemmel i vegloven uten at vassdragsmyndighetene
kontaktes før inngrepet.
Helt sentrale bestemmelser i loven er også konsesjonsordningen i
104 flg. for alle tiltak i eller ved vassdrag som medfører ulempe
av noen betydning for allmenne interesser. "Forhåndstillatelse" er
for så vidt et enklere uttrykk. Tiltak i vassdrag som medfører
ulempe av noen betydning for allmenne interesser må ha tillatelse
av Kongen (OED). I motsetning til konsesjonsbestemmelsene i vassdragsreguleringsloven
som bare omhandler kraftutbygging - dekker
disse bestemmelsene alle inngrep såfremt de er av noen betydning
for fellesskapet. Det er ikke lett å gi noe uttømmende svar på hva
som skal regnes som allmenne interesser. Et naturlig utgangspunkt
er likevel oppregningen av de interesser som har vært vurdert i
Samlet Plan; naturvern, kulturvern, friluftsliv, vilt- og fiske,
vannforsyning, vern mot vannforurensning, flom- og erosjonssikring, vassdraget som transportåre m.m.
Vegbygging på fylling i vassdrag, eller en fylling i elvekanten
som kan påvirke flomprofilen på uheldig måte eller omlegging av
elveløp av hensyn til veganlegg er alle tiltak som klarligvis på
ha tillatelse/konsesjon av vassdragsmyndighetene.
Det er fylkesmannen som reiser krav om behandling, med innstilling
til vassdragsmyndighetene om allmenne interesser blir skadelidende
ved et planlagt inngrep. Foreløpig ligger avgjørelsesmyndigheten i
OED, men er forutsatt delegert til NVE.
Hva skjer når noen overtrer vassdragslovens § 8?
En tiltakshaver som volder slik skade eller fare som nevnt i S 8,
må gjenopprette den gamle tilstanden. Rettingsplikten er uavhengig
av subjektiv skyld. Det framgår av S 114, som forutsetter at rettingsplikten bortfaller når tiltaket er godkjent ved forhåndsskjønn.
Tiltak for å unngå retting - kunngjøring og forhåndsskjønn:
Som i naboretten kan man på forhånd få avgjort om et tiltak vil
komme i strid med loven eller ikke. Dette kan enten gjøres ved at
NVE etter S 129 gir tillatelse til en kunngipLring
av tiltaket med
oppfordring til berørte rettighetshavere om å si fra om tiltaket
ikke kan settes i verk uten skade eller fare for dem (en registrering av berørte parter).
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Lovligheten av et tiltak kan også fastslås ved et forhåndssk' nn
etter § 112. Vegmyndighetene bruker ofte denne bestemmelsen,
særlig ved broer. Skjønn etter S 112 kan kreves av "enhver av partene". Skjønnet fastslår hvordan tiltak som nevnt i S 8 kan settes
i verk uten å volde skade eller fare for annen manns eiendom
(S 112 nr; privatrettslig) eller uten å komme i strid med de allmenne interesser som sikres i SS 105-105 (S 112 nr 2; offentligrettslig). Fylkesmannen skal stevnes til skjønnet for å ivareta
de allmenne interesser (S 130 nr 5).
Dersom det er truffet en avgjørelse etter SS 104-105 bør man
avvise en skjønnsbegjæring.
FOSSHEIMUTVALGET

Etter initiativ fra Miljøverndepartementet har NVE nedsatt et
utvalg for å utrede og aktivisere vassdragsloven med tanke på å
sikre de allmenne interesser ved forskjellige inngrep i vassdrag.
Med utgangspunkt i SS 104-105 har utvalget gjennomgått
akvakultur
jordvanningsanlegg
vannforsyningsanlegg
opprusting/ombygging av kraftverk
bygging i eller over vassdrag
uttak av grus fra vassdrag
målrettede miljøtiltak som terskelbygging m.v.
forbygnings- og senkingstiltak
med forslag til saksbehandling og prosedyr. Utvalgets utredninger
har vært forelagt en rekke instanser til høring, og er nå til avsluttende behandling i Olje- og energidepartementet.
Det er klart at bygging av vegtraltéeri vassdrag omfattes av bestemmelsene.
Vegsaker kan - som andre tiltak i vassdrag - deles i små saker med
bare rent lokal virkning - og større saker med virkning for allmenne interesser.
For de siste må det foreligge en teknisk plan med faglig vurdering
av virkninger for vassdraget (endrede strømforhold, opprusting,
økt erosjonsfare, virkning for allmenne interesser m.v.). Dersom
inngrepet finnes å være så omfattende i sin virkning på allmenne
interesser at tillatelse etter SS 104-105 antas å bli nødvendig
sendes saken fra NVE til OED.
Det er vanskelig å trekke grenser mellom små og store inngrep på
dette felt.
Behov for samordning med bestemmelsne i PBL og annet tilgrensende/
overlappende lovverk.
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Tiltak i strandsoner, som rydding av skog, bakkeplanering og vegbygging har indirekte virkning på vassdragene ved endret vannkvalitet, endret produksjon av næringsdyr for fisk etc. Tvilsomt om
vassdragsloven kan anvendes på slike tiltak. Fremtidig revisjon av
vassdragsloven må definere hvor langt loven har gyldighet i
strandsonen,

Sammendrag
I foredraget
gjennamgås
vegbygging
ved vassdragsett fra en rettslig
Foredraget
vil gi en generelloversiktoverde berørte
loversamvegloven,paan-og bygningsloven
og vassdragsloven.
Viderevil en kammenærmere inn på de konsesjcnsreglene
en har i
vassdragsloven.
I Fossheimutvalgets
innstilling
er det utarbeidet
saksbehaullingsrutiner
for inngrep i vassdrag.Dersam inngrepene er i
stridmed alImeneinteresser(vassdragsloven
104-105)krevesdet
tillatelse(konsesjon)
fra vassdragsmyrxiighetene.
I foredraget
vil en berøreenkeltepwaktiskeeksempler.
synsvinkel.
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VEDLEGGOM AKTUELLELOVBESTEMMELER
OG FORSKRIFTER
VEDR.VEGBYGGING
øyvind Traagstad
VEGLOVEN (1963)
12:

Planlegging av riksveg, fylkesveg og kommunal veg skal skje
etter reglane om planlegging i plan- og bygningslova.
I ein overgangsperiode på fem år frå ikraftsetting av endringane i paragrafen her kan planlegging av vegar også skje etter
føresegner gjevne av departementet. Vegplan utarbeidd etter
slike føresegner må ikkje vera i strid med bindande plan etter
plan- og bygningslova.
(Lovendring i ot.prp. nr 51 for 1987-88, om lov om endring i
plan- og bygningsloven og i visse andre lover om arealdisponering.)

S 13:

Departementet gir føresegner om anlegg av offentlig veg (vegnormalar).

S 50:

Ekspropriasjonsbestemmelse; Mot vederlag etter skjønn til den
det råkar, kan eigedomsinngrep settast i verk etter vedtak av
vegstyresmakta så langt ho finn at det trengs til bygging . .
. . av riksveg, fylkesveg eller kommunal veg . . .

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (1985)
S 9-4:

Samarbeid mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og
kommunen om planlegging av riks- og fylkesveger
Statens vegvesen kan utarbeide og fremme utkast til oversiktsplaner, herunder vegutredninger, etter kap. V og VI og regulerings- og bebyggelsesplan etter kap. VII. Beslutning om å
legge slike planer ut til offentlig ettersyn kan gjøres av
Statens vegvesen. Kommunen skal holdes orientert om planarbeidet.
Departementet kan gi nærmere bestemmelser om vegplanlegging,
herunder vegutredning, jfr § 6.
Fylkeskommunen og kommunen plikter å gi planforslag for
Statens vegvesen en så rask behandling som mulig.

S 17-1: Rikspolitiske retningslinjer
Kongen kan .
denne lov.

. . gi retningslinjer for planlegging etter
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§

19-1:

Fylkesplanlegging

I planen fastlegges også retningslinjer for bruken av arealer
og naturressurser i fylket når det gjelder spørsmål som får
vesentlige virkninger ut over grensene for en kommune eller
som den enkelte kommune ikke'kan løse innenfor sitt område og
som må ses i sammenheng for flere kommuner i fylket.
Når det er hensiktsmessig, kan det utarbeides fylkesplan for
bestemte virksomhetsområder eller grupper av tiltak fylkesplanleggingen omfatter og for deler av fylket.
S 20-1: Kommuneplanlegging
Kommunen skal utføre en løpende kommuneplanlegging . • • •
I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan . .
S 20-2:
Kommunen skal på et tidlig tidspunkt under forberedelsen søke
samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v. som
har særlige interesser i kommuneplanarbeidet.
S 20-4: S 20-4 Arealdelen av kommuneplanen
Arealdelen skal i nødvendig utstrekning angi:
Byggeområder
Landbruks-, natur- og friluftsområder
Områder for råstoffutvinning
Andre områder som er båndlagt eller skal båndlegges for
nærmere angitte formål i
Områder for særskilt bruk eller vern av sjø- og vassdrag....
Viktige ledd i kommunikasjonssystemet.

S 20-5: Utkast til kommuneplan sendes fylkeskommunen, berørte statlige
organer og organisasjoner m.v. som har særlige interesser i
planarbeidet til uttalelse . . .
Har fylkeskommune eller berørte statlige fagmyndigheter hatt
innsigelse til kommuneplanens arealdel, skal arealdelen etter
vedtak i kommunestyret sendes departementet til godkjenning,
dersom kommunestyret ikke har tatt hensyn til innsigelsene.
Departementet avgjør om innsigelsene skal tas til følge.
Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i
planen som finnes påkrevd.
§

119:

Nr 1 nytt siste ledd:
Vegplan som er godkjent i medhold av forskrifter gitt med
hjemmel i vegloven S 12, kan gjennomføres etter at leddet her
er trådt i kraft.
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(Lovendring i ot.prp. nr 51 for 1987-88, se overfor under
vegl. § 12.)
120:

Nytt nr 4:
Forslag til hoved-'og detaljplan, som ble lagt ut til offentlig ettersyn i medhold av forskrifter gitt med hjemmel i vegloven § 12, kan ferdigbehandles etter reglene i forskriftene
også etter at de er opphevet.
Mindre vesentlige endringer av detaljplaner og planer som
tidligere er vedtatt i medhold av forskrifter som nevnt i
første ledd, kan i nødvendig utstrekning gjennomføres etter
reglene om endring av detaljplaner i forskriftene også etter
at de er opphevet.
(Samme lovendring som overfor.)

Vassdragsloven (1940)
S 8:

Uten særlig adkomst eller hjemmel i lov må ingen, selv om det
skjer ved foretak på egen grunn,
forandre et vassdrags leie eller strømmens retning, øke
eller minske vassføringen enten i det hjele eller til visse
tider eller heve eller senke vasshøyden eller
legge lense, gjerde eller bygge i eller over vassdrag,
såfremt derved voldes skade eller fare for annens eiendom
eller rettigheter, utilbørlig hinder for ferdsel eller
fløting eller i øvrig skade eller fare av noen betydning
for almene interesser.

S 104:

1. Bruer, dammer og andre anlegg som oppføres i eller over et
vassdrag hvor almen ferdsel eller fløting foregår eller
hvor fisk har sin gang, skal være innrettet så eller
forsynt med slike særskilte innretninger for gjennomgang
eller forbigang, at de er så litet til hinder for ferdselen, fløtingen eller den frie fiskegang, som det er mulig
uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.
Uten tillatelse av Kongen må slike anlegg ikke utføres så
at de er til hinder eller ulempe av noen betydning for
almen ferdsel eller fløting eller for den frie fiskegang.
Uten slik tillatelse kan heller ikke vatn bortledes fra
vassdraget eller noe del av det, når bortledingen blir til
hinder eller ulempe av noen betydning for almen ferdsel
eller fløting eller for den frie fiskegang.
Det som her er fastsatt, skal også gjelde andre arbeid i
vassdrag enn de tiltak som er nevnt, og likeledes
ombygging, påbygging eller endring av eldre anlegg.
Tillatelse til midlertidige rådgjerder som går inn under
punkt 2, 3 eller 4, kan gis av når de er nødvendige ved
bygging i eller ved vassdrag eller ved vølings- eller
opprensingsarbeid.

131

§ 105:

S 106:

Uten tillatelse av Kongen må det ikke iverksettes noe vassdragstiltak som kan ventes å medføre at dyrket eller
dyrkbar jord eller naturlig eng, skog, torvmyr eller beitemark settes under vatn eller på annen måte ødelegges i så
stor utstrekning at det etter forholdene på stedet må anses
skadeng for almene interesser. Det samme gjelder andre
tiltak som ved innvirkning på vassdraget kan ventes å
medføre skade eller fare av betydning for andre offentlige
eller almene interesser enn de som er nevnt i § 104, punkt
2, såsom ved elvebrudd eller forsumping eller ved tørrlegging av flygesand.
1. Tillatelse etter § 104, punkt 2-4 og S 105 kan bare gis når
det antas at tiltaket medfører slik nytte for samfunnet at
skaden for de offentlige eller almene interesser mer enn
oppveies.
I tillatelsen kan settes slike vilkår som finnes påkrevd av
hensyn til de offentlige eller almene interesser som
tiltaket utsetter for skade eller av hensyn til samfunnets
nytte av tiltaket.
Den som setter tiltaket i verk i samsvar med tillatelse, er
uten ansvar for ulempe som tiltaket medfører for det offentlige eller almenheten, når bestemmelsen i S 104, punkt
1, er overholdt.

S 112:

1. Spørsmål om hvorledes slike tiltak i vassdrag som nevnt i
S 8 og S 11 kan settes i verk uten å volde skade eller fare
for annenmanns eiendom eller rettigheter, kan enhver av
partene kreve avgjort på forhånd ved skjønn. Når skjønnet
finner at skade eller fare ikke vil bli voldt, kan ingen
som har vært part under skjønnet, motsette seg at tiltaket
iverksettes, selv om skade eller fare likevel oppstår. Erstatning for skaden kan alltid kreves.
Spørsmål om hvorledes tiltak kan iverksettes uten å komme i
strid med reglene i SS 104, 105 og 108, punkt 4 kan enhver
interessert kreve avgjort på forhånd ved skjønn. Den som
setter i verk et tiltak med hjemmel i et slikt skjønn, er
uten ansvar for ulemper som tiltaket kan medføre for det
offentlige eller almenheten.
Ved skjønn etter denne paragraf kan fastsettes forskrifter
om hvorledes anlegget skal brukes og passes, herunder også
at det fra anleggets side skal ytes hjelp ved gjennomgang
for ferdsel og fløting.
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Direktoratetfor naturforvaltning
v/ Ola Skauge
Tre ulike direktorater har stått bak dette seminaret, og vi
har fra ulike forutsetninger pekt på problemer og konflikter
ved vegbygging i nærheten av vassdrag.
Første forutsetning for å kunne løse et problem, er at alle
involverte parter erkjenner at det eksisterer. Innlegget i
går av direktør Søfteland etterlot ingen tvil om at vegetaten
erkjenner konflikter ved vegbygging langs vassdrag, at etaten
er innstilt på å ta miljøsignalene på alvor og ta
miljøspørsmålet med i planlegginga.
I nasjonale og internasjonale fora legges økende vekt på miljø
som en overordnet faktor i all samfunnsplanlegging. Håpet er
at vi i den nære framtida også kan utvikle helhetlige
nasjonale retningslinjer for transport til lands, til vanns og
i luft. Dette vil gi et bedre grunnlag for å klarlegge
hvordan og hvor vi skal utvikle vegnettet vårt.
Kompetanseoppbygging på miljøvernsida må skje i alle etater og
på alle nivåer. Naturforvaltningsmyndighetene skal sette krav
til kompetansen og se til at den kommer til uttrykk i all
utbyggingsvirksomhet. Det springende punktet er hvilken vekt
som legges på miljøvernkompetansen og hvordan den blir brukt.
Direktoratet for Naturforvaltning bør være med og se til at
kompetansen tillegges vekt. Vi skal også komme med innspill.
Etter hvert som ferdighetene øker, må lista legges høyere.
I dag delegeres stadig flere avgjørelser til kommunenivå.
Blant annet gjelder dette vegbygging. Dette betyr at
naturforvaltningskompetansen på kommunenivå må styrkes, og den
må være god nok og aktiv nok på fylkesplan til at den kan
påvirke utviklinga reelt. Vi i Direktoratet for
Naturforvaltning skal være med og legge grunnlaget for
arbeidet på kommune- og fylkesnivå, - blant annet vis a vis
vegplanlegging. Vi ønsker også å være med og meisle ut
Vi vil bidra til å påpeke
retningslinjene framover.
Vi er
konfliktområder i naturforvaltning og natur"forbruk".
ikke tjent med hakking og angstbiting, men med samarbeid,
informasjon og arbeid for ny viten.
Samarbeidet mellom de tre etatene skal fortsette på regionalt
nivå. Jeg antar at de landsdelsvise seminarer får et større
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innslag av gruppearbeid, kanskje omkring konkrete
problemstillinger. Forhåpentligvis vil et slik opplegg bidra
til at vi blir bedre kjent med hverandre på lokalplanet, og at
seminarene slik kan bli en impuls til et tettere samarbeid i
framtida.
DN ønsker å takke komiteen for et godt arbeid så langt, og
ønsker lykke til med tilrettelegginga av neste fase i dette
samarbeidsprosjektet.
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Vegdirektoratet
v/ Olav Søfteland

Overordnede mål.
I vegmyndighetenes samarbeid med miljøvernmyndighetene er det både uenighet - det er naturlig - og
det er enighet. Jeg føler det er en klar enighet
om den generelle overordnede målsetting for miljø
i tilknytning til samferdsel som sier at det skal
bygges ut et tjenlig vegnett hvor:
Støy og luftforurensing fra vegtafikken løses
så langt som mulig i belastede områder, der
dette er et problem eller vil kunne bli det
kulturminnevern
friluftsliv
Naturvern
landskapsarkitektoniskeverdier
arkitektur
i forbindelse med veg og vegtrafikken bevares,
eller gjenopprettes så langt som mulig
Med utgangspunkt i MILJØUTREDNINGENvil vi i
Statens Vegvesen arbeide for at veg og
arealplanlegging skal skje slik at
landskapskvaliteterblir tatt vare på. Spesielt
nevnes:
friluftlivsområder
strandsoner
sammenhengende naturområder
kulturlandskapsområder
kulturminner
bystruktur og byform
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Virkemidler.
For å få til dette må mange ulike virkemidler taes
i bruk. Det er virkemidler som forskjellige etater
rår over og som benyttes enkeltvis eller i kombinasjon med hverandre. Virkemidlene som skal benyttes vil være forskjellige i by- og landområder.

Fagforedragene

igår både gledet og irriterte med.

Jeg lærte mye og fikk bedre forståelse for problem
som vegbygging kan skape. Men det var irriterende
å høre hvor absolutte mange var i sine krav.
Ved bygging av ny veg er det viktig å unngå inngrep i verdifulle omgivelser samtidig som øvrige
miljøhensyn og hensyn til trafikksikkerhet

og

fremkommelighet blir ivaretatt. Der vegen skaper
store miljøproblemer

i forhold til omgivelsene

kan, kan tunnel eller vegoverbygg være et virkemiddel. Dette gjelder både ved støyømfintlig
bebyggelse, natur og friluftsområder, verdifulle
kultur

og landskapsestetiske

områder.

Men det er viktig å huske på at det også må stilles krav til vegen for at den skal tjene sin hensikt. Husk at vegen

er et stivt

og svært

varig

landskapselement. Veglinja kan ikke flyttes i hytt
og pine.
Gjenskaping av landskapskvaliteter

kan være akuelt

i områder hvor vegutbygging har eller vil skape
inngrep
naturvernkvaliteter
friluftslivskvaliteter
kulturminnekvaliteter
Dette gjelder også der vegen har fått uheldig
nærføring til slike kvaliteter.
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Planlegging
Alle virkemidler som hver på sin måte skal gi
bedre miljø, krever god planlegging. Valg av
virkemiddel herunder fastlegging av av deres
innenbyrdes betydning, må skje gjennom planlegging
på alle nivåer. Både vegbygging og øvrig
arealutnytting må baseres på planlegging hvor
miljøhensyn inngår som premiss på lik linje med
andre faktorer. Dette innebærer:
at planlegging må samordnes på tvers av
både faggrenser, kommune- og
fylkesgrenser.
at samarbeidsrutinerog planleggingsverktøy
for planlegging må bedres.
en kompetansevridninginnen planfaglige miljøer
med økt vekt på miljøfaglig kompetanse.
Det vil kreve en endring av praksisen på flere
nivåer og innen flere etater for å få miljøhensyn
inn på et tidlig stadium. Den nye plan og bygningsloven må utvikles slik at den i praksis blir
et godt virkemiddel for å løse miljøproblemene.
Dette må gjenspeiles gjennom fylkes- og kommuneplaner, veg og transportplaner.Dessuten er det
viktig at det blir utarbeidet overordenede planer
for hoved og stamvegnettet og arealene langs
disse.
Det er viktig å få bedre kunnskap om naturforhold
og om krav til vegsystemet. Denne konferansen har
har vært nyttig i så måte. Bring kunnskapen videre!
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Utviklin o

kom etanseop by
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Systematisk miljøarbeid i tilknytning til veg og
trafikk er et ungt fagområde. Vi ser derfor et
stort behov for forskning og utvikling innen
faget. Det er også behov for koordinering og
tilrettelegging både administrativt og i
planlegging.
Både fagfolks og vanlige trafikkanters kunnskap,
holdninger og ansvarsfølelse kan på mange måter
påvirke omfanget av miljøproblemene. Det er derfor
en oppgave å lære opp begge disse gruppene. En
styrking av miljøfaglig kompetanse vil således
bedre grunnlaget for miljø både ved planlegging,
utforming, utbygging og samarbeid.

Samarbeid
Det er av vesentlig betydning at fremtidig
planlegging av veger og trafikk skjer gjennom et
utstrakt samarbeid med andre myndighete, noe denne
konferansen er gir en god start på. Her har vi
fått både en faglig opplæring som har gitt oss
forståels for andre deler av fagområdet som ikke
vi behersker selv, og forståels for at disse
delene er like viktige som våre egne, og vi har
blitt kjent med personer som forvalter denne
kunnskap, personer vi i fremtiden skal samarbeide
med.

Omor aniserin av ve direktoratet
Bl.a. for å møte den nye miljøutfordringen
vurderer vi en omorganiseing av Vegdirektoratet.
Målet er å gi miljø større tyngde både internt og
i forhold til omgivelsene.

138

Avslutning

Dette innlegget har dreiet seg mest om miljø generelt i forbindelse med veg og vegtrafikk, ikke så
mye om strandsoner spesielt. Strandsoner er i
denne forbindelse en miljøfaktor som må behandles
på samme måte som alle de andre miljøkomponentene.
Det generelle gjelder derfor også for det
spesielle her.
Statens Vegvesen vil i tiden fremover legge vekt
på:
SAMARBEID OG GJENSIDIG RESPEKT
KOMPETANSEOPPBYGGING
FORSKNING OG UTVIKLING
PLANLEGGING

Mye arbeid og store utfordringer står foran oss,
men det er også spennende oppgaver som gir faglig
bredde og muligheter for gode resultater. Vi ser
frem til et godt samarbeide om viktige og
vanskelige oppgaver.
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NVE-Vassdragsdirektoratet
v/ Bård Andersen

For å oppklare usikkerhet som har vist seg med hensyn til hva en forbygning
er, vil jeg legge fram en skisse av tre hovedtyper av forbygninger. Det ene er
sikring mot utgraving langs elvekanten når det er oppstått elvebrudd som for
eksempel truer bebyggelse. Den andre figuren viser at elva graver i skråning
og det oppstår fare for ras. Den tredje typen forbygning er bygging av flomsiiCcerfylling (flomverk). (Viser til figur).
Årlig brukes mellom 40 og 50 millioner kroner til forbygninger. Alle planer om
forbygninger er ute til solid høring før de settes i verk. Vi er nærmest en
serviceinstans som setter i verk de tiltak som mange er med på å bestemme skal
gjennomføres, og vi hjelper folk som bor langs vassdragene slik at deres
boforhold tas vare på.
Vern av kulturlandskap blir en viktigere del av vassdragsforvaltninga. Det er
behov for nye og bedre saksbehandlingsrutiner i enkelte typer saker, for
eksempel de som gjelder mindre inngrep. Nye rutiner i NVE vil føre til at mye
av det vi har snakket om på konferansen vil bli forbedret. I tilleg9må vi
gjennom bedre samarbeid utnytte den fagekspertisen som våre tre etater tilsammen sitter inne med. DN må integreres på en bedre måte.
Også i NVE holder vi på med omorganisering, men den vil antagelig i liten grad
berøre de spørsmålene vi har vært opptatt av her.
Vassdragsloven vil i nær framtid bli tatt opp til revisjon. Loven har mange
muligheter, men den har ikke vært brukt godt nok. Det er et klart behov for
fornyelse av en del bestemmelser.
Vi fra vassdragssida har hatt stort utbytte av konferansen, og jeg ser fram
til videreføringen av den.
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VEDLEGG
EFERAT FRA DI K
Referent: Mads Johnsen, NVE
Gunnar Tørud, Tørud og Nilssen, landskapsarkitekter MNLA

Kolb'ørn Hoff:
Hvor stort er virkeområdet til Vassdragsloven, avstand fra
elvebredden?
vind Traa stad (svar til Hoff):
Det er uklart hvor høyt opp loven gjelder, og det er behov for
få avklart dette når Vassdragsloven skal revideres.
Gjennomsnittlig flomavstand kan være et aktuelt virkeområde.
Terje Klokk:
Har Vassdragsloven vært brukt i forbindelse med vegbygging
langs vassdrag?
vind Traa stad (svar til Klokk):
Nei, Vegloven er den loven som først og fremst har vært brukt.
Eli Fremstad:
Hvordan er dobbeltprofil utformet?
Einar Beheim (svar til Fremstad):
Dobbeltprofil gir relativt smalt midtløp og bred fordam.
(Viser på overhead.)
Olav Søfteland (svar til Klokk):
Plan- og bygningsloven er overordnet Vegloven. Det oppstår
ofte kollisjoner mellom de enkelte lovverk i forbindelse med
vegbygging. Hvis ikke forhandlinger fører fram, må
avgjørelsen tas av Regjeringen.
Terje Klokk:
Er Hillestad fornøyd med NVE's arbeid med Søya-vassdraget?
Knut Ove Hillestad (svar til Klokk):
Nei.
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Arne Hamarsland:
Hvilke kriterier ligger til grunn når Hoff vurderer avstanden
veien må ha til vassdraget for at dette skal regnes som
uberørt?
Kolb'ørn Hoff (svar til Hamarsland):
Kriteriene er delvis matematiske utregninger og delvis skjønn.
En avstand på 15-20 meter regnes generelt som akseptabelt, men
variasjoner kan oppstå blant annet avhengig av hvilken måte
veien nærmer seg vassdraget på.
Jan Habberstad:
Finnes det noen måte å skape hurtigere tilgroing i steinsatte
elveskråninger for raskere å dekke til de grå flatene?
Eli Fremstad (svar til Habberstad):
Jeg kjenner ikke til at dette har vært forsket på. Gråor er
svært villig til å vokse, men krever noe finmasse i
forbygningen. Tilgroingen vil også gå raskere ved noe
tilplanting.
Bård Andersen (svar til Habberstad):
NVE-Forbygningsavdelingen har nå som hovedregel ved
anleggsutførelse å fylle finmasser og tilså topp- og øvre del
av forbygningsskråningen. Dette viser seg å gi et hurtig
grønt anlegg.
Terje Klokk:
Med bakgrunn i Vegvesenets tolkning av Brundtlandkommisjonen vil Vegvesenet bygge opp egen miljøkompetanse?
Olav Søfteland (svar til Klokk):
Vegvesenet vil ikke være selvforsynt med miljøkompetanse.
Fagfolk innen miljøfag må være flinkere til å "markedsføre"
sine faginteresser, slik at disse kan komme tidlig inn i
vegplanleggingen.
Haavard østha en:
Har vegvesenet som satsingsområde å redusere behovet for veier
(trafikkøkonomisering)?
Olav Søfteland (svar til østhagen):
Vegvesenet jobber utvilsomt med å gjøre veien som vare mindre
ettertraktet. Blant annet ved å øke den kollektive andelen av
trafikken. Et problem er at en del uheldig arealdisponering
skaper øket trafikk.
Per Løvaas (kommentar):
City Syd er et godt eksempel på uheldig arealdisponering med
hensyn til trafikkøkonomisering.
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Eli Fremstad:
Må slike uheldige utforminger skje, som vi har eksempler på
Med litt mer omtanke i utforminga kunne
fra Søya og Sokna?
man for eksempel lagt inn flere kurver i veien i stedet for å
legge den rett som en linjal i terrenget.
Einar Sæterbø (svar til Klokk/Fremstad):
Brosjyren med bilde av Søya viser at det er konflikter mellom
Byggverket langs Søya er et
flere hensyn langs et vassdrag.
omtale av instanser
positiv
fikk
produkt av sin tid, og det
som uttalte seg om miljø.
samme i dag.

Men vi ville ikke ha planlagt det

Jan Habberstad:
Hvorfor belyses ikke alle virkninger og inngrep ved en
vegplan? Jeg etterlyser en fullstendig plan som også omfatter
massetak, fyllinger, hogst mm., slik at de som skal uttale seg
om planen, ikke blir lurt!
B'ørn H'elmstad (svar til Habberstad):
I Oppland har vegvesenet ingen dårlig samvittighet i så måte.
Fullstendige, detaljerte planer presenteres.

Kolb'ørn Hoff (svar):
Det skal anrettes sti mellom elva og veien. Det er et problem
at bøndene "tar skjea i sin egen hånd" og bearbeider områdene
selv. (Maskindiplomati!)
Olav Søfteland (kommentar):
Det er problem at kommunen trekker bebyggelse inn mot
hovedtrafikkårene . Eks. omkjøringsvei ved Vinstra.
Eli Fremstad:
Kan brukonstruksjoner erstatte fyllinger i lengderetningen av
elva?
Kolb'ørn Hoff (svar til Fremstad):
Bru er ikke akseptabelt fra et landskapsestetisk synspunkt og
hensynet til friluftsinteressene.
B'ørn H'elmstad (svar til Fremstad):
Bru er mye dyrere.
Bård Andersen (kommentar):
I tilfellet Fåvang er det landbruket som har ønsket
flomsikring, og flomsikringsdelen av prosjektet er derfor
finansiert av landbruksmidler (LUF-midler).
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Mads Johnsen:
det er oppstått en del misoppfatninger om hva en legger i
ordet "forb nin ". En må skille mellom høye (flomverk) og
lave (strandkledning/kantbeskyttelse)forbygninger. De lave
forbygningene bygges ikke høyere enn terrenget innenfor, og er
følgelig intet hinder for flomvannet. Et "flomverk" hindrer
derimot flomvannet i å strømme inn over arealene langs elva.
En betydelig del av forbygningen i Norge er lave, og kommer
derfor i et galt lys når "forbygninger" omtales som uønsket
ut fra hensynet tilflommarksvegetasjon, slik det grå fram av
Eli Fremstads foredrag, - og fra hennes øko-forsk rapport
vedrørende flommarksvegetasjon.
Eli Fremstad (svar til Johnsen):
NVE v/Sæterbø har flere ganger invitert meg til møter for å
drøfte slike ting, men jeg har ikke hatt tid.
De negative omtaler av forbygninger i sammenheng med flomskog,
går på flomverk, og ikke på lave forbygninger. Det er
beklagelig at denne forvekslingen har skjedd.
Eli Fremstad
NINA:
Hvorfor må det se slik ut (som ved Sokna på Støren)? Det er sagt at
planene er av eldre dato - men anlegget er da bygget idag!
Er det forbudt å revidere "gamle" planer i Statens Vegvesen?
Olav S fteland - Ve direktoratet:
Det er ikke forbudt å revidere planer i Statens Vegvesen. Dette er
dagligdags hos oss. Støren kjenner jeg ikke godt nok
men plansjef
Johan Widerø kunne sikkert ha redegjort for dette.
Per L vaas - Ve kontoret i S. Tr ndela :
- vil supplere Søfteland. Så vidt jeg vet er det lagt planer for
landskapspleie i området ved Sokna.
Pål Theodorsen - DN:
Vi må sørge for å ta vare på også urørt natur. Reprasjoner og
landskapspleie er vel og bra, men for dem som har sett arealene før
utbygging - og for dem som er faglig skolert - vil resultatene ikke
måle seg med urørt natur. I Norge minsker faretruende de arealer som
kan kalles urørt natur. Det er klart at de 3 direktoratene må se på
kontakten seg imellom - og også sørge for at gamle planer blir vurdert
på nytt.
vind Traa stad - NVE VAJ:
Foreldede planer har vært et problem. Iflg. Plan- og bygningsloven
skal kommuneplanen revideres for hver kommunestyreperiode.
In er Lise Amundsen - Ve direktoratet:
Føler ansvar for den endelige planen i Støren-området. Hovedplanen har
vært endret - og godkjent på nytt flere ganger. Støren-planen har
kanskje vært revidert for mange ganger? Det blir i alle fall tidspress
på slutten - før anleggsstart - slik at den endelige planen ikke blir
godt nok gjennomarbeidet. Kommunen var svært ivrig på å komme igang
med anleggene.
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Mads Johnsen - NVE:
Planen for Sokna er godt kjent av Forbygningsavdelingen i NVE - og
støtter I. Amundsen i at planen ikke er gammel.
Erik Stabell - DN:
Jeg arbeidet som arealplanlegger tidligere og spesielt med
Støren/Sokna-planen. Det fantes ingen bedre løsning for Støren-planen.
Til tross for nye vurderinger er basis-planen for Støren ca 12 år
gammel. Planen skulle inneholde en kombinasjonsløsning for RV og for
kanalisering av Sokna - og samtidig skulle det være plass for nye
industritomter på siden av vegen.
Ola Skau e - DN:
Ingen hensikt å drive denne diskusjonen videre. Også
miljøvernmyndighetene må kunne innrømme å ha gjort en for dårlig jobb.
Jan Habberstad - F lkesmannen i S r-Tr ndela :
Har lyst til å peke på to ting:
Samarbeidsprosjekter må bli vanligere mellom alle impliserte f.eks. som i forbindelse med flerbruksplan for Gaula, Sokna m.fl.
Godkjenningsprosedyrene vedr. disse vegplansakene er ikke gode nok.
Vi ønsker å delta mer aktivt før hovedplanen er fastlagt. Og det er
viktig (og nødvendig) at det senere i planfasen (detaljplanlegging)
er nye runder med godkjenning f.eks. av massetak o.l.
Olav S fteland - Ve direktoratet:
Støren-planen har vært lang (siden 1965) og vanskelig. Planer
utarbeides - og endres - for å legge forholdene til rette for
framtiden. Men det har til nå vært dårlig koordinering av vegplaner og
arealplaner.
Haavard stha en - NVE:
Til Theodorsen vil jeg gjøre oppmerksom på at vi i Norge knapt har
såkalt urørt natur - bortsett fra isbreer og enkelte mindre områder.
Det er riktigere å snakke om kulturlandskap hvor menneskenes
påvirkningsgrad varierer.
Erik Stabell - DN:
Vidar Asheims mål vedr. landskapsvurderingene er ok - men jeg
reserverer meg med en holdning som går ut på at motorveiene gjerne
legges midt i kulturlandskapet - og at det er først og fremst
trafikantens opplevelse av landskapet som skal være avgjørende.
Asheims syn på dette er ikke representativt. Ellers vet jeg at det
pågår kartlegging av landskapstyper - for å kunne rubrisere disse - og
å finne ut hva som er "vakre" landskap. Kan de landskapsfaglige
representanter i salen si noe om klassifisering av landskapstyper? Det
må her også finnes konkretiserbare verdier - selv om ikke kroner og
øre kan benyttes?
Pål Theodorsen - DN:
Sier takk til østhagen. Men jeg mener at også mindre lokaliteter av
urørt natur - f.eks. langs Gaula - bør kunne vernes.
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Til Hillestad vil jeg si - at nettopp det at vi opplever virkeligheten
forskjellig (jfr.Versailles-interiøret i din lysbildeserie) kan være
en svakhet i aktuelle saker. Vanskelige avgjørelser kan bli
ufarliggjort.
Per L vaas - Ve direktoratet i S r-Tr ndela :
Jeg har regnet på hva sportsfiskeinteressene ved Støren kan være

"verd" som friluftsliv i forhold til beboernes friluftsliv i
tilknytning til private hager. Sportsfiskernes idyll forstyrres av ny
motorveg - mens beboerne får ro og fred for trafikkstøy i sine hager i
Støren sentrum. Når jeg regner ut friluftslivstimer for sportsfiskerne
og beboernes hageopphold kommer jeg til forholdet 1:7. Er dette en
argumentasjon som du (Theodorsen) synes kan benyttes i en avveining
mellom interessene?
Pål Theodorsen - DN:
Jeg sier ikke at vegen ikke skal ligge der den nå bygges. Jeg kan ikke
her og nå svare på om din argumentasjon kan benyttes i slike
avveininger.
Einar Sæterb

- NVE VRM:

Vi fra NVE er nok noe i forsvarsposisjon her i salen. Mange føler vel
at de er presset inn i båser som vi kanskje ikke ønsker. Men alle
planer skal behandles på en riktig og forsvarlig måte.
In er Lise Amundsen

Ve direktoratet:

Til Erik Stabell må jeg si at vi i Vegvesenet må legge vekt på den
visuelle opplevelsen både for trafikantene og det øvrige publikum.
Vegvesenet må være opptatt av begge deler - uten at jeg kan si at det
ene er viktigere enn det andre. Det viktig å finne frem til en
rubrisering av landskapstyper - og å sette opp verdi-kriterier.
Jeg finner det hensiktsmessig å skille mellom kulturhistoriske og
(estetiske/visuelle) landskapsarkitektoniske kriterier som to riktige
hovedinndelinger.
Vidar Asheim - F lkesmannen i

stfold:

Jeg mener motorveger som en egen kulturlandskapstype - og ser på den
som noe mer enn bare asfaltstripa. Som jeg viste fra Røldal - er det
viktig at trafikantene får oppleve steder/landskap når de reiser
gjennom landet. Det er ingen løsning å legge f.eks. hovedadkomsten til
I det nye heftet "Ta vare på
våre byer i tunneler/kulverter.
kommunelandskapet" er det vist eksempler på stygge og pene landskap.
Det er ikke så vanskelig.
Anders Hor en - F lkesmannen i Buskerud:
Jeg mener holdningene er endret i miljøvernavdelingene hos
fylkesmennene. Det vil ikke bare bli tatt hensyn til eksist. boliger
og dyrket mark når nye planer skal vurderes. Vi vil kjempe for natur/miljøhensyn.
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Ola Skau e - DN:
Traagstad nevnte i sitt foredrag at Rikspolitiske retningslinjer var
et hinder for utøvelse av delegert myndighet og demokratisk styre. Jeg
mener det er helt nødvendig at det ved delegering av myndighet sendes med rammer. De nasjonale mål må være rammegivende. Plan- og
bygningsloven er et redskap innenfor de statlige rammebetingelser som
er gitt.
Knut Ove Hillestad - NVE:
Jeg mener at landskapsarkitekter/planleggere i sin iver etter å
gjenskape natur - bruker for feite jordblandinger i vegskråningene.
Det skapes en kunstig frodighet - som ikke passer inn i landskapet.
Eli Fremstad - NINA:
Jeg har for første gang blitt kontaktet av utbyggere (av veg) for å si
hva jeg mener i en planleggingssituasjon. Tidligere er vi/jeg bare
blitt spurt om hva som finnes.
Sissel RUbberdt - DN:
Når det gjelder å ta hensyn til naturverdier - så bør sjeldenhetene
spares mens de vanligste ting må ofres først. Jeg håper man kan løse
opp mafian landbruk/vegmyndighet.
Er det noen som lager norsk frøblandinger for eng i vegkantene?
Nina de aard - Ve direktoratet:
Grasfrøblandingene som Vegvesenet bruker er utforsket ved Norges
Landbrukshøgskole. Dette er fortrinnsvis lavtvoksende grassorter med
farge som passer. Det skal benyttes lite gjødsel. Da vil det gå kort
tid for den nye vegetasjonen tilpasser seg omgivelsene. Det forskes nå
også i å finne frem til arter som kan benyttes. Busker - og også trær
- vil komme av seg selv etterhvert - dersom det ikke slås. Det er også
gjort forsøk med utenlandske frø. Både sprøyting (med kjemikalier) og
kantklipping foretas av Vegvesenet (riks- og fylkesveger).
In olf Thorud

- Ve kontoret i Akershus:

Kanskje har repr. fra vegetatene vært lite aktive i diskusjonen.
Seminaret har vært lærerikt og interessant. Det er fint at
direktoratene skal gå videre med seminarer i distriktene. Med tanke på
trafikantene synes jeg at Hurumforbindelsen over Oslofjorden bør skje
via bro. En senketunnel under fjorden vil ikke være attraktiv for
trafikantene. Den vil også skape mest forurensning.
Sissel Riibberdt- DN:
Til Nina Ødegaard: La det utenlandske frøet ligge. Kan en ikke samle
inn frø i naturen - slik som vi vet det skjer enkelte steder i
utlandet?
Erik Stabell - DN:
De fleste nordmenn bruker mer tid i bil - enn til friluftsliv. Likevel
mener jeg ikke det er riktig å gå inn for bro over Oslofjorden ved
Drøbak. Broa er et voldsomt naturinngrep. Jeg vil prioritere
friluftslivsinteressen i tilknytning til Oslofjorden fremfor
broforbindelsen.
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Knut Ove Hillestad - NVE VN:
Utprøving av vegetasjon foregår kontinuerlig ved Norges
Landbrukshøgskole. Arbeidet ble startet av NVE. Det er ingen grunn til
å importere frø/plantemateriale. Utlendinger kommer til Norge for å se
på det arbeidet som drives her - f.eks. i tilknytning til
vassdragsutbyggingen og landskapspleien. Vi har ekspertisen i Norge.
Haavard stha en - NVE VN:
For å unngå bladsprøyting av kantvegetasjonen som blir stående brun og
vissen etterpå - er det utviklet kutteutstyr som automatisk sprøyter
snittflatene (med Round-up) under ryddingsarbeidet. Da drepes røttene
og en slipper ny tilvekst fra de kuttede plantene.
Pål Theodorsen - DN:
Vegene bør legges slik at variasjonsrikdommen beholdes. Styr utenom de
sjeldne (eksklusive) lokalitene i naturen. Den ene fiskeplassen må
spares. For å få oversikt over slike ting må friluftsinteressene
registreres. Naturforvaltningene må koples inn i en tidligere fase.
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PROGRAM
28.09
INNLEDENDE DEL
09.30

ÅpningNelkommen v/ MD

9.45

Hvor står vi? Signaler fra direktoratene
v/ Schei, Direktør v/DN
0.Softeland, trafikkdirektør, Vegdirektoratet
B.Andersen, avd.dir. forbygn.avd. NVE

10.15

Problembeskrivelse v/ K.Hoff Fylkesmannen i Oppland

10.45

Kaffepause

FAGDEL NATUR OG LANDSKAP
11.05

Friluftsliv v/ P.Theodorsen kons. DN

11.25

Botanikk/Vegetasjon v/ E.Fremstad forskn.sjef N1NA

11.45

Fv.økologillisk v/ A.Eggereide 1.kons. DN

12.05

Vilt/fugl v/ Sissel FlObberdtkons. DN

12.25

Spørsmål

12.45

Lunsj

FAGDEL VEGBYGGING V. VASSDRAG
13.45

Vegplanleggerens problemer v/ B.Hjelmstad, Vegkontoret
Oppland.

14.15

Spørsmål

BEFARING
15.00

Befaring langs Gaula m/elverast

19.00

Middag på Müllerhotellet
Kunstnerisk innslag v/ Jon Østeng Hov.
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* FAGDEL VEGBYGGING V.VASSDRAGFORTS.
08.00

GenereIt om lovverket v/ 0.Traagstad kontorsjef Juridisk kontor
NVE
Landskap v/ V.Ashelm natvernkonsulent, fylkesmannen I
Østfold.

08.30
09.00

Veg/Vassdrag og arealbruk v/ N.Ødegaard, Landskapsarkitekt,
Vegdirektoratet

09.20

Vassdragsteknikk v/ E.Beheim aing. Forbygn.avd. NVE

09.50

Landskapstiltak v/ K.O.Hillestad avd.dir. Natur - Lskavd. NVE

10.20

Spørsmål

10.40

Kaffepause

* AVSLUTTENDE DEL
11.00

Diskusjon/Innlegg

13.00

Oppsummering v/Direktoratene

13.30

AvslutnIng/videreføring v/ styrIngsgruppa

13.45

Lunsj.
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Schei,
9k,:Auge,
Solheim,

Peter
Ola
Rjell
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DN
vegkont.
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ADRESSELISTE
Vegdirektoratet
Postboks 6390 Etterstad
0604 Oslo 6
(tlf 02-639500)

Vegkontoret Nord-Trøndelag
Byaveien 21
7700 Steinkjer
(tlf 077-65311)

Vegkontoret i Østfold
Postboks 310
1501 Moss
(tlf 09-274500)

Vegkontoret i Troms
Postboks 615
9001 Tromsø
(tlf 083-56211)

Vegkontoret i Hedmark
Fylkeshuset
2300 Hamar
(tlf 065-30866)

Vegkontoret i Akershus
Postboks 6375 Etterstad
0604 Oslo 6
(tlf 02-634000)

Vegkontoret i Buskerud
Postboks 2265 Strømsø
3003 Drammen
(tlf 03-831360)

Vegkontoret i Oppland
Postboks 1010
2601 Lillehammer
(tlf 062-71000)

Vegkontoret i Telemark
Postboks 219
3701 Skien
(tlf 03-581600)

Vegkontoret i Aust-Agder
Postboks 173
4801 Arendal
(tlf 041-25620)

Vegkontoret i Vest-Agder
Postboks 157
4601 Kristiansand
(tlf 042-26650)

Vegkontoret i Sogn og Fjordane
5840 Hermannsverk
(tlf 056-55700)

Vegkontoret i Hordaland
Postboks 3645
5033 Fyllingsdalen
(tlf 05-173000)

Vegkontoret i Sør-Trøndelag
Sluppenvegen 12
7037 Trondheim
(tlf 07-968022)

Vegkontoret i Møre og Romsdal
Fylkeshuset
6400 Molde
(tlf 072-58000)

Vegkontoret i Nordland
Nordstrandvn.41
8000 Bodø
(tlf 081-81600)

Vegkontoret i Vestfold
Postboks 323
3101 Tønsberg
(tlf 033-13210)

Vegkontoret i Rogaland
Postboks 197
4001 Stavanger
(tlf 04-501300)

Vegkontoret i Finnmark
Båtsfjordvn.18
9800 Vadsø
(tlf 085-52497)

Vegkontoret i Oslo
Trondheimsvn.5
0560 Oslo 5
(tlf 02-662020)
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Direktoratet for naturforvaltning
Tungasletta 2
7004 Trondheim
(tlf 07-913020)
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkeshuset postuttak
7000 Trondheim
(tlf 07-510811)

Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 106
5001 Bergen
(tlf 05-326720)

Fylkesmannen i Østfold
1700 Sarpsborg
(tlf 031-17000)

Fylkesmannen i Nordland
Notvn. 17
8000 Bodø
(tlf 081-62100)

Fylkesmannen i Oppland
Kirkegaten 72
2600 Lillehammer
(tlf 062-55700)

Fylkesmannen i Hedmark
Fylkeshuset
2300 Hamar
(tlf 065-26080)

Fylkesmannen i Telemark
Postboks 287
3701 Skien
(tlf 035-27020)

Fylkesmannen i Vestfold
Stoltenberggt. 38
3100 Tønsberg
(tlf 033-17515)

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
5840 Hermansverk
(tlf 056-53522)

Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkeshuset
4800 Arendal
(tlf 041-25860)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Postboks 145
7701 Steinkjer
(tlf 077-63220)

Fylkesmannen i Vest-Agder
Tinghuset
4600 Kristiansand S.
(tlf 042-28000)

Fylkesmannen i Finnmark
Damsvn.1
9800 Vadsø
(tlf 085-51761)

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger
(tlf 04-527060)

Fylkesmannen i Oslo/Akershus
Postboks 8111, Dep.,
0032 Oslo 1
(tlf 02-429085)

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkeshusa
6400 Molde
(tlf 072-58000)

Fylkesmannen i Buskerud
Fylkeshuset
3000 Drammen
(tlf 03-838150)

Fylkesmannen i Troms
Postboks 595
9001 Troms
(tlf 083-87530)
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NVE-Vassdragsdirektoratet
Postboks 5091 Maj.
0301 Oslo 3
(tlf 02-959595)

NVE-Vassdragsdirektoratet
Region Vest
Postboks 53
6801 Førde
(tlf 057-21244)

NVE-Vassdragsdirektoratet
Region Nord
Postboks 394
8501 Narvik
(tlf 082-44125)

NVE-Vassdragsdirektoratet
Region Sør
Postboks 5091 Maj.
0301 Oslo 3
(tlf 02-959595)

NVE-Vassdragsdirektoratet
Region Midt Norge
Vestre Rosten 81
7075 Tiller
(tlf 07-847830)

NVE-Vassdragsdirektoratet
Region øst
Postboks 5091 Maj.
0301 Oslo 3
(tlf 02-959595)

Olje- og energidepartementet
postboks 8148 Dep.,
0033 Oslo 1
(tlf 02-349090)

Samferdselsdepartementet
postboks 8010 Dep.,
0030 Oslo 1
(tlf 02-349090)

Miljøverndepartementet
postboks 8013 Dep.,
0030 Oslo 1
(tlf 02-349090)

Rådet for Natur- og miljøfag
Universitetet i Oslo
Postboks 1116 Blindern
0317 Oslo 3
(tlf 02-601744)

Tørud & Nilssen landskapsarkitekter
Kjøpmannsgt. 51
7011 Trondheim
(tlf 07-512955)

