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Vassd ragsforva ltn ingens
aner 200 år
Det er 200 år siden moderinstitusjo-
nen til NVE ble opprettett. I konge-
lige resolusjon av 8. juni 1804 ble
"Canaldirectionen" opprettet under
Rentekammeret i København. Ren-
tekammeret var et selvstendig regje-
ringskollegium.

I lovverket omtales allmenne og pri-
vate interesser i vassdrag allerede
i landskapslovene fra begynnelsen
av forrige tusenår. Vi ser at Magnus
Lagabøters landslov fra 1274 vide-
reførte reglene, mens de ble mer
detaljert utformet i Christians Vs
norske lov fra 1687. Den første Vass-
dragsloven kom først i 1887.

En gjennomgiende regel -aw»

var at vassdragene ikke
måtte påføres vesent-
lig skade ved nye
"foretagender". Alt
fra eldste tid var det
en bestemmelse om
at hovedelver ikke
måtte stenges til
hinderfor ferdsel
eller flotning. Lakse-
elver måtte heller
ikke stenges. Behand-
lingen av vassdrags-
spørsmål på den tid bar
preg av tilfeldigheter.
Kongen grep inn bare i de vir-

kelige store sakene ved uenighet
mellom de involverte. Men fra 1804
skulle Kanalvesenet i København ta
hånd om de norske sakene også.

Flere større kanalarbeider ble frem-
met alt hosten 1804 blant annet om
et anlegg fra Strømmen ved Nitelva
og til Bjørvika i Oslo og for å få farbar
elv fra Mjøsa og Øyeren.

I 1811 ble "directionen" omdannet
til Kanal-, have og fyrdireksjonen.
I Norge var det forholdene langs
kysten og spesielt Moss- og Tøns-
bergkanalen det ble arbeidet med.

Dette resulterte da i at det
ble opprettet en stilling

for en "Canal- og Havne-
Inspecteur Sønden-

fjelds" med kontor i
Tønsberg. Så fra 1813
var vassdragsforvalt-
ningen på plass på
norskjord.#
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/ Hovedoppgaven for
k analvesenet i for-

bindelse med vass-
dragene besto i elve-

forbygninger, flom-
skadetil tak, torrleggings-

arbeider. Dette tiltok i om-
fang, og i 1907 ble så Vass-

dragsvesenet opprettet.
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Tale fremført 2. Juni Aar 2004 afKong Christian
7 i anledning Markeringen av 200 års Jubilæum
for Den Kongelige Canal-Direction

Ærede forsamling,
Det turde være bekendt i denne
Forsamling av vandkyndige Perso-
ner, (jeg sagde ikke "vankunnige"),
at Vandsager som kræver en admi-
nistrativ Forføining, hidtil haver
været haandteret af Det
Kongelige Rentekammer.
Det kan nu være mange
gode Grunde for at knytte
Kongerigernes naturlige
Værdier i vore Vandløb
til Rentekammeret. Af -
Indtægter faar Staten - og
Kongen - knapt for meget.
Dog fortæller man mig at
ikke alle er lige fornøyede
med denne Ordning.
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Handel og Vandel som griber om
sig, og som skaber Velstand og Triv-
sel i Kongerigerne, behøves ogsaa
moderne Communikation for Trans-
port av Gods og alskens Vareslag.
Her kommer nu Canalbyggendet
til vor Hielp. Lad os se mod de store
europæiske Lande, som England,
Frankrig og Preussen, hvor man
med Tæknikens Hielp udgraver far-

bare Canaler for Skibe som
nu krysser mellem byerne.
Vore Vandløb turde kunde

• blive Solvbaand for en
blomstrende Commers, til

4 idelig Forbedring av vore
danske og norske Borgeres
daglige Velstand.
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Nuvel, alle disse Hensyn
taler for at Vi skulde søge
en egen Administration
af vore Vandløbe. Foruden

Det er endvidere saa at
naar større Arbejder behøver giøres
i vore Vandløb, saa er det officere i
vort Militair-væsen som maa udføre
nødtørftig Planlægging og Ledelse
af Arbejdet. Disse Officere haver
andet vigtigt at utføre, ikke mindst
i disse for Europa saa urolige tider.
Den Uro som breder sig formedelst
Napoleon Bonapartes Udenrigspoli-
tik mærkes ogsaa her i vore Lande.
Vi burde altsaa se til at Vandløbene
faar sin egen Administration til
Aflastning for Militairvæsenet. Ikke
mindst tænker jeg paa de meget
nødvændige Arbejder som kræves i
de sydnorske Amter efter den skræk-
kelige Ulykke som rammede Laugen
og Glommen for 15 Aar siden.
Nu kommer dertil at med al den

de nys nævnte Canalise-
rings-Arbejde, maa jeg endogsaa
pege paa den for vores Økonomi saa
vigtige Tømmerflødning, navnlig
i Norge. Her trænges Regler for de
nod vendige saakaldete "Lensers"
Anleggelse og Vedligehold, samt
om de Privilegier til Dæmninger og
Vandrettigheder som kraves inden-
for Saugbrugs-, Bergverks- og Møl-
lenæringerne. Lad mig ogsaa føie
til den Bekymring som udtales for
at Flise fra Saugbrugene fl.yder ud i
Ælve og Havne til Fortred for Fiske-
rierne. Her behøves Indretninger for
at forhindre saadan Skade. Og ende-
lig, lad mig repetere min kongelige
Bekymring for den Skade og Savn
som Naturen og de høieste Magter
udsætter vore Borgere for, gennem
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Vassdragssaker
før 1804

Under foreningen med Danmark
ble de fleste vassdragssaker i Norge
behandlet av «Det kongelige rente-
kainrner» i Kobenhavn. Denne insti-
tusjonen hadde forbindelse med
amtmennene i Norge.
Når planer for
vassdragsan-
legg skulle
utarbeides
og arbei-
der gjen-
nomføres,
måtte amt-
mennene få
assistanse fra
offiserer. Vi har
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ikke mange opplysninger
om forbygningstiltak for 1800, men
det er på det rene at det ble gjen-
nomført nyttige arbeider i forbin-
delse med flomskader og ras. Det er
blant annet nevnt et arbeid etter
1730 som hindret Nidelven fra å ta
nytt løp ved Arildsløkken i Trond-
heim.

Det kan ellers nevnes at det i histo-
risk sammenheng finnes atskillige
nedtegnelser om «Lerfald» eller leir-
skred. Disse skredene blir ofte utløst
av elveerosjon eller strømendringer,
de har derfor ofte karakter av vass-
dragssaker. Hellands beskrivelse av
«Lerfald» fra 1896 inneholder bl.a.
en fortegnelse over 3 leirskred fra
det 13.-17. århundre og 13 i det
18. århundre.

Flomskader
Både i prosa og lyrikk kan vi finne
beretninger om flommer og flom-
skader i gammel og nyere tid. Blant
annet i bygdebøker kan vi lese om
flommer og isganger som har øde-
lagt hus og eiendommer, til dels
også krevd menneskeliv. Eksistens-
grunnlaget er i mange tilfelle blitt

ødelagt. Katastrofeflom-
men i Glomma i

1789 «Storof-
sen», førte til

utflytting
fra mange
bygder i
Østerdalen

og Gud-
brandsdalen.

Men vi er ikke
ukjent med flom-

skader i våre dager heller,
Med våre vekslende nedbørforhold
må vi stadig være forberedt på flom-
mer i ett eller annet av våre tallrike
vassdrag.

Fra de eldste tider har det vært
utført større eller mindre tiltak for
å hindre eller redusere flommenes
herjinger. Langs elvene på Vestlan-
det kan vi f. eks. finne eldgamle
steingarder som skulle beskytte de
beskjedne åkerlappene mot over-
svommelse. I de skogrike bygdene
på Østlandet og i Trøndelag var det
mer alminnelig med tømmerstok-
ker til sikring av elveløp, gjensten-
ging av flom og liknende. I mange
tilfelle har også hensikten vært å
lette flotningen, f,eks. ved Skå-
dammer?

6



Staten kom tidlig inn i bildet når
det gjaldt arbeidet med hindre
flomskader. Allerede omkring år
1800 var de første offiserer eller
ingeniører beskjeftiget med tiltak
for å bøte på flomskader, hindre
erosjon mv. I løpet av det 19. århun-
dre og begynnelsen av det 20. år-
hundre har «Kanalvesenet» stått
for gjennomføringen av tallrike, til
dels betydelige kanaliserings- og for-
bygningsarbeider over hele landet.
Det er mange steder utført impone-
rende byggverk med datidens red-
skap og muligheter.

De vanlige skadene i vassdragene
oppstår som følge av oversvøm-
melse, erosjon eller utrasing. Over-
svømmelse skyldes dårlige avløps-
forhold, oppdemning, og fører til
skade på bebyggelse og jordbruks-
områder og til trafikkmessige
ulemper. Ofte vil flomvannet føre
sand og grus ut over dyrka mark
og hager, slik at jord og veger kan
bli gravd ut og totalskadet og bruer
kan bli revet vekk.

Oversvømmelse er vanlig over hele
landet, men de største skadene inn-
treffer langs hovedvassdragene.
Vi har ennå i friskt minne storflom-
men i Glomma og Lågen i 1995,
med millionskader på hus, jord og
kommunikasjoner.

Erosjon (utgraving) foregår i større
eller mindre grad i alle vassdrag
som er dannet av transportert mate-
riale eller leirområder. Elva graver
i yttersvinger og legger igjen masse

i innersvinger. Under ekstraordi-
nære flomforhold kan store masser
bli gravd vekk, verdifulle områder
kan bli skadet og bebyggelse kan
bli ødelagt. Erosjon kan også føre
til at elveskråninger i leirjordom-
råder kan bli ustabile, slik at skred
blir utløst, elveløp kan bli stengt og
betydelige skader kan oppstå.

Det finnes beretninger om store leir-
skred helt fra det I3.arhundre, spe-
sielt fra Trøndelag og Romerike. Det
største kjente leirskredet inntraff
i Verdalen 19. mai 1893, hvor 112
men nesker omkom.

Isproblemer kan også medføre
skader langs vassdragene. Isganger
og isoppstuvning kan føre til over-
svømmelse, vann i kjellere mv. Når
elveløp fryser igjen, kan det oppstå
erosjon, elva kan ta nye løp og skade
områder og bebyggelse.

Også menneskelige inngrep kan
endre fall- og strømforhold i vass-
dragene og gi grunnlag for erosjons-
skader. Som eksempel kan nevnes
uttak av masser, utfylling, bruarbei-
der osv. De hyppigste flomskadene
inntreffer i Vest-Norge, ofte kom-
binert med steinras eller snøskred.
Leirskred utløst ved erosjon har spe-
sielt rammet områder i Trøndelag
og på Romerike. Trysil er kjent for
isproblemer.

NVE sikrer vassdragene mot ras og
erosjon ved ulike tiltak der det er
nødvendig for a ivareta liv og verdier
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