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Forord 

NVE har en sentral rolle i norsk vassdragsforvaltning. 
Tradisjonelt har NVE svært solid kompetanse innen 
hydrologi, hydraulikk, teknisk planlegging og gjen
nomføring av vassdragsanlegg. 

Vassdragene er imidlertid komplekse systemer både 
når det gjelder fysisk utforming, variasjon over året 
og biologisk funksjon. I en mer helhetlig vassdrags

forvaltning er det viktig for NVE å opprettholde og 
utvikle sin kompetanse innen en rekke av disse fag
feltene. 

Innen restaurering av vassdrag og biotoptiltak har 
NVE gjennom lang tid arbeidet med prosjekter 
knyttet opp mot vannkraftutbygging. Internasjonalt 
er restaurering av vassdrag i ferd med å bli et stort 

fagfelt med stadig ny naturfaglig viten og kunnskap 
om metoder og virkninger. Deler av norsk vassdrags
natur er sterkt preget av inngrep i forbindelse med 
tømmerfløting, jordbrukskanaliseringer og flom
vernanlegg. I årene som kommer vil spørsmål om 
restaurering av slike vassdrag sannsynligvis komme 
på den offentlige dagsorden. 

For å samle erfaringer fra andre land ble denne stu
diereisen til Japan gjennomført. Reisen ble finansiert 
med midler fra Statkonsult og NVE. Deltagere var 
Arne Hamarsland og Tore O. Sandnæs, NVE. Rapp
orten er bygget opp mest mulig tiltaksrettet. Det er 
også lagt vekt på bruk av bilder for å vise japanske 
løsninger. Et bilde sier som kjent mer enn tusen ord ... 

Oslo, mars 2000 

Regiondirektør 
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1. Hovedkonklusjoner 

1.1. Helhetlig vassdragsplanleggingl 
- forvaltning 
I en rekke sammenhenger fremhevet japanerne sam
spillet i vassdraget. Inngrep ett sted i vassdraget med

fører ofte virkninger ett annet sted. På samme måte 
vil mange ubetydelige inngrep kunne ha en sum
effekt som er betydelig. 

Alle japanske vassdrag har sine helhetlige «ramme
planer» som tar hånd om de fysiske forhold. 
Disse planene rulleres hvert 5. år og er da gjennom 
en høringsrunde. Budsjettene settes opp sammen 
med denne rulleringsprosessen. Den helhetlige 
milj øforvaltningen av vassdrags korridorene dekkes 
opp gjennom «Miljøforvaltningsplaner for elve
arealene». Se kap. 3. 

Som et eksempel la japanerne vekt på å slippe sand 
forbi materialsamiedammene sine - dette for å unngå 
bunnsenking nedover i vassdraget. Vi bør bli flinkere 
til å vurdere enkeltinngrepene i en større sammen
heng - ikke bare ett og ett. 

Mange norske vassdrag har vært gjennom flerbrukl 
vannbruksplanlegging. Mange verna vassdrag har 
seinere fått sine forvaltningsplaner. Disse plan
prosessene har samlet brukere og forvaltnings

apparater og brakt vassdragene i fokus . Dette har 
resultert i bedre ivaretakelse av vassdragene og 
vassdragsmiljøene. Men fortsatt skjer behandlingen 
av tiltak og inngrep mye etter «bit for bit» metoden 
og lite ut fra en helhetlig vassdragsplan-tanke. 
Dagens kommunale arealplaner er for grovmasket 
til å kunne fungere som et godt nok styringsverktøy 
for bruk og vern av vassdrag. 

Forslag til tiltak: 
• Kunnskap om hvordan ulike vassdragstiltak påvir
ker vassdraget enkeltvis og i sum bør samles og 
gjøres tilgjengelig for alle som arbeider med inngrep 
i vassdrag. (Eksternt oppdrag). 

Ja.,.n ... n. var opptatt av umtpIllet I ""'aget. M_fanlldammen. var derfor konstru.rt for , Illpp. forbi undtransporten IIlk at en unnll'r bunn
_Id nil .edov.r I ..... r ... et. Prosjektet ... n.nn .... omtalt I up. 5.2. Foto: A. IIIImariland 

5 



• Forsøksvassdrag for en mer helhetlig planlegging 
plukkes ut. Disse bør ha en del eksisterende anlegg 
samt behov for flere nye. Det bør avsettes tilstrekke
lige ressurser til at det under planleggingen kan 
gjennomføres nødvendig metodeutvikling. 

• NVE bør i år 2000/01 starte et forprosjekt med 
hensikt å finne fram til hvordan man best mulig kan 
få til en helhetlig planlegging og forvaltning av 
vassdragene. Tidlig i forprosjektet bør det holdes et 
seminar om helhetlig planlegging og forvaltning av 
vassdragene. Målet med dette må være å spre 
«helhets ideen» og samle forslag til hvordan. Vi 
ønsker ikke flere nye planer, men finne ut om 
eksisterende plansystemer kan utvikles/ forbedres. 

• NVE bør i løpet av år 2000/01 sette i gang en evalu
ering av flerbruk/ vannbruksplanene for å finne ut 
hvordan disse følges opp. NVE-Region Midt-Norge, 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Stjørdal og Meråker 
kommuner starter i løpet av 2000 en rullering av 
Flerbruksplanen for Stjørdalsvassdraget. Dette er ett 
steg i riktig retning. 

1.2. Biologisk mangfold i og langs 
vassdrag. 
I følge Rio-konvensjonen er bevaring av biologisk 
mangfold en hovedutfordring for alle nasjoner. I de 
japanske vassdragene ble dette stadig sterkere 
vektlagt. Vi ble vist både forsøksfelt , biotop
justeringsplaner og utførte tiltak hvor hensikten var 
å ta vare på eller bedre forholdene for insekter, 
fugler, amfibier, m .m. Mer om dette i kap. 4. Det er 
et tankekors at japanske kolleger som kjenner norsk 
vassdragsforvaltning reagerer på at vi i svært sterk 
grad fokuserer på fisk ( les : laks og ørret) i norsk 
restaureringsarbeid. 

Den norske vektleggingen av laks og ørret kan til en 
viss grad kobles mot Rio-konvensjonen. Norge har et 
spesielt ansvar for å ivareta restene av de atlantiske 
laksestammene. Det samme gjelder arbeidet med å 
redde ulike storørretstammer. 

Norsk vassdragsforvaltning er imidlertidig i ferd 
med å komme i bakleksa når det gjelder å ta hensyn 
til biologisk mangfold på bred basis. Dette bør NVE 
som sentral vassdragsmyndighet ta konsekvensen av. 
Biologisk mangfold er en hovedsatsing innen miljø
forvaltningen og har en sentral plass i OEDs miljø
strategiplan - nå må NVE komme "på banen". 
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1I00ogisk ... nllfold Ylr Il_pel n de siste 'rl blitt en Hntrll del n J. 
IMnsk Y .... ,.lIlfomIltnlnll. Her Jr. et reltllurert byn.cI"lI l Enlwl der 
""urerlngen n IIlmle lloml_p og blilenter hldde medfert It en .,elden 
Irt n frolk og u Ildflue høde et.blert HIl pl _ytt. PrOljektet er n.,.. 
lIIer. o ..... lt I up. 5.7. Foto: T.O. Slindn ... 

Forslag t il tiltak: 

• NVE bør ta initiativ til et samarbeid med Direktora
tet for naturforvaltning (DN) for å utarbeide en 
kunnskaps status for biologisk mangfold i vassdrag/ 
vassdragsnære områder. Arter som påvirkes av 
kanalisering (fjerning av våtmark, meanderslynger, 
pølsesjøer) flomsikring, erosjonssikring (vassdrags
suksesjonen stoppes , materialtransporten reduseres) 
og grusuttak prioriteres. Arbeidet blir en naturlig 
videreføring av DNs arbeid med "Kartlegging av 
naturtyper" . 

• Som en oppstart bør det arrangeres en workshop 
med deltakelse fra norske og utenlandske miljøer 
som arbeider med biologisk mangfold tilknyttet 
ferskvann. 

• BM-prosjektet (biologisk mangfold) bør komme i 
gang i løpet av år 2000/01. VN bør ha et hovedansvar 
i NVE for å sette i gang prosjektet. 

1.3. Forsøksfelt for biologisk mang
fold 
Japanerne var flinke til å etablere forsøksanlegg og 
legge ut testområder. Oppfølgingen ble delvis gjort i 
samarbeid med universitetsmiljøene. 
Eksempler på slike anlegg er nevnt i kap. 5.3. 
Vassdragsarbeidet i Norge har i store trekk fulgt 
samme mønster som i Japan. (Kanalisering, senking, 
flomverk, erosjonssikring) selv om materialvalg og 
omfang er vidt forskjellig. Følgende biotoper/proses
ser er sterkt redusert i Norge. 

• Pølsesjøer, bakevjer, flom- og våtmark 
• Grusaurer knyttet til meandrerende elveløp 
• Biotoper tilknyttet forstyrrelse som følge av flom 



Vø Glfu li et nYlnllgt foruk .. nlegg mø tre PInlIlIIl. Yllldreg. Her bl. vlrknlng.n. IV ulikt rlltlurtrlnpmetoder og vasdrlglUtformlnger underukt 
under kontroll....,.r. betlngll ..... Anlegget .r n_rmer. omtllt Iklp. 5.3. Foto: A.Hlmlrsllnd. 

Vi må regne med at en del arter er mer eller mindre 
avhengige av disse biotoptypene. Siden arealet av 
disse biotoptypene er sterkt redusert, er det sannsyn
lig at en del arter tilknyttet dem er blant våre trua 
og sårbare arter. 

Forslag til tiltak: 
• I forbindelse med planlegging av nye eller restaure
ring av eksisterende vassdragsanlegg, skal viktige 
berørte biotoptyper spares eller restaureres. 

• Regionkontorene bør finne fram til noen utvalgte 
steder hvor det etableres slike biotoper ved bruk av 
ulike metoder. Dette gjøres i samarbeid med univer
sitets- eller forsknings/utredningsmiljøer slik at 
virkning/effekt/tidsforløp kan dokumenteres. 

• VN bør i løpet av år 2000/01 i samarbeid med 
regionkontorene finne fram til minst to prosjekter 
som kan oppstartes samme år. Arbeidet må sam

kjøres med DN/NVEs arbeid med Rikspolitiske 
retningslinjer for biologisk mangfold. 

1.4. Levende vassdrag mellom flom
verkene. 
Selv om de japanske vassdragene var kanalisert, 
senket og lagt mellom store flomverk, hadde de 
forholdsvis god plass til å utvikle et naturlig elve
miljø. Det er et paradoks at Japan med sitt ekstreme 
press på arealene har avsatt 50 - 100 m brede belter 
mellom vassdrag og flomverk, mens vi i Norge i 
mange tilfeller har anlagt flomverkene helt inntil 
elva. Selv om dette har gitt Japan grønnere og mer 
levende vassdrag innover flomverkene er dette 
neppe forklaringen/motivasjonen for denne løsnin
gen. Årsaken er nok den at elvene trenger dette store 
tverrsnittet for å ta unna flommene - hvis ikke 
måtte flomverkene bygges svært høye. 

Den dominerende utformingen av flomverk er som i 
Norge: strømlinjeformet med jevnt fall på skrånin
gen. Ett av flomverkene som gikk helt ut i elva og ga 
denne preg av kanal, var restaurert. Metodikken som 

ble brukt var å variere skråningsvinkelen slik at 
strandkanten mot elva fikk en bølgende form. 
De fleste restaureringstiltakene medførte noe 
redusert avledningskapasitet p.g.a. redusert tverr
snitt, høyere friksjon av vegetasjon og buktende 
skråninger. Japanerne hadde imidlertid et nøkternt 
syn på dette. Så lenge verkene holdt minimums-
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kravene, valgte de å prioritere miljøet de 99 åra 
verket holdt. Når storflommen først kom ville den 
kanskje være så stor at avledningskapasiteten 
uansett ble for liten. 

Forslag til tiltak: 
• Et forprosjekt med en gjennomgang av miljø
tilstanden rundt større norske flomverk/ 
kanaliseringer igangsettes. Gjennomgangen bør ta 
for seg hvordan anlegget fungerer i forhold til natur, 
friluftsliv og biologisk mangfold. Anleggets sikker
het mot flom vurderes. Ut fra dette foretas en 
konkret vurdering av mulige biotoptiltak. 

I J.piIII nr det gJ ... n_.hnd .... bred vegeteljOll_.lMllom flom
nrk.t o. elve. Dett. medf_rt. et eIv .. lll_et fikk .. nmrllg utforming/ 
.Mldln. umt et flomnlednln.*-pesltet ... bl. stor ut ... et flomverk ... 
IllAtt. 1In.- _rt h., .. 

8 

1.5. Apen arbeidsform og vekt på 
informasjon 
Når det gjelder åpenhet i forvaltningen, demokra
tiske prosesser og informasjon virker det som om 
Norge jevnt over ligger foran Japan. Men Japan er i 
"siget". Spesielt aktiv var det statlige Public Works 
Research Institute. De hadde endret arbeidsform for 
et par år siden og brukte nå bevisst ressurser på dir
ekte kontakt med ulike interessegrupper som var 
opptatt av det arbeidet Public Works utførte. Det ble 
også brukt tid/ressurser på å være aktiv vis a vis 
media (særlig avisene) og på den måten være "på 
hugget" med informasjon om hva etaten jobbet med 
og hvorfor. 

Forslag til tiltak: 
• Informasjonstiltak føres opp som standardpost på 
alle kontor- og avdelingsmøter. Under denne posten 
vurderes om det i den kommende perioden er saker 
som vi bør gå aktivt ut og informere om, om vi har 
aktiviteter det er aktuelt å invitere media med på og 
om det er interessegrupper vi bør komme i dialog 
med . 
• Informasjonstiltak vurderes/gjennomføres knyttet 
til vassdragsanlegg NVE planlegger og/eller bygger. 

Del. lY den lepillllk. n.d .... lforYIIltnln .... hldd. de sist. Ar. Mt Inn
....... betydeIl. IlAr det lIIeldt dlrekt. kontItt med ullk.lnt ..... rup
per. Iler I fre et mR. m.d or .. nINljon ... Ground Work I Mllhlme. 
Foto: A.Hemerllend 



Research and study 
on environmental 
woodlands on waterfronts 

Planting, biotope and ecobridge (image figJre of the plane plan) 

Planting, biotape and ecobridge (image ligure in 3 years) 

Fr. brosJyr ... til (lvii Enllln .... lnil R_rch InstItut. ved Hokk.ldo 
Developm ... t lur_u. Det v.r my.lnformesjon •• ut ... knyttet til 
o.Ir.lI .. nl.IIII ..... D. flest. nr kun m.d I.penlk tekst, lA dett .... et 
evunntn: ..... 

-I wish to 
have large 
woodlands 
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1. Vassdrag, natur og kultur 

Japan er et fjelland med hovedsakelig vulkanske 
bergarter. Gjennomsnittlig Jrsnedbør er 1800 mm 

og dette er blant de høyeste gjennomsnitt i 
verden. Det kan komme store nedbørsmengder på 
kort tid (tropiske sykloner). De vulkanske bergar
tene er bløte og lett eroderbare. 

Elvene er derfor svært massetransporterende og har 
bygd opp store elvesletter. Det er på disse elve

slettene byer og landbruksområder i dag ligger. 
Dette er en kombinasjon som til alle tider har 

medført problemer. 

Japan er ca 380 tusen kvadratkilometer. Ca 80% er 

fjellområde . Ca 10% av Japan er flomutsatt. På disse 
10% bor halvparten aven befolkning på 126 millio
ner og her ligger 75% av bygningsmassen. 

Vassdragsforvaltningen i Japan har gjennom lang tid 
hatt to hovedmål: 
• Sikre mot flom og erosjon 
• Sikre vannforsyning til forbrukere , industri og 

landbruk 

De siste 50 år har Japan kanalisert, senket, forbygd 
og flomsikret vassdragene i en skala som er ukjent i 
Norge. Det er kun noen få småvassdrag som kan 
karakteriseres som noenlunde urørte. Resten er 

kanalisert/sikret i nedre partier. 
Japan er en "teknologifiksert" nasjon. Trangen til å 
"temme" naturen har gjennomsyret alt fra de 

10%." ,..,... .......... lIomututt. PI dett ....... et bor MIvp8rt .. ." .. 
befollmlnl pl 12' millioner Ol her "l1er 75% ." bytnln ........ 
Toyohl ......... nom 5....-, Foto: HDI 
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I d. Intt. "eI.lld ... fInn.r vi J.~n. Ilt. ber.rt. v..dr ... D. lir 1 tett 
111011 011 eroderer kr.ttlill d. biet. wilulnlll. ber .. rt.n .. Foto: 
A."-_nl_d 

japanske hagene til vassdragsanleggene. Ting skal 
være "striglet", uten noe "naturkaos". På dette feltet 

skjer det imidlertid endringer og naturen / det 
biologiske mangfoldet blir sterkere vektlagt. Dette 
kommer klart til uttrykk i formålsparagrafen i "The 
river law" fra 1964. Der står det at elvas naturlige 
funksjoner skal opprettholdes ved vedlikehold og 
bevaring av vas sdragsmiljøet. Dette punktet kom inn 
i loven i 1997 og ble av flere påpekt som et vende
punkt i vassdrags arbeidet i Japan. 

I Japan er de store elvene og flomverkene statseien
dom og betraktes på lik linje med f.eks motorveier -
de representerer gjennomgående transportårer som 
krever en sterk sentralstyring. Totalt er 109 store 

vassdrag klassifisert som klasse A vassdrag. Disse 
styre av departementet «Minister for Constructioil». 

De mindre vassdragene (klasse B) styres av "fYlkes
mannen" (Prefectural Governor) i det aktuelle fYlket. 



Toyohl ... elvli IS.pporo under ' tI' -flomm .... D. J.pen*. flomm .... er ofte for'ruk.t av tropisk. sykloner og flomtopp ..... r kom.rlg .. m ... vold
somm .. Foto: HDI 

Bygging av infrastrukturanlegg som veier, flom
kanaler, elveutrettinger og dammer styres gjennom 
to statlige organ under The Ministry of 
Construction: 

• Public Works - i det meste av Japan 
• Hokkaido Developement Bureau - på Hokkaido 

I 1991 ga direktøren for Public Works beskjed om at 
arbeidet i vassdragene skulle skje på en mer natur
vennlig måte og at "ødelagte" vassdrag burde restau-

• reres. 

Til tross for en mer miljøvennlig filosofi de siste 10 
åra, fremstår det meste av Japans vassdrag og våt
marksområder som sterkt påvirket av tekniske 
inngrep. 

Når en vurderer status for de japanske vassdragene, 
kan det være nyttig å ha noen av forutsetningene 
klart for seg: 

• Japan har lite steinIfjell av god kvalitet 
• Sement har alltid vært billig i Japan - og det er 

mye rart som kan lages i betong 
• Økonomisk vekst, utvikling og sikring mot natur 

katastrofer som flom har vært mål nr. 1 

De største flomproblemene knytter seg til tropiske 
sykloner som gir kortvarig, men svært intens ned
bør. Det er ikke uvanlig med 60 mm nedbør på en 
time. Flomtoppene er derfor normalt kortvarige. 

Den japanske statsforvaltningen (inkludert 
vassdragsforvaltningen) skal reformeres og det er 
ventet omfattende endringer fra år 2001. Bl.a. vil de 
stalige forskningsinstitusjonene som PWRI (Public 
Work Research Institute) og CERT (Civil Engineering 
Research Institute) bli privatisert. I dag har begge 
disse en forvaltnings rolle for staten. 

I Japan er miljøvernforvaltningen dårlig utviklet. 
Landet har ikke et eget miljøverndepartement, kun 
et direktorat for statlig miljøvernforvaltning. 
Hovedarbeidsfeltet for dette direktoratet er forvalt
ning av nasjonalparkene. Budsjettet og den politiske 
innflytelsen er lav. 

BiologiskI økologisk kompetanse er derfor lite 
tilgjengelig i forvaltningen. Mye av elverestaurer
ingsarbeidet blir derfor gjennomført av ingeniører 
med noe støtte fra universitets- og forskningsmiljøer. 
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3. Helhetlig 
vassdragsplanlegging 

Som tidligere nevnt har vassdragsforvaltningen i 
Japan hatt som hovedm~1 ~ sikre mot flom og 
erosjon, og sikre vannforsyningen til folk, industri 
og landbruk. Derfor ble det meste av japanske 
vassdrag for lenge siden kanalisert og flomsikret 
og etter dagens m~/estokk p~ lite miljøvennlige 
mMer. 

I 1981 utarbeidet the River Counsil for Ministry of 
Construction ((Anbefalinger om framtidig forvalt
ning avelvemiljøene)). Disse anbefalingene dannet 
grunnlaget for: "Samlet plan for forvaltningen av 
elvemiljøene" utgitt av Ministry of Construetion. 
Planens hovedmål er å 

• beskytte det biologiske mangfoldet 
• beskytte det hydrologiske kretsløpet 
• etablere et godt forhold mellom lokalbefolkningen 
og elva. 
I henhold til denne planen deles først vassdraget 
grovt inn i klasser. Se kart på denne side. 
Planen for elva Ishikari i Hokkaido har følgende 
oppdeling: 
• tett befolket område 
. dyrkamark 

• kyst/elveos 
• "naturlig" elv/dam reservoarer 
• Chitose flomavledningskanal (planen er lagt på is) 

Med bakgrunn i "Samlet plan for forvaltningen av 
elvemiljøene" utarbeides "Forvaltningsplan for 
elvekorridoren ". 
Arealene i og inntil elva deles inn i: 
• natursoner: Naturlig preget. Beskyttes mot inngrep. 
Unntak kan gjøres for flomsikring og vannforsyning. 
• kultiverte natursoner: Tilrettelagte naturlige arealer. 
jordbruksarealer 
• Utviklingssoner: Flerbruk. fritidsaktiviteter. sport. 
m.m. Se bilde side 13. 
Den japanske vassdragsloven har et kapittel om 
elvearealet. Her pålegges elveadministrasjonene et 
ansvar for sonering av elvene. Flere paragrafer 
omhandler også restriksjonene som gjelder for de 
forskjellige sonene. 
Forvaltning etter dette plansystemet skal reflektere 
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at hver elv har sin spesielle historie. sine naturlige 
egenskaper og en sosialøkonomisk betydning. Det 
skal også legges stor vekt på å involvere lokalbefolk
ningen i planleggingen. 
Denne soneringen utføres innenfor elvegrensene. 
Vassdragene i Japan eies av staten og vassdragsloven 
av 1997 definerer grensene. De kommunale arealdel
kartene tar derfor ikke med vassdragskorridorene. Se 
kart nederst side 14. Bare mindre bekker og vann
veger er med. 
Alle elveadministrasjoner er pålagt å lage "Samlet 
plan for forvaltningen avelvemiljøene". Denne skal 
bl.a. inneholde en plan for å beskytte og utvikle 

miljøet. 
En rekke standarder og retningslinjer er utviklet. 
Eks: "Creation ofWaterside Environments to Con
serve Flora and Fauna" (Guideline for Revegetation 
on Waterfronts). Denne bygger på et et 3 års arbeid 
fra ei studiegruppe på 30 medlemmer. Se eksempel 
side 14. 

Illdet vt .... ld .... nnd .. lnll ... u ... Ibrtelv .... Røt .. tett befolkede om
rld".lUlt .. dyrIuHn.n, gr_t .. neturtlll elv Ol r...-voIr ... 



Utsnitt IV .onelnndellnllen I Fontlltnlnll.pllnen for elvekorridoren for 
l.hlbrlelvl. Grøt 011 blttt vI.er nlturIOner, lIult 011 brunt vI.er kulti
verte nlturIOn., 011 rOA vl.er utvlkllnlllloner 
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Tashizen 
The River Bureau under Ministry of Construetion 
påla i 1990 Elvekontorene å praktisere Tashizen. 
Dette åpnet en ny tid for elvearbeider i Japan. 
Tashizens hovedinnhold er økologisk sunn elve

forvaltning. I 1998 var mer enn 10.000 Tachizen
planer utført. Tashizen har et 5-delt klassifiserings
system: 
• Ta vare på og restaurere elvemorfologien 
• Ta vare på og restaurere elvesidene 
• Ta vare på og restaurere elvekantskogen 
• Ta vare på grønne korridorer 
• Minimalisere miljøskadene 

Den japanske vassdragsforvaltningen er sterkt 
preget av at staten eier vassdragene og av store 
kanaliseringsprosjekter, flomsikringer og stor 
befolkningstetthet på elveslettene. Det å ta vare på 
vassdragene og restaurere vassdrag ble derfor tidlig 
på 80-tallet et viktig tema for den statlige og regio
nale forvaltningen. I dag legges det stor vekt på å 
trekke inn lokalmiljøene i dette arbeidet. 
Forvaltningsplanene for vassdragene gir en grov 
sonering av brukerinteressene og naturverdiene i og 
langs vassdragene. 
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Praktiske eksempler pA revelleterlnll hentet fra Guldellne for 
Revelletnlon on Waterfronu. 

Ar .. ldelkart fra Enlwa. Hokkaido. Elv .. r .. let blir Ikke planlallt ev 
kommunen. 



4. Biologisk mangfold 

Rio-konvensjonen fra 1992 om biologisk mangfold 
forplikter alle land cj kjenne til og ivareta sitt 
biologiske mangfold innen landets grenser. 

De japanske vassdragene ble tidlig sterkt påvirket 
gjennom bl.a. risproduksjon. vannforsyning og 
sikring mot flomskader. Mye vann ble også sterkt 
forurenset. I 1981 utarbeidet the River Counsil en 
anbefaling om framtidig forvaltning avelvemiljøene 
hvor beskyttelse av det biologiske mangfold var et 
viktig punkt. Ivaretakelse avelvemiljøene i Japan er 
nå et høyt prioritert mål i vassdragsforvaltningen og 
i forskningsmiljøene. 

Tashizen (se kap. 3) har som mål å ta vare på det 
naturlige elvelandskapet og habitatene for dyreliv i 

elvekorridorene. I 1998 var det gjennomført mer enn 
10.000 Tashizen-planer i japanske vassdrag. Disse 
planene omfatter mye restaurering av tidligere 
inngrep. men også nye planer hvor biologisk mang
fold er en viktig faktor i utformingen og gjennomfø
ringen. 

Gjennom de utarbeide te forvaltningsplaner for 
elvekorridorene er vassdragene sonert. En av disse 
sonene kalles natursone hvor man i størst mulig 
grad skal søke å unngå inngrep. Se elvedelkart kap 3. 

109 vassdrag (A-vassdrag) administreres av The 
Ministry of Construction (departementet). I disse 
vassdragene gjennomføres periodiske biologiske 
registreringer. 

11 •• rken •• r .t k.relltertrHk I d.t JaPllnike I.ndak.p.t. D. plvlrker og" y ... dr.g.n. og y.nnNI.nl.n It.rkt gJ.nnom litt Itor. forbruk ev 
y.nn og lin. utslipp ev gJNleiltoff og pIIIntev.rnmldl.r. Foto: A. H.m.raI.nd 
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Det blir utført registreringer på: 

• fisk og skalldyr 2 ganger i året 
• bunndyr 3 ganger i året 
• smådyr (reptiler. amfibier. pattedyr.m.m.) 3 - 4 
ganger i året 

• fugler 4 ganger i året 
• landinsekter 3 ganger i året. 

I tillegg registreres elveformen (stryk. kulper. tersk
ler. m.m.). plantelivet (vegetasjonskart) og bruken av 
elvekorridorene. Arbeidene blir administrert av The 
Ministry of Construetion og dekker både biologiske 
og tysisk/kjemiske forhold. Planen er at dette også 
vil bli gjort gjeldende for B-vassdrag som administre
res av tylkene. Disse dataene skal legges til grunn 
ved utarbeidelse av nye planer for tiltak eller inn
grep i vassdragene. 

På de tre neste sidene vises eksempler fra FoU 
og praktiske tiltak for å styrke det biologiske 
mangfoldet 

I d. viktigst. VMSCIr.II ..... III .... nom' .... det systemetilk. bloloillsk. r • 
• llItrerIn ..... Dett. lir forv.ltnln ...... od kunn*-p om ert.r o. om hvllk. 
utvlldln. 10m skJ .... Foto: A. H.m."".nd 

.-murerlnll ." uhvjelflomll!p I I01ohl,...". (s. for s.pporQ, Hokhldo). Det ... lir"'" opp rundt tidii ..... I.nd'''' • .,.. ... slik et det Ånn. et m ......... 

." k.n ....... mt frlttlllI._d. oy .... Arbeid ..... blir fullt opp m.d und ......... r." det bioio.lIk. men.foldet. Foto: A. H.m."".nd 
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Foruk ved det sUtlllI_ fonknlnplnlltltuttet NRII TlUkubll (e.. 6 mil nord for Tokyo) hvor fr_blink IlIIIturlllljordlndlmenter ollinnvandrlnllav arter fra 
IIIIrmllj_et bl. sjekket. Det var fI_ foruk pi ganll pi daHL Foto: A. Hamarsland 

Den naturllll.japansk.sk.,..n hadde et mangfold av arter. Ved vegetallonHtablerlnll blir d.t derfor plantet 20-30 ulik. art.r tr.r. Bildet vi .... et 
foruUfelt med sterk vlndpAlrJennlng. Det er derfor .. tt ut en vegetaljonakJerm av vier rundt all. d_ ny. tr.rn. som skal etabler .. Foto: T.O. Sandn ... 

17 



Arbeid med biologisk _nIlfold Iow ... Innuts frII m ..... PlIrt .... I dett. tllf .. let um.rbeld m"lom ulike forv.ltnlnlllledd. fonblnllllnltltusjon 011 en 
labl .... ellnllU Ground Wark 10m er en Intem"'onel mIIJ .... nlusjon. H ... kten nr .11 ..... p. biotoper for n_ r.dllsturterl .t Ilt. ~"'1I1 
MIllI1m •• I tIlleglI bl. det MtIIt my • .,. Inform.sjon og lohl d .. gk ..... Dett. "rt. til .t elva fr. A ".,. el f."..,let ukllAr_1v ni Ylr ryddet 011 blitt 
... vlktllI del n.rmIlJ .... Foto: T.o.S.ndn_ 

lestlurertnllu Yltm ... k 1llIIlkert...". n.r 5Ipporo. I tIlleglI til .-.p •• t ylt....m-rAd. y.r et ennet mil' utvlld. et lIodt _.rbeld med loke!
befolkninIlen 10m deltok IIrtIvt I .rbeldet. 
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Restaurering aven tidligere kanal i 5apporo. 
IIldene vI_ kanalen, nJfonnet ehr 011 det Amme ett Ir Alnera. 

Under restaurerInIlen 

Etter reetaurerlnllen 
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5. Andre vassdragsanlegg 

I dette kapitlet presenteres litt generelt om 
sikringsanlegg samt omtale av et utvalg av de 
vassdragsanleggene som ble besøkt. 

5.1. Flom- og erosjonssikringsanlegg 
Som tidligere nevnt har japanerne hovedsakelig 
benyttet betongmurer eller betongelementer for å 
hindre erosj on i elvesidene. Bakgrunnen for dette er 
at fjell/stein av god kvalitet er lite tilgjengelig/dyrt. 
Betong er derimot relativt billig og kan i følge 
japanerne brukes til det meste. Resultatet av dette er 
at erosjon- og flomsikrede elver framstår som 
kanaler. 

På grunn av de føringene som er lagt i at japanske 
elver nå skal håndteres på en mer miljøvennlig 
måte, så vi i restaurerte elver eksempler på at de nå 
anvendte resirkulert betong som blokker/plastrings
stein eller anla slake skråninger hvor vegetasjonen 
skal fungere som erosjonshinder. Enkelte for
bygninger og nyere terskler kunne være bygget opp 
av utsorterte grove steinblokker. 
Arealene mellom elveløp og flomvollene ble brukt 

I Jepiln hø betonll elItId v.rt billig. 011 det mest. un)o lell_I betonll. 
Denn. miten' ... OIjOlllllkr. eIv.enten pA. nr et mlnn. fre tldllll .... 
tid ... de v.rken estetikk .11 ... elv_Il). bl ... rIIll vektlellt. Kvilt ... 011 rak 
vi .... et flommen her v.rt ov.r slkrln .... nl.llilet vlltAr .,.. 
Foto: A. He.rllend 

til parker, idrettsanlegg, turveger. Utenfor byer og 
tettsteder ble det fokusert mye på «grønne korrido
ren, våtmarker, m.m. Folk flest i Japan ønsket 
fortsatt elveparker med poppel og kirsebærtrær. 
Forvaltningen hadde derfor en stor oppgave i å øke 
interessen og forståelsen for at det også er nødven
dig med arealer beregnet på artsmangfold. 

I fl .... ev flomverbenleg .... v. bunnen I flomverket formet slik et _net Aml.t .... I en del ev profllet. Dett .... Hl _ndyp. _t mulillhet. for 
vegetBlClllAtebl ... lnll .,. d. urr • .,..en .. 
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Oppbygging 
av flomverk i 
Japan 

Flomverket under brIllIlnIl . LHm_e 
er legt pA pI_ 011 plenert. duken er legt 
pA 011 oppA den lell" ferdlgst.,te 
betonIIPleter. 111 elt overmAI ful" det 
mellom pletene. Foto: A. HIImersiend. 

letonlpletene er forItrlftllnessil pA 
pl_ Dekkme_I .. I" over IIlk det er 
Illort lengst bort pA flomverket. 
Foto: A. Hemerslend. 

Etter ett Ar er flomverket ferdll veletert 
011 fremstAr 10m en IIrlllln voll. 
Foto: A. Hemerslend. 

Tverrsnitt av 
japansk flomverk untv .. etesjon sti 

bunn- Ol untllkrlnl ev betonlld_ 
bunnforllnkrlnll betonIIPleter 

tett duk 

mellomforenkrlnll betonIIPleter 
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5.2 Massefangdammer 
Over hele Japan var det etablert et nettverk av 
massefangdammer (Sabo-program) for å hindre at 
massetransporten under flom hevet bunnen i 
flomverkene nede på de flate områdene der bebyg
gelsen lå. Dette var anlegg med tilsvarende funksjon 
som Dam Ula i Gudbrandsdalen. 
En rekke norske tettsteder har mye av den samme 
problematikken: Bratte sideelver kommer ned og 
flater ut i tettstedet. Under store flommer vil det 
være fare for at grove flommasser legger seg i 
flomløpet der det flater ut. Dette medfører at 
bunnen i flomløpet heves, kapasiteten reduseres og 
elva kan i verste fall finne nytt løp ut av flomløpet 
og inn i tettbebyggelsen. Dette vil være situasjoner 
der det er fare for liv og helse. For en rekke av disse 
tettstedene vil massefangdammer kunne øke sikker
heten under store flommer betydelig. Når det 
gjelder planlegging, design og virkemåte kan de 
japanske modellene/erfaringene gi nyttige innspill. 
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~.nlld_1 MIllI1m .. sett fra sid .. (se opA Up '.1). DammIll ... un 
pl NUldlll 011 v.nnspell etabl ... es kun und ... 110m. Dett. mHf ...... et 
...... tr.nsportlll I V .... rallet fung.rt.som nonn.lt ved nonn.' vannt. 
rlnll. Dett. var vlktlll bl • for A unngA bunnllllklnlli elva nHm .... dam
m ... Foto: A. H.m.nI.nd 

En mod ... n. m."'.ng-d.m- ved SlIpporo. OmrAdet utnyttes som park I 
norm.'sltuasjon, m.n fyll .. med vann og III stor bakevJe und ... flom. 
Dett.stopp ... d. IIrov. m ...... som komm.r mH flomv.nn.t. 
Foto: A. H.m ...... nd. 



Inntabdem 
med f1yt.nd • .,., -----
IMnllVl' .... nll .. 
1l1li., -----

..... ndr_d. 
e1vmedstrykl 
kulp-utformlnll ----.!f-II-Il-~~Vf?r.:-tttflifl 

t1T~) Il 'l' 1) - 'l' 
(IB~IIj'iiJii) 

fj'jjt)11 

..... nd ...... d. 
elv m.d Jevnt 
hill 

lMt OY., d. tre fClrlllklveadrell". _ .r enlegt ved Glfu. 

5.3. Aqua River Restoration Centre -
Gifu 
I Gifu har Public Works Research Institute anlagt tre 
forsøksvassdrag som en del aven større vannmiljø
park som bygges i området. Forsøksvassdragene ble 
startet i nov. -98. 

To av forsøksvassdragene er laget meandrerende, det 
er anlagt rislepartier, kulper og bakevjer. Det tredje 

vassdraget er en rett kanal i betong slik svært mange 

av de kanaliserte elvene er. I et par år fremover skal 
det gjøres forsøk og registreringer i systemet. Etter 

dette er det planen å prøve ut ulike måter å restau
rere betongkanaler og å registrere effekten av 
tiltakene. Anlegget har to hovedmål: 

• Teste effekten av "miljøvennlige" elveutforming 
. Vise etatens egne ingeniører hvordan miljøvennlig 
elveutforming kan gjøres i praksis 

De mest interessante delene av anlegget sett med 

norske øyne var: 

• Kunstige bakevjer - studier av utviklingen i bak
evjene i forhold til vassdraget. Over tid skulle graden 
av kontakt med vassdraget endres for å se hvordan 
dette påvirket utviklingen. 

• Kunstig våtmark - terrenget inntil vassdraget var 
anlagt i flere høyder. I det lavestliggende sto vannet 
så vidt innover ved normal vannstand. Det høyeste lå 

50 - 60 cm høyere enn normalvannstand. De ulike 

høydenivåene så ut til å få klart ulik vegetasjonsut
forming. 

• Kunstige flytende øyer med vegetasjon. Disse var 
fortøyd i inntaksmagasinet og ble brukt for å stu
dere om de kunne bedre vannkvaliteten og i hvilken 

grad det biologiske mangfoldet på og under øyene 
utviklet seg. For ordens skyld bør det nevnes at disse 

forsøkene pågikk syd i Japan der det normalt ikke er 
is om vinteren. 

Hver for seg og samlet gir disse tiltakene m ulighet 
for å utvikle biologiske mosaikker med høyt arts

mangfold. 
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En del n fot'Mk ..... tok for III hvllk •• ffelrtlf1lnkljon bliknjer h.dd.I ..... II.n .. 111 n' h.dd •• n. bliknj ..... ltlitt 'pen IIIOt ftIIdralllt. I d. kom
lII.nd. ebperlmlllten. VIIr det planen i redu ..... ipnlnllen ut til d.t Itr.mmend. vannet mer og m ... for i .. hvordan d.tte pivlrket bakevjen_ funk
"on. Foto: A. IIIIm ...... nd. 

IIIlIstip fIyt.nd •• .y.'- (bambllsfliter) med vlllltaljon var I.gt Ilnlltabm'lI_net for 'stud .. vIrkaillien. pi vennkvalltet 011 biologisk manifold. 
Foto: A. Ham ..... end 
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5.4. The Nagara Estuary Barrage -
Gifu 
Dette kjempeanlegget er bygd nederst i Nagaraelva 
for å hindre saltvannsinntrenging i inntaket for 
drikkevann/landbruksva tning. 

Det mest interessante med anlegget var fisketrapp
ene. For å fungere vis a vis det biologiske mangfoldet 
i elva var det anlagt en rekke ulike trapper: 

• En trapp for fisk som svømte i overflaten 
• En trapp for fisk som fulgte bunnen 
• I en trapp var det lagt inn et flettverk som krabber 

og lignende kunne krype langs for å ta seg opp 
trappen 

• En trapp for fisk som helst går i naturlige kanaler 

Ja~nern. anla fisketrapper for an. arter 10m vendret I Yelldraget. Wd. 
d. 10m lV.mt. sekt, d. som lV.mt. fort og d. 10m krabbet av gArde. 
Foto: A. Hamarsland. 
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5.5. Vassdragsøkologipark - Mishima 
Parken ble anlagt midt i byen med vannforsyning fra 
en kilde. Mishima fYlke var initiativtaker. Utformin
gen av parken var basert på en idedugnad med 
økologer og beboere i området rundt parken. Sam
spillet mellom grunnforhold, substrat og plantelivet 
var viktig. Hensikten var å gjøre biotoptiltak for et 
bredt spekter avarter som insekter, amfibier, fisk 
osv. Det mest interessante ved denne parken er 
tankegangen som lå bak og koblingen til arbeidet 

med å sikre det biologiske mangfoldet. 

5.6. Brobygging i Morioka 
I Morioka ble det bygd ny bro over Kitakamielva. Det 
mest interessante ved dette var pælingen som ble 
gjort for å komme seg ut og få bygd brupillaren midt 
i elva. Denne byggemåten medførte at det ikke var 
nødvendig med fylling ut i elva i byggetiden. Kant
vegetasjon ble spart og flomavledningsevnen ble 
beholdt. 
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::r; • • -. ~ .. , 
,r e • • 3 . 
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• It 11_ I 

I Mllhlm. h.dde .rbeldene med en V ... drelll.kololllp.rk nettopp It.rtet. I denne p.rk .. Ikulle en I.lle biotoper for et bredt Ipekter ev .rter. 
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I Klt.umlelv. ble det bylld nytt 
brok., midt I elv •. Det nr ebIbIert 
.. pllIttf_ pl pel. _ erbeIdet 
foregikk fr& Dette medferte et ..... 
!leld .. e kunne uti •• ut .. IIII'IllIe 
Inngrep I elve/Untson ... 
Foto: A. Hem ....... d 



5.7. Restaurering av Moizarielva -
Eniwa 
Moizarielva ble for mange år siden lagt i en betong
kanal gjennom Eniwa. Som en del av satsingen på et 
grønnere elvemiljø fikk Eniwa oppfordring! støtte 
fra sentralmyndighetene for å tilbakeføre elva til et 
naturlig utseende! funksjon. Til nå var 3 km elv 
restaurert. 

Det mest interessante med prosjektet er at det i 
restaureringsarbeidet ikke bare er lagt vekt på fiske 
og friluftsliv! rekreasjon. men også på å lage leve
områder for en sjelden frosk som finnes i området. 
Dette har vært vellykket. Området brukes aktivt av 
skolene i området som en del av biologi
undervisningen. 

I byen Enlw_ ble kilometer etter kilometer med lI_mle bn_ler røet 011 
Ipne vMldr.lIsI_ndllulp blelk_pt. V_nnkv_lIteten ble bedre. en rekke 
_rter kom tlllHlke til vMldr_lIene 011 de ny_nl_gte tumlene ble fllttlll 
brukt. Foto: It. H_m_rII_nd 
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6. Informasjon 

Da det offentlige eier og administrerer vassdragene, 
har arbeidene i vassdragene vært utført med liten 
deltakelse fra lokalmiljøene. For å dekke opp et stort 
og økende behov for å informere om nye tiltak i 
vassdrag som nye flomsikringsplaner, planlagte 
restaureringer og miljøtiltak, samt å følge opp Lokal 

Agenda 21 (LA-21), satser Japan gjennom forvaltnin
gen og forskningsetater nå store ressurser på infor
masjon. Dette slqer gjennom media (særlig avisene), 
spredning av brosjyrer og rapporter, store og mange 
informasjonssentra langs vassdragene, elvemuseer 
og ikke minst gjennom rikelig og nesten overdådig 
utformet informasjon langs vassdragene. Det ble 
også lagt stor vekt på å tilrettelegge informasjonen, 
infosentrene og elvearealer for skoler og undervis
ning. 

De større vassdragene hadde sine lokale administrasjonskontorer. Under 
disse var det regionale kontorer for elveavsnitt. Disse var bygget opp med 
egne informasjonsrom tilrettelagt for publikum og skoler. Infosenter 
Sunagawa Foto: A. Hamarsland 

Informasjonstavle i forbindelse med ombygging av et elvesamløp mellom Ishikari elva og Ikushtunbetsuelva. Foto: A. H_rII ... d 
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Informasjonstavler om arter i vassdragene og viktigheten av å ta vare på levområdene. Foto: T.O. Sandnæs 
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