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FORORD
Forsknings- og referansevassdragsprosjektet
(Forsk/ref.) ble igangsatt i 1983 som en del av
forskningsprogrammet "Miljøvirkninger av vassdragsutbygging (MVU)". Det b1e den gang
igangsatt undersøkelser i flere vassdrag (Atna, Gau1a, Numedalslågen og Vefsna). Etter hvert
førte bevilgningene til at undersøkelsene i all hovedsak ble konsentrert til Atnavassdraget.
Forskningsrådssystemet sørget for videreføring av prosjektet, etter at MVU-programmet ble
avsluttet, gjennom programmet "Bedre bruk av vannressursene (BBV)". Men det ble tidlig
gjort klart at dette kun var en overgangsordning. De mente at forvaltningen burde føre
prosjektet videre.
Direktoratet for naturforvaltning (DN), Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og Statens
forurensningstilsyn (SFT) og deres overordnete departement utarbeidet så et opplegg for
videreføring. Direktoratene gikk sammen om finansieringen og NVE tok i tillegg ansvaret for
prosjektiedelsen med sekretariatet. Igjen har det vist seg at det har vært vanskelig å få
tilstrekkelig med midler til prosjektet, samtidig som spørsmålet om prosjektets relevans til
forvaltningsoppgavene er blitt reist.
I Atna er det gjennom Forsk/ref. ble bygd opp biologiske langtidsmålinger som supplement til
de hydrologiske. Disse seriene er unike innen norsk vassdragsforvaltning. For et par år siden
tok prosjektet et initiativ til å få samordnet datainnsamlingen i Vikedalssvassdraget, samt å
igangsette visse supplerende målinger. Gjennom hele prosjektperioden er det utgitt en rekke
rapporter med hovedvekt på årlig rapportering. En oversikt over det fremlagte datamaterialet
er publisert i egen rapport for perioden 1985-1995.
Etter vel ti-års drift bestemte de involverte direktoratene at det nå var riktig å gjennomføre en
evaluering av prosjektet samt få vurdert hvilken utvikling prosjektet eventuelt bør ha videre.
Østlandsforskning ble engasjert til dette arbeidet. Med bakgrunn i deres rapport ble det så
invitert til et forsker- og brukermøte for å diskutere deres konklusjoner og forslag og
prosjektets videre "skjæbne".
De aktuelle innlegg, innspill og fremkomne synspunkter fra dette seminaret fremlegges her.
De ansvarlige for prosjektet vil i løpet av våren 1998 ta endelig stilling til på hvilken måte
prosjektet skal viderføres og om det skal det.

På vegne av de ansvarlige direktorater
Oslo, juni 1998

Per Einar Faugli
forskningssjef-NVE
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FORSKREF - MØTEPROGRAM
Tid: Tirsdag 3. juni kl 13 00 - onsdag 4. juni kl 1350 Sted: Vettre konferansesenter

TIRSDAG 03.06
1200- 1300 Lunsj

DAG 1:

FORSKREF EVALUER1NGOG UTFORDR1NGER
Mateleder: Kirsti Hind Fagerlund, NVE

1300-1310
1310-1330

Åpning v/Per Einar Faugli, NVE
Evaluering av Forskref-prosjektet

etter 12 års drift og veien videre.

Karine Hertzberg, Østlandsforskning.
1330-1350

Hva er de overordna utfordringer for Forskref, sett fra sidelinja?

Gunnar Raddum, Universitetet i Bergen, Zoologisk institutt.
1350-1410

Hva skal til for å få kraftprodusentene

interessert i Forskref?

Jon Arne Eie, Glommens og Laagens Brukseierforening
1410-1430

Hva ønsker forvaltningen

med Forskref?

Innledning fra SFT v/Kari E. Fagernæs.
1430-1450

Sekretariatets plassering og funksjon - tilbud fra Østlandsforskning
av sekretær- og prosjektlederfunksjon.

Torbjørn Østdahl, Østlandsforskning.
1450-1510

KAFFE

1510-1530

Status for Nordisk Forskref,

1530-1650

Oppsummering

Per Einar Faugli, NVE

og diskusjon av dag 1, evaluering og utfordringer

Ansvarlig: Arve M. Tvede, NVE
1650-1710

KAFFE

INNLEDNING
1710-1730

TIL DAG 2

PRESENTASJON

AV UNDERSØKELSER

Fysiske inngrep i nedbørfeltet - registreringsbehov?

Er det behov for en kontinuerlig registrering av inngrep som finner sted?
Vannbrukspian

for Atna, kort presentasjon

v/Liza Syvertsen, NVE-Region øst
1830

MIDDAG

om overtakelse
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ONSDAG 04.06
DAG 2:

PRESENTASJON AV UNDERSØKELSER I ATNA I PERIODEN 19851995 OG VIKEDALVASSDRAGET
Møteleder: Steinar Sandøy, DN

0830-0855

Hydrologi (Atna og Vikedal), seksjonssjef Arve Tvede, NVE

0855-0920

Sedimenttransport

0920-0935

Vannkjemi (Atna), førsteamanuensis Inggard A. Blakar, NLH

0935-0950

Vannkjemi (Vikedal), forsker øyvind Kaste, NIVA

0950-1010

KAFFE

1010-1025

Begroing (Atna), forsker Eli-Anne Lindstrøm, NIVA

1025-1040

Bunndyr (Atna), forsker Kaare Aagaard, NINA-NIKU

1040-1055

Bunndyr (Vikedal), forsker Gunnar Raddum, LFI, Universitetet i Bergen

1055-1110

Plankton (Atna), forsker Gunnar Halvorsen, NINA-NIKU

1110-1135

Fiskebiologi (Atna og Vikedal), forsker Randi Saksgård/Trygve Hesthagen

1135-1200

KAFFE

1200-1220

Faglige utfordringer sett fra forskernes side. Kaare Aagaard, NINA/

(Atna og Vikedal), forsker Jim Bogen, NVE

Gunnar Halvorsen, NINA/Eli-Anne Lindstrøm, NIVA.
1220-1230

Internasjonal

publisering av resultateue fra Forskref,

Kaare Aagaard, NINA
1230-1330

Oppsummerende

diskusjon dag 2

AnsvarIig: Steinar Sandøy, DN
1330-1340

Nyttige opplysninger

1340

Avslutning v/Steinar Sandøy, DN

1350-1500

Lunsj
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DELTAGERLISTE
Jon Roar Andersen, SFT
Inggard Blakar, NLH
Jim Bogen, NVE
Jon Arne Eie, GLB
Kirsti Hind Fagerlund, NVE
Kari E. Fagernæs, SFT
Per E. Faugli, NVE
Gunnar Halvorsen, NINA
Karine Herzberg, ØF
Trygve Hesthagen, NINA
Terje Hofstad, Atna
Stein W. Johansen, NIVA
Øyvind Kaste, NIVA
Eli-Anne Lindsstrøm, NIVA
Gunnar Raddum, UIB
Arne Risøy, Vindafjord kom.
Steinar Sandøy, DN
Randi Saksgård, NINA
Liza Syvertsen, NVE, Reg. Ø
Arve Tvede, NVE
Torbjørn Østdahl, ØF
Kaare Aagaard, NINA
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HVILKE OVERORDNEDE UTFORDRINGER HAR FORSKREF?
Gunnar G. Raddum
LFI, Zool. inst, Universitetet i Bergen

innledning
For å gi synspunkter på dette må en først klargjøre hva som menes med begrepet forskning og
referanse. Nedenfor følger min forståelse av begrepet:

Med forskning menes grunnforskning i sin videsteforstand. I FORSMEF vil dette si
faunistiske undersøkelser,ftsisk kjemiske undersøkelser, habitatbeskrivelser og prosessstudier. (For åfå mest mulig kunnskap ut avforskningen er det i denne sammenheng helt
nødvendig med tverrfaglig samarbeid). Med referanse menes i denne sammenheng vassdrag
som er lite eller upåvirket av menneskelig aktivitet. Det er den naturlige suksesjon/variasjon
både gjennom et år og over en årrekke som skal studeres og beskrives. Hensikten er å bruke
referansevassdragene som sammenligningsobjekt med vassdrag hvor det har vært inngrep,
for å vurdere om eventuelle endringer i disse er innenfor naturlige svingninger eller er
påvirket av inngrepet.

Problemområder
FORSKREF = langsiktig overvåking
Overvåkingsundersøkelser kan teoretisk lages meget store dersom det er ubegrenset tilgang på
resurser. Et hovedproblem ved undersøkelser av FORSKREF - typen er sterke begrensninger
i bevilgningene. Dette medfører en streng prioritering mellom aktiviteter og antall vassdrag
(objekter) som kan undersøkes. Undersøkelsene kan deles inn i rent faunistiske registreringer,
dvs. mangfoldundersøkelser, eller i undersøkelser som har en mer økologisk vinkling, dvs.

prosessstudier innenfor økosystemene i vassdragene. I en avveining mellom aktivitetene er
det viktig å legge opp til realistiske undersøkelser som kan gå over lang tid. Dette gjelder
omfang vedrørende valg av antall vassdrag, regional fordeling og om en skal gjøre mye i ett
eller mindre i mange vassdrag. Videre gjelder det valg av undersøkelsestype hvor
målsettingen og strategi for undersøkelsene er viktig. Et vesentlig moment er å sikre stabilitet
i omfang og metodevalg samt at utøvende institusjoner ikke endres mellom år og at disse har
en sikker eksistens. Interessen for deltagelse og dermed stabilitet, vil være avhengig av hvilke
resurser som kan sannsynliggjøres på lang sikt fra bevilgende myndigheter.

Omfang
1. Geografisk
For FORSKREF bør det være viktig å få så god regional spredning som mulig. I dag er det
Atnavassdraget som har vært et hovedvassdrag i FORSKREF. Vassdraget kan representere
vassdrag i indre og høyereliggende strøk av Østlandet. FORSKREF har og tatt
Vikedalsvassdraget inn i programmet de to siste årene. Vassdraget representerer et
vestlandsvassdrag typisk for den sørlige delen. Det sier seg selv at antall vassdrag er for lite til
å kunne representere de ulike geografiske regionene i Norge. I Sør-Norge burde det minst vært
2 3 til, samt at det burde vært vassdrag i Trøndelag, Nordland og Nord-Norge. Når den
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geografiske spredningen på vassdragene er så dårlig skyldes dette i første rekke knapphet på
midler og ikke mangel på egnede vassdrag.
Undersøkelsenes omfang
Undersøkelser som både skal ha et forskningspreg og samtidig være referanse trenger
nødvendigvis et vist omfang. Det enkleste vil være rent faunistiske undersøkelser for å
beskrive biologisk mangfold. For mangfoldundersøkelser er behovet for kvantitative prøver
mindre og en kan klare seg med kvalitativ innsamling. Problemet med kvalitative datasett er
begrensninger i bruken av dataene sammenlignet med mulighetene som eksisterer for
kvantitativ prøver. Dette gjelder i første rekke for beregninger av tetthetsendringer over tid,
produksjonsstudier og prosess-studier. I FORSKREF er det mange ulike typer undersøkelser,
både av fysisk, kjemisk og biologisk karakter. For å kunne sy sammen og utnytte de ulike
fagenes resultater til helhetlige synteser bør en sikre seg kvantitative datasett. Dette er mye
mer kostbart enn kvalitative data og er således et problem for programmet. Når en veIger
omfang er det derfor viktig at det finnes en strategi for hva man vil bruke dataene til og at en
velger et omfang som sannsynIigvis vil være realistisk i mange år (overvåkingsperspektivet
må stå sentralt).
Metodikk
ProbIemet omkring metodikk har allerede vært berørt, kvalitative kontra kvantitative prøver.
Innenfor de to typene innsamlingsmetodikk finnes det en rekke metoder for hvordan dette rent
praktisk skal utføres. Ofte er det slik at ulike utøvere har noe forskjellig praksis. I
FORSKREF- sammenheng er det derfor viktig at det benyttes metoder som er klart definert og
alminnelig brukt (Norsk standard). Ulike utøvere bør kunne samle prøvene på en lik måte,
dvs. sammenlignbare resultater. Problemet er størst for kvalitative prøver og mindre for
kvantitative. Når en tenker metodikk, må en tenke helt fram til resultatene foreligger, dvs.
innsamling, sortering, bearbeidelse (artsanalyser) og rapportering.
Utøver
I dag finnes det en rekke utøvere både i offentlig og privat regi, som teoretisk kan ta del i
FORSKREF - undersøkelser. For denne type undersøkelser anbefales at en benytter
veletablert institutter med lang erfaring. Dette er viktig for å sikre kontinuiteten og den faglige
bredde og tyngde bak undersøkelsene. Det vil være uheldig med anbudsinnbydelser på denne
type oppdrag fra år til år da dette kan føre til veksling meIlom aktører. En slik veksling på
samme fag, vil mest sannsynlig svekke datasammenstillingen og det at dataene skal være
sammenlignbare. Om anbudsinnbydelse (krav til dette) er noe problem, vites ikke.
Målsetting/undersøkelsestype

Langsiktige undersøkelser, dvs. overvåking, har vanligvis ikke noe konkret problem som skal
studeres eller løses i streng vitenskapelig forstand. Denne type undersøkelser "lider" derfor
under dette og har vært nedprioritert f. eks. i forskningsråd. Hovedproblemet er at
FORSKREF ikke har et "problem som skal løses", hypotese, som skal testes/undersøkes. For
forskningsråd er det også lite aktuelt å støtte langsiktige undersøkelser. Denne negative
holdningen smitter også over på universitetene (de er representert i forskningsrådet og de ulike
programmene). Overvåkingsaktiviteter har i disse organene blitt regnet som lite meriterende.
Med andre ord, overvåking gir ikke raske nok resultater og dermed for lite meritering pr.
tidsenhet. (En "bedriftsøkonomisk" tenking har kommet inn i forskningsmiljøene hvor
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avkastningen er lik antall vitenskapelige publikasjoner). Det største problemet for
FORSKREF er derfor:
Hvordan kan undersøkelsene gjøres attraktive.
Kan FORSKREF - undersøkelser stille opp hypoteser?
Hvordan kan resultatene bearbeides for internasjonal publisering?
Hvordan kan man gjøre resultatene ettertraktet og nødvendige for andre typer undersøkelser,
dvs, som referanse/bakgrunnsdata?
I andre sammenhenger finnes det god forståelse for overvåking som f. eks. meteorologisk og
hydrologisk overvåking. Her sammenlignes måleserier for kortere eller lenger tidsrom med
ulike typer av normaler. Kan dette gjøres for biologiske data og i så fall vil det bli
anvendbart/populært? Laksestatestikken er en form for slik overvåking, men en opererer
foreløpig ikke med "laksenormalen" for ulike elver. Der FORSKREF har lange ser kan en
forsøke å lage normaler. Eksempelvis normalen for fiskeavkastning i Atnasjøen.
Femårsnormal, tiårsnormal osv, noe som kunne vært nyttig for å vurdere forventet
avkastningen av fisk i denne type innsjøer. Det kan også lages 5-års normalen for bunndyr
Vikedal og en rekke andre vassdrag med lang overvåking. Vi kan dessuten stille opp
hypoteser som f.eks.:
H0 = I uberørte vassdrag er det ingen variasjon i faunaen over tid.
Bearbeidelse for internasjona1 publisering krever vanligvis en hypotese. Hypotesedannelse
burde ikke være noe problem ved publisering av FORSKREF - materiale. Dernest kan og skal
FORSKREF- materiale brukes som referanse for effektsudier av inngrep. Eksempelvis er
overvåkingen i Vikedal brukt for å vise endringer i forsuringsnivået over tid i vassdraget,
publisert internasjonalt. Det samme materialet er også brukt som referanse for å vise effekten
av kalkingen, også publisert internasjonalt. Forsuringsutvikling i Vikedalsvassdraget kan også
være nyttig for å vurdere utviklingen i Suldal.
Dersom det finnes tidsserier av biologisk materiale som kan brukes for beregning av en
"normal", bør denne beregnes i regi av FORSKREF. Dette vil rette fokus på hva som kan
forventes av mengde fisk og arter av invertebrater og forhåpentlig synliggjøre nytteverdien av
lange tidsserier.
Videre er overvåking nødvendig for å avdekke endringer grunnet "katastrofer". Et eksempel
på dette er flommen i Ekso i 1989 som endret faunaen totalt i Terskelbassenget på Ekse
(Fjellheim et al. 1993). Eksempler på langsomme endringer er effekter av forsuring/
avtagende forsuring, klimaendringer osv. Et eksempel på en langsom endring er utviklingen
av trofigrad i en høyfjellssjø basert på fjærmyggsamfunnet, se Figur 1. Arten M radialis
foretrekker mer oligotrofe forhold en Tanytarsus sp. B. Reduksjon og økning av henholdsvis
første og andre art indikerer at innsjøen har endret næringsstatusen siden århundreskiftet (ca.
5-6 cm dyp i koren). Forverring av klimatiske forhold og redusert produktivitet siden ca.
1850 er vist for Vassdalsvatn (Fig. 2) (Schnell in prep).
For FORSKREF er kanskje den viktigste utfordringen å få synliggjort behovet og verdien av
lange prøveserier og at overvåking er viktig.
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Figur 1. Relativ forekomst av M radialis og Tanytarsus sp. B i innsjøen Pione Superiore (Nord
Italia). Endringene i forekomstene indikerer økende produktivitet.
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Figur 2. Endring i antall fjærmygg taksa over de siste 150 år i Vassdalsvatn. Den recente faunaen
består av få arter som indikerer meget næringsfattige forhold, mens faunasammensetningen bakover
tid viser økende grad i produktiviteten (Schnell in prep.)
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Hva skal til for å få kraftprodusentene

interessert i Forskref?

Jon Arne Eie
Glommens og Laagens Brukseierforening

Aller først vil jeg få takke for invitasjonen til å delta på seminaret. Som en del av dere kjenner
til har Forskref vært et hjertebarn for meg helt siden jeg var med å starte programmet i
begynnelsen av 80 årene.
Nå er det ikke lett å uttale seg på vegne av alle kraftprodusentene. Men jeg har drøftet temaet
med Arne Erlandsen som representant for EnFO hvor de fleste kraftprodusenter er
medlemmer. Foruten EnFOs synspunkter blir mye av det jeg sier min og GLBs holdning.
Jeg håper vi kan spissformulere litt for på den måten å provosere hverandre til en fruktbar
diskusjon.
Før jeg tar for meg spørsmålet om hva som skal til for å få kraftprodusentene interessert i
Forskref vil jeg, siden jeg dessverre ikke har anledning til å delta i morgen, få si litt generelt
om Forskref.
Det er svært positivt at man tross store økonomiske vanskeligheter har klart å etablere
måleserier i Atnavassdraget og dels i Vikedalselva. Det kan vi i første rekke takke NVE, DN
og SFT for. For Atna og Vikedalsvassdraget begynner det nå å bli lengde på måleseriene og
det var svært interessant å lese samlerapporten fra Atna. Ut fra de resultatene som har kommet
fram og tidligere kunnskaper om de til deles store variasjoner man finner i bestandsstørrelse
hos fisk og mange pattedyr, understrekes behovet for lange måleserier i referansevassdrag
ytterligere. For meg blir det et stadig større paradoks, nærmest uforståelig, at man stadig
krever til dels omfattende konsekvensutredninger, men mangler nesten helt kunnskaper om
usikkerheten i det man måler. Hvordan i all verden kan naturfagene uttale seg om positive
eller negative virkninger av store eller små inngrep/tiltak uten på helt generelt økologisk
grunnlag. De fleste undersøkelsene representerer bare mer eller mindre tilfeldige prøver både i
tid og rom. Undersøkelsene omfatter vanligvis bare 2-3 prøver i et par sesonger, uten at man
har særlig kunnskaper om hverken usikkerhet i prøvemetodikk eller omfanget av den naturlige
variasjonen. Ikke mindre bemerkelsesverdig blir det at forvaltningen som bruker resultatene
av konsekvensvurderingene heller ikke synes å ha tatt til seg kunnskapene som tross alt har
framkommet gjennom Forskref.
Det er å beklage at deler av det innsamlede materiale fra Forskref bare i liten grad er
bearbeidet. Jeg håper at Universitetene og /eller forskningsinstitusjonene ser egennytten i å få
bearbeidet materialet for derigjennom å styrke utsagnskraften og holdbarheten i ulike andre
undersøkelser/ utredninger. Det vil nok også bidra til at kraftbransjen lettere ser nytten av
Forskref.
En liten kommentar til Østlandsforsks evaluering av Forskref. Jeg ser utredningen som positiv
og det burde borge for at Forskref fortsetter. Jeg er derimot ikke enig med Østlandsforskning i
at referansevassdragene i liten grad tilfredsstiller ønsket om uberørthet. Det er klart at dette er
et tema som kan diskuteres i det uendelige. Men realiteten i Norge i dag er at det trolig ikke
finnes et eneste "større uberørt" vassdrag i den strengeste forstand. Det blir derfor et spørsmål
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om grad av uberørthet vurdert ut fra det som er mulig og ut fra de fagområder som er
involvert. Selv om Atna ikke er noe uberørt vassdrag var det bred enighet i fagmiljøene den
gang det ble valgt at det er et av de få større vassdrag på Østlandet med relativt liten
menneskelig påvirkning og som har en betydelig gradient fra høyfjell gjennom skogsområder
til lavland. Jeg synes det ville være galt å kutte ut Atna. En helt annen sak er at det er vassdrag
i Nord-Norge med mindre inngrep, men de representerer en helt annen naturtype og har dels
andre arter og samfunn. Det var man klar over og vassdrag i Nord - Norge ble foreslått fra
starten av Forskref. Også i verneplan ifi og IV ble flere vassdrag i Nord —Norge foreslått som
referansevassdrag. Det burde velges et vassdrag i Nord- Norge, men her må man se til den
økonomiske siden. Til mer uveisomt og fjerntliggende et vassdrage er, til mer kostbart er det å
følge opp med prøvetaking.
Tittelen på dette foredraget ble gitt meg av Per Einar. Den kan oppfattes på minst to
forskjellige måter. Det kan ligge et snev av insinuasjon om at kraftprodusentene ikke har vært
interessert i Forskref eller tittelen kan tolkes som et spørsmål om hvordan forvaltningen skal
få kraftprodusentene mer interessert i Forskref. Jeg tror det i Per Einars formulering ligger
elementer av begge tolkninger. Med interessert regner jeg med at man mener å gi pengebidrag.
At bransjen følger med og ser nytten av Forskref er det ingen tvil om.
Regulantene ser nytten av Forskref dersom de resultater man kommer fram til vil være med på
å styrke utsagnskraften i de mange undersøkelser og konsekvensvurderinger som er gjort og
vil bli gjort i fremtiden som følge av kraftutbygging og annen relevant virksomhet.
Regulantene er selvfølgelig også interessert i at kunnskapene om virkningene av
kraftutbygging på miljøet skal bli så faglig holdbar som mulig. Jeg våger den påstand at ingen
annen bransje, hverken statelig eller annen, har hatt så strenge krav til konsekvensvurderinger
som kraftbransjen. Uten de omfattende utredninger både før og etter kraftutbygging ville
kunnskapene om vår ferskvannsflora og fauna vært enda mer mangelfull enn den er.
Jeg skal ikke rangere hva eller hvem som har påvirket norske natur, inkludert vassdragene,
mest. Men det er ikke bare vassdragsregulantene som påvirker,- hva med oppdrettsnæringen
som i dag er en av våre største næringer, hva med veietaten, kommunal virksomhet,
landbrusvirksomhet for bare å nevne noen. Man kan spørre seg hva de blir pålagt av
undersøkelser. Selv om mange inngrep enkeltvis er mindre, er det summen av inngrep som
foretas over tid som er interessant.
Regulantene mener at slik Forskref nå er definert ligger ansvar primært hos forvaltningen og
forskningsrådet. Hovedfinansieringen burde og har vel også kommet herfra. Jeg regner også
med at de i fortsettelsen ser stor egennytte i resultatene. Jeg mener at også
forskningsinstitusjonene og universitetene bør ha en stor egeninteresse i å delta med
egeninnsats. Jeg er klar over at noen store forskningsinstitusjoner har bidratt med en ikke
ubetydelig egeninnsats i Forskref og det har de all ære av. Men ut fra styrkingen av
egenkompetansen vil jeg nesten si at de som ikke deltar faktisk har diskvalifisert seg selv som
seriøse utredere på naturfaglige spørsmål.
Noe av det som trolig har gjort deler av bransjen skeptiske til referansevassdrag er den
ukritiske bruk av begrepet. Nesten i hver eneste konsesjonssøknad som har vært til behandling
de siste 15 år er vassdragets egnethet som referansevassdrag trukket fram som argument mot
kraftutbygging fra utredere og miljøorganisasjoner. Også i Samlet plan er referansevassdrag
vektlagt sterkt. Denne ukritiske bruk er bare med på å ødelegge og redusere troverdigheten til
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forskere og forvaltere. Flere utredninger, bl.a. i verneplan IV og utredninger fra NVE har listet
opp de mest aktuelle referansevassdragene. Forskref har vist hvor vanskelig det er å finansiere
undersøkelser i disse. Selv ved å begrense antallet til 10- 15 fordelt over hele landet, vil det ta
årtier før vi kan skaffe lange måleserier i alle disse. Det vil være bedre å prøve å holde noen få
intakte som referansevassdrag framfor å satse på mange som man overhode ikke klarer å ta
vare på. Det bør vurderes om man burde skifte navn på Forskref og i stedet kalle det langsiktig
overvåkning av biologiske og hydrologiske forhold eller noe tilsvarende.
Fra mitt ståsted er det mest skuffende at Forskningsrådet ikke har vært mer oppegående. De
synes å lide av de samme symptomer som mange ellers i samfunnet. Det skal gis kjappe
løsninger på uhyre kompliserte økologiske spørsmål i løpet av et par år. Men så leser vi at det
også innen forskningsmiljøene er mye juks og fiksing med resultater. I dagens samfunn er det
ikke sikkert tidligere tiders organisering av forskningsaktivitet og bedømmelse av kompetanse
er de rette løsninger
Dersom man skal ha håp om at kraftbransjen skal gå inn i Forskref tror jeg det i tillegg til
dagens innhold også må legges noe nytt inn i Forskref. Bransjen er opptatt av å få så gode
kunnskaper som mulig om virkningen av kraftutbygging. Selv om det ble gitt en fin
sammenstilling av resultatene i Bergenskonferansen, er det fortsatt ubesvarte spørsmål.
Allerede i dag bidrar bransjen med store penger i ulike forskningsprosjekter med relevans til
virkningen av reguleringer på miljøet. For bransjen er det naturlig at midlene settes inn i de
regulerte vassdragene. Mange av disse undersøkelsene er i større eller mindre grad pålagt av
det offentlige.
Etter at den nye energiloven kom i 1991 har det i mange kraftselskap kommet personer med
en annen bakgrunn og det stilles strenge krav til kortsiktig avkastning. Det blir vår oppgave å
argumentere innad i bransjen for nytten av disse undersøkelsene og Forskref. Jeg tror det i
bransjen vil være mulig å arbeide for å skaffe midler til å følge opp med undersøkelser i
allerede regulerte vassdrag. Et eksempel på et slikt vassdrag kan være Suldalslågen. Her er
det nå i løp av snart en tiårsperiode gjennomført omfattende undersøkelser av
ferskvannsforholdene i tillegg foreligger en del materiale fra før utbyggingen tok til. Andre
aktuelle vassdrag er Ekso hvor Terskelprosjektet og Biotopjusteringsprogrammet
gikk
mange år, Stjørdalselva, Orkla, Alta og Manndalselva for å nevne noen med en god geografisk
spredning. Det kan også være andre vassdrag.
Slik jeg ser det, er det etablert et godt samarbeid mellom NVE og DN og sammen med SFT
må disse ha ansvaret for videreføringen av Forskref. Alle gode krefter burde forenes slik at
vesentlige deler av konsesjonsavgiftsfondet kunne nyttes til å styrke Forskref slik at noen flere
vassdrag kunne tas inn. Midler burde også kunne nyttes til å løse oppgaver forvaltningen er
opptatt av, bl.a. styrke utsagnskraften i konsekvensutredninger. Man burde også bruke penger
på å vurdere om de mange tiltak som iverksettes for å bedre forholdene eks. kalking,

rotenonbehandling for å nevne noen, ikke medfører ulemper som vi i dag ikke er klar over.
Tidligere har det fra flere hold vært fremmet forslag om at man kunne konsentrere
hovedtyngden av utredninger/undersøkelsene i noen vassdrag i stedet for de relativt
omfattende konsekvensutredninger ved den aller minste nye utbygging eller fornyelse av
konsesjonen. Jeg tror man bør bli enig om å bruke en del av midlene til slike undersøkelser
bl.a. på Forskref. Jeg vet dette er foreslått tidligere, men jeg vet ikke hvorfor den ikke kan
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gjennomføres, hvem skal ta initiativet og hvem er adressaten.? Er det NVE og DN som i
første rekke må bli enige om å bruke midlene slik?
Jeg reiser også spørsmål ved de betydelige beløp som regulanter årlig innbetaler til jakt og
fiskefond. Etter det jeg har hørt, uten å ha tall for omfanget, står det betydelige beløp på ulike
konti som burde kunne nyttes til noe bedre enn å fylle opp i bankenes kasser.
Etter å ha lest NVEs FoU-plan for 1997-2001 håper jeg at NVE ikke har planer om å kutte ut
Forskref. Jeg kunne ikke se at det i planen var tatt sikte på videreføring.
Til slutt vil jeg ønske og håpe at forvaltningen med NVE, DN og SFT sammen med sine
respektive departementer kan få frigitt noe av konsesjonsavgiftsfondet slik at Forskref kan
fortsette. Vi i kraftbransjen vil arbeide for å styrke kunnskapene om virkningen av
kraftutbygging på miljøet og teste ut tiltak som reduserer skadene. Dersom det er aktuelt å
innlemme noe av dette i Forskref er vi villige til å drøfte dette. Elektrisitet vil vi måtte ha i
flere generasjoner enda og da blir det et spørsmål om hvordan den kan skaffes. Visse
miljøkonsekvenser vil opptrer uansett hvordan vi fremskaffer energien. Men vi skal heller
ikke glemme at det reises krav om andre energiformer, bio, gass. Noen tror også at 2000
vindmøller på fjellet i Skjåk har mindre miljøkonsekvenser enn utnyttelsen av et allerede
regulert vassdrag.
Takk for oppmerksomheten.
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Hva ønsker forvaltningen med FORSKREF ?
Kan E. Fagernæs, seksjonssjef SFT
Jeg har i forbindelse med Forskref hatt flere hatter: som forhenværende bidragsyter, forvalter i
Buskerud (Numedalslågen), og nå forvalter på nasjonalt nivå.
Jeg ser verden fra mitt ståsted, SFT, andre forvaltningsetater vil se verden ut fra sitt ståsted og
behov. Det jeg presenterer, vil være mine betraktninger i henhold til min kjennskap til
Forskref programmet og ut fra evalueringsrapporten. Den sistnevnte vil jeg ikke gå nærmere
inn på, da den tidligere har blitt glitrende presentert av Hertzberg.
Hva ønsker forvaltningen med Forskref ? I spørsmålsstillingen ligger synet på veien videre,
det å se framover fra hvor en er i dag. Før jeg gir meg i kast med dette, er det viktig å stoppe
opp og se hvor vi er i dag, og hvordan vi er kommet dit. Og i mitt tilfelle, med forurensningsforvaltningens øyne.
Evalueringsrapporten tar for seg ulike sider av Forskrefs arbeid, målsetning, organisering,
finansiering. Den tegner veien hvor Forskref har gått og hvorfor. Det er viktig å merke seg
dreiningen av undersøkelser for å undersøke virkningene av vassdragsregulering, til forskning
vedrørende miljøffekter og andre type inngrep enn vannkraftutbygging. Dette siste er viktig
for oss i SFT, som i dag i svært liten grad behandler utbygningssaker. (Her har det vært en
dreining også SF1' behandlet vassdragsreguleringssaker). For begrenses Forskref kun til
vassdragsutbygging, er Forskref av liten interesse for SFT (mens de regionale forvaltningsnivåene som fylkesmann, fylkeskommune, vil uansett ha nytte av Forskref
resultatene i sin forvaltning av vassdragene).
Jeg biter meg merke til at den eneste kjente bruken av Forskref-resultater i forvaltningen var
etter Tjernobyl-ulykken i 1986. Dette fordi en innsamlingsprogrgammet var egnet som
beredskap for å påvise utslipp og andre menneskeskapte påvirkninger som ikke er planlagt.
Når jeg ser tilbake på den veien som er gått, spør jeg Hvorfor har ikke
forurensningsforvaltningen brukt resultatene fra Forskref mer ? Her er det 3 nærliggende
årsaker:
Det er for lite kjent (og tilgjengelig ?),
Det er interessant for forvaltningen på sikt.
Det er ikke interessant for forvaltningen ?
Når det gjelder det siste punktet snur jeg på spørsmålet og spør Går det å bruke Forskref
resultatene i forvaltningen utover å beskrive naturlige variasjoner og samspillet mellom ulike
prosesser ? Som en beredskap mot uforutsette inngrep ? Jeg ser vel at vi i nasjonal
forvaltningen i liten grad kan benytte oss av resultatene fra Forskref når det gjelder
vurderinger av utslippstillatelser i Rogaland, eller landbrukstiltak i Trøndelag. Forskref har
konsentrert seg om upåvirkede vassdrag, og dermed blir overføringsverdien til forurensningsforvaltningen liten. Og jeg vil understreke at Forskref programmet har i dag liten nasjonal
overføringsverdi. De refleksjoner jeg gjør meg når jeg står og ser meg tilbake, er at
forurensningsmyndighetene på nasjonalt nivå har liten umiddelbar nytte av Forskref. Forskref
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vil ha nytte på et regionalt nivå, i sammenheng med vannbruksplaner,
planer på kommunalt, regionalt nivå.

fylkesplaner, og andre

Vil Forskref være interessant på sikt for forvaltningen ? Slik jeg ser det, representerer
Forskref-programmet grunnforskning. Det har som mål å forklare naturlig årsakssammenhenger, som et nullpunkt eller basislinje. Grunnforskningens kår i Norge er dårlig, og
spørsmålet som reises er: Hvem skal betale grunnforskning ? Dette er et interessant emnet
som jeg ikke vil gi meg i kast med her.
Når det gjelder kunnskapen til Forskref, tror jeg at resultatene fra de pågående programmene
er liten. Resultatene bør kunne brukes til å vurdere utslipp til vassdragene Atna og Vikedal, se
på effektene av inngrep. Men på den andre siden er inngrepene i Atna minimale, og utslippene
til innsjøen av menneskelig sakt natur, uhyre små. I tillegg er det ikke hentet ut den kunnskap
en kan få ved å se de ulike programmene i sammenheng. Her ligger det mye kunnskap om
årsakssammenhenger i biologiske system, som ikke er sett på. Hvor tilgjengelig er resultatene
fra Forskref ? Hvordan publiseres de og i hvilken form ? Byråkrater er som annet folk,
avhengig av at rapporter når dem, og innholdet presentert på en lettfattelig måte. Hvordan
distribusjonen av rapporter er, og i hvilken form de er skrevet, vet jeg lite om.
I oppsummeringen på side 47 står det et styre bestående av forvaltningens institusjonene synes
bedre egnet i forhold til Forskrefs karakter enn modellen med forskningsrådstilknytning. Dette
leser jeg som at forvaltningen har en bedre mulighet til å drive langsiktig grunnforskning.
Skal så SFT drive/støtte grunnforskningsorientert overvåking ? Her vil SFT komme i et
dilemma. Våre oppdrag har i den senere tid gått mer over til resultat og problemorienterte
oppdrag. Av typen: Er tilstanden vi ser i Oslofjorden forårsaket av menneskelige utslipp, hvor
mye bidrar kommunalt avløp, landbruk osv med og hva vil effektene av ulike tiltak være ? Vi
etterspør i større grad årsak/virkning og tiltak/effekt; eller sagt på en annen måte: doserespons. Og vi arbeider med korte tidsfrister på oppdragene. Så korte frister at grunnforskning
er ikke mulig innenfor rammene til oppdragene, men grunnforskning må ligge i basis for
oppdraget. Hva skjer så når grunnforskningen er mangelfull ? eller grunnforskningen
mangler? Fundamentet for det forvaltningen etterspør er dårlig . Det sier seg selv at dette ikke
er holdbart for forvaltningen. Derfor har forvaltningen til nå støttet grunnforskning.
Hva forventer forvaltningen av Forskref ? Fra mitt ståsted:
? God grunnforskning. Et program som får optimalt ut av data, samarbeid, kompetanse.
? Et program og opplegg som forskerne selv mener holder bra kvalitet.
? Tilgjengelighet av resultater
? Overføringsverdi
Hvordan skal det drives i framtiden ? Når jeg har satt fokus på Forskref som grunnforskning,
er det viktig at de som driver grunnforskning har et eierforhold til det. Dette har det vært
gjennom engasjement av forskningsinstitusjoner som NIVA, NILU, NIVA. Men hvor blir det
av de som er betalt til å drive bl.a. grunnforskning i arbeidstiden - Universitetene ? Burde ikke
de på banen ?
Uansett hvor veien videre for Forskref går, er det viktig å stoppe opp i blant og stille seg
spørsmålene: Hvor står vi når ? Hvor går kursen hvis vi bare fortsetter ? Vil vi dit eller vil vi
justere kursen ?
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Vannbrukspian

for Atna —kort presentasjon

Liza Syvertsen.
NVE Region Øst

For de som ikke kjenner meg så heter jeg Liza Syvertsen. Jeg er "stand in" for Are Mobæk
som er regionsjef i Region Øst - på NVE-språk- VRØ - et av NVEs 5 regionkontorer. Der er
det for tiden travelt med flomfaren og beredskap, også i forhold til andre regioner. Men jeg
skulle hilse! Jeg vil også si at jeg har basert innlegget mitt på noen stikkord fra Are, men at det
er jeg som står for innholdet. Så dere får komme til meg med eventuelle spørsmål, og ikke
sladre til Are om alt det rare jeg sier på vegne av VRØ i dag...
Jeg har selv jobbet ved Region Øst, blant annet har jeg drevet prosjektene med differensiert
forvaltning for vassdragene i denne regionen, der førstemann ut var Atnavassdraget. Jeg har
også behandlet inngrepssaker i vassdrag. Men er nå blitt student, og jobber for tiden litt
Vassdragsavdelingen. Og litt for VRØ - som i dag. Jeg har ikke forskerbakgrunn. Er "fotfolkingeniør" og nå studerer jeg sosiologi - så det blir vel heller ikke noe bedre stelt...
Are skulle holde foredrag om følgende tema

FYSISKEINNGREPI NEDBØRFELTET
REGISTRERINGSBEHOV
?
Erdet behov for en kontinuerlig
registering av inngrep som finner sted?
(VANNBRUKSPLANFORATNA)
RETNINGSLINJER
FOR DIFFERENSIERT
FORVALTNINGAV ATNA
En regionrepresentants rolle i denne sammenhengen skulle vel innebære å si noe om
viktigheten av at forskningen har kontakt med den mer utøvende og daglige
forvaltningsvirksomheten. Som et lite gløtt inn i hverdagen ute kan vi allerede nå se at
regionkontorene er svært opptatt med sin hverdag - Are måtte ha stand-in, og i tider med
mange oppgaver prioriteres de brukerne NVE har ute framfor mer interne gjøremål. Men det
betyr ikke at en ikke ser viktigheten av det som gjøres!
Derfor vil jeg innlede med at tiden og ressursene er overhengende faktorer som bestemmer,
men at det er svært ønskelig at forskningen har flere kontaktpunkter med "øss ute", som de
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sier på Hedemarken. En utfordring må være å etablere gode verktøy for kobling, dette kommer
jeg inn på i forbindelse med det konkrete Atnaprosjektet som VRØ har gjennomført.

Registreringsbehov?
I et vassdrag hvor det foregår forskningsaktivitet er det særlig viktig at det er god kontakt
mellom forskningen og forvaltningen. Konkretisert :
Forvaltningen bør ha oversikt over de registrerings-/provetakingsstasjoner
som forskere
benytter seg av, og bli orientert om hva slags inngrep som kan forstyrre målingene. Det
er viktig at slike opplysninger kommer tydelig fram. I en etat med så mange forskjellige
fagmennesker kan en ikke regne med at dette er grunnleggende kunnskap.

F.eks. kjente ikkejeg (som prosjektleder for Atnavassdraget) til denne Atnarapporten, og dere
vet ikke hva vi driver med til daglig i Atna
På den andre siden kan forvaltningen orientere forskere om inngrep som vil påvirke
måleresultatene. I Atna ligger f.eks. Stasjonene ved Liafossen og Vollen svært utsatt til mht
vassdragstekniske problemområder med et kontinuerlig vedlikeholdsbehov. Særlig ved Vollen
der det umiddelbart oppstrøms finnes et akkumulasjonsområde for grus som må holdes i sjakk
av hensyn til fylkesvegen, jordbruksarealer, ete.
Kontinuerlig registrering av inngrep er nødvendig for blant annet å følge med på
utviklingen av vassdraget. Særlig er dette viktig i vernevassdrag, hvor inngrep enkeltvis
eller i sum kan være med på å påvirke verneverdiene. Umiddelbart ser en ikke behovet for å la
en slik registrering gjelde hele nedbørfeltet. Mye informasjon ligger i kommunene
plansystemer, men det er viktig å være oppmerksom på at planene oftest er svært tynne når det
gjelder vassdragsdisponeringer i selve vannstrengen. Denne planleggingen er ofte mangelfull som oftest står det på arealkartene merket blått, med teksten vann - og det er jo ikke så veldig
informativt....
Registreringsansvar i forvaltningen gir også til en viss grad mulighet til å styre, kanalisere og
til og med hindre uheldige inngrep - eks. ved meldeplikt - formell eller uformell i forhold til
vassdragsinngrep.
Inngrepsovervåking i vassdrag bør generelt inngå som en del av
vassdragsforvaltningsansvaret
som påhviler regiontjenesten - erfaring viser at
kommunene er lite flinke til å holde oversikt og at fylkesmennene etter hvert i stor grad har
lagt ned sin vassdragsforvaltning i hvert fall i forhold til å drive løpende overvåkning av
inngrepssitasjonen i vassdragene. Inngrepsovervåkingl-registrering
er derfor en viktig del
arbeidet for NVEs ytre apparat.
La oss gå tilbake til det første punktet - som er krysset ut spesielt
2 er veldig viktig.

som sammen med pkt

Og nå kommer vi inn på den delen som jeg synes er veldig spennende, nemlig kunnskap om
prosesser. Og da tenker jeg ikke bare på vassdragsprosesser, men på hvordan ting henger
sammen. Hvis vi ser på det første punktet ser vi at det står noen om å vite hvor objekter er, og
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hva som kan forringe disse objektene. Her synes jeg vi er ved den kjernen som binder forskere
og den daglige forvaltningen sammen. Jeg skal prøve å forklare hva jeg mener.

Med den daglige forvaltningen tenker jeg på to hovedoppgaver det fysiske NVE selv gjør ute
i vassdragene, og de sakene vi møter fra publikum som vi skal behandle som myndighet.
Forskningen er på mange måter en leverandør av grunnleggende saksforhold - den økte
faktamengden danner grunnlaget for en riktigere vurdering av saksforhold, for eksempel er
Atnarapporten et viktig grunnlagsmateriale. Men jeg tror det ofte mangler et ledd fram mot en
slik fullgod vurdering. Dersom forskningen tar på alvor det som er undersøkt og dokumentert,
og vil beskytte forringelse av det som beskrives som viktige prosesser og ressurser - da må de
bli med og ta ansvar for dette helt ut - for det mangler en del konverteringer av budskapet.
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Ikke alt som kommer fra forskerne blir brukt som fortjent av den ytre delen av etaten, det må
vi innrømme, og mye av dette tror jeg skyldes nettopp mangel på forståelige kontaktflater. De
resultatene som er mest kjærkomne er muligens det som konkret gjør rede for bedre tekniske
løsninger. Når det gjelder økt kunnskap om andre faglige forhold, kreves det, og det er min
påstand, en kompilator - en oversetter- som viderefører resultatene i en form som uttrykker

føringene tydelig overfor de det gjelder. Hvordan angår Atnarapporten de tekniske
planleggerne? Hvordan angår den saksbehandlerne? Hvordan følger vi opp? Hva skal
kommunen gjøre/ikke gjøre? Vi kan trekke paralleller til næringslivet. Her står jeg med en
penn. Den sikrer ikke mot flom eller erosjon, men likevel har den vært utsatt for en
optimaliseringsprosess. Det betyr kort sagt at en tyner mest mulig ut av minst mulig.
Næringslivet har nå sertifikasjoner mv for ressursbruk, miljørevisjoner og
kvalitetssikringssystemer - som nettopp tvinger prosessen fra råstoff til ferdig produkt på
optimalt nivå. Det betyr at en må forstå helheten i framstillingen, og kjenne de enkelte
leddene.
Så tilbake til oss sjøl. Forskere produserer mye godt råstoff - men det er ikke så lett alltid å
optimalisere bruken av det (min erfaring) ute. Overgangene mellom leddene glir ikke så lett
som ved produksjon av penner...La oss se på en av de ytterste leddene - regionkontoret.
Når du kommer ut på bygda kan det hende det viser seg at ordføreren også er prest og at
klokkeren også er lensmann. Slik er det, og må det være, delvis på regionkontorene også: Ofte
besitter regionkontorene en del generalister. De er fagmennesker, som også er pålagt av
omverdenen til å være pragmatikere, og som også skal følge lover og regler og god
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forvaltningsskikk. Ikke alltid er det like lett å omsette, eller ta hensyn til forskningsresultater i
praksis. Om en påviser og registrerer aldri så mye hoppekreps og sedimentasjonsprosesser på
den ene siden, og fysiske inngrep på den andre, er ikke dermed jobben gjort når akkurat dette
området opplever et inngrepspress. Det er fort gjort at ett inngrep blir to- for det juridiske
prevensjonsmiddelet har store masker. Det er utrolig hvor mye tråd du kan få gjennom et
nåløye bare tråden er lang nok. Det har forvaltninga skjønt, og nå har vi begynt å tenke
summen av inngrep.
La meg vise hva jeg mener ved å ta et eksempel fra prosjektene med differensiert forvaltning nemlig Atnavassdraget. Det er viktig å si at paralleller kan trekkes til den daglige
forvaltningen der en vurderer ulike vassdragsinngrep.

Prosjekt Differensiert forvaltning av vernede vassdrag
Atnavassdraget
Utgangspunktet:

Hensikt: bevare verneverdiene som ligger til grunn for vernet, mot ødeleggende inngrep.
Henstilling fra Stortinget.
Det står ikke hva slags verdier, og det står ikke hva slags inngrep. Du får noen stikkord med
deg på veien (Verneplanen, stakkars deg om vassdraget ditt er verna i VPI -).
Verktøy for å håndtere dette:

Differensiert forvaltning: differensiere forvaltningen av vassdraget med utgangspunkt i
graden av verneverdier og menneskelige inngrep.

prosjektgruppe (NVE, FM, FK, K, evt grunneiere)
dataihnsamling
3 møter
en befaring
annonsering i lokale aviser
interne bearbeidinger,
behandling/innhenting

høringer
av uttalelser fra berørle myndigheter

Resultatet
-rapport som viser inndeling og retningslinjer
Det vil si at gradenav inngrepog verneverdierharnoe å si i forhold til hvor restriktivten skal
vurderenye inngrep der det er mange verdierog beskjednemenneskelige inngrepskal en
være streng der det er mange inngrepog få verneverdierskal en være mer lempelig.
I praksisskal en komme framtil en inndeling av vassdrageti soner. Sonene tilhørerklasser
med reglerfor forvaltning.Her ser dere resultatetfor Atna.
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Prosessen i slike prosjekter har flere faser:

Atnavassdragets forvaltningsklasser og soner

Forvaltningsklasse1
Definisjon(RPRsdefmisjonav forvaltningsklasse1):
Vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, som har eller kan få mye å si for friluftslivet.

Atnavassdragets soner iforvaltningsklasse I
Ingenstrekninger.

Forvaltningsklasse
2
Defmisjon(RPRsdefinisjonav forvaltningsklasse2):
Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen, og der merområdene
skoghruksområde og jordhruksområde med spredt bosetting.

består av utmark

Atnavassdragets soner iforvaltningsklasse 2
Atnas østre bredd (strandsone/nærområde)fra nordre grense av Atnsjømyrene
naturreservattil Åsen nord for Elgvasslien (vestre bredd med vannstreng er
klassifiserti forvaltningsklasse3).
Setningafraog med RørosbekkensutIøptil og med Mogrenda.
Atnafra Mogrendatil utløpeti Glomma.

Forvaltningsklasse3
Defmisjon (RPRs definisjonav forvaltningsklasse3): (Vassdragsbelte som er lite påvirket av
menneskelig aktivitet, og som derfor har stor opplevelseskvalitet og vitenskapelig verdi.).

Atnavassdragets soner iforvaltningsklasse 3
de delerav Atnasom ikkeer klassifiserti forvaltningsklasse2.
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Retningslinjer for forvaltning
• Generelt
Intensjonen bak DF og Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er å bevare verdifulle
områder og utvalgte verneverdier ved å være restriktiv i vurderingen av inngrep i slike områder.
En mer liberal vurdering legges til grunn for vassdragsstrekninger hvor inngrepet ikke vil komme
i konflikt med verneverdier, og hvor det er større grad av menneskelig påvirkning fra før. Dette
medfører i praksis en klasseinndeling der vassdraget deles i soner. Sonene tilhører klasser (f.eks er
tilhører de grønne sonene klasse 3) som har eget sett med retningslinjer.
Alle inngrep som kan ha betydning for Atnavassdraget, det vil si inngrep il langs/i nærheten av
elver/bekker/vannkjern, skal varsles til kommunen, fylkesmannen og NVE. For en del
inngrepstyper fmnes standardskjema for slik varsling som kan fas hos kommunen eller berørte
myndigheter. Kommunen og fylkesmannen vurderer om saken skal oversendes
kulturvernmyndighetenei fylkeskommunen.

Varslet danner grunnlag for behandling av saken etter gjeldende planer, og vurdering i forhold til
konsesjonsplikt etter vassdragsloven.
Tiltaket, og mulige virkninger av tiltaket (på miljøvernfaglige, hydrologiske og samfunnsmessige
forhold), beskrives detaljert i dette varslet. Atnavassdraget har store geofaglige verdier som av flere
årsaker bør bevares. Det er derfor viktig at tiltakshaver beskriver hvordan tiltaket eventuelt kan
påvirke den naturlige prosessen med erosjon (graving) og sedimentasjon (masseavlagring) på og
nedstrøms tiltaksstedet.
NVE, fylkesmannen og fylkeskommunen vil følge "Retningslinjer for forvaltning" i sin
behandling/vurdering av tiltaket, og vil i uttalelser oppfordre eventuelle andre berørte myndigheter
til det samme. "Retningslinjene for inngrepsvurdering" uttrykker hvordan en vil forholde seg til
ulike typer framtidige inngrep som berører vannstrengen inntil midlere flomvannstand, det vil si
vassdragslovens virkeområde. Det kan for eksempel være inngrep som masseuttak, jordvanning,
og ulike former for bygging gover vassdrag. Retningslinjene har til hensikt å synliggjøre/veilede
(men ikke defmitivt avgjøre), både overfor forvaltningen og tiltakshavere om hvilke tiltak det
sannsynligvis ikke gis tillatelse til å gjennomføre, og hvilke tiltak som vil være akseptable i forhold
til verneverdiene.
Kommunale myndigheter vil i sin planlegging og enkeltsaksbehandling legge Rikspolitiske
retningslinjer(RPR) for vernede vassdrag til grunn. Konkretisert for Atnavassdraget gjelder det som
er vedtatt som "Retningslinjer for kommunenes planlegging og inngrepsvurdering".
Retningslinjene uttrykker hvordan kommunene vil forholde seg til vassdraget med nærområder i
framtidig planlegging og enkeltsaksbehandling etter plan og bygningsloven.
-

Det kreves meget god begrunnelse for å fravike retningslinjene. I de tilfeller der det søkes
dispensasjon fra gjeldende planer eller eventuelle plankrav, skal søknaden forelegges fylkesmannen,
fylkeskomunen og NVE for uttalelse jfr. pbl §7.
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• Forvaltningsklasse 2

RPR -forvaltningsklasse 2: "Inngrep som er til skade for
pedagogiske verdier, friluftsverdier
framkommelighet
i og iangs
opplevingsverdier bor unngås."

medregnet fiske og
vannstrengen,
og

Retningstinjerfor vurdering av inngrep
lnngrep eller over vassdragssystemetvil utgangspunktetikke bli tillatt. Unntakkan
være sikringstiltak (for sikring av bebyggelse, dyrket mark og Mfr
vedlikeholdstiltakog restaurerendevassdragtiltaki tilknymingtil eksisterendeinngrep
Forå tumgåå komne ikonflikt med vemeverdienebør tiltaket:
V ikkeberørestrandsonereller flommarksvegetasjon
...Vunngåinngrepi kantvegetasjoneni størst muliggrad
umigåå berøreforholdsvisurørtestrekninger,og søke sanlokaliseringmed
eksisterendeinngrep,bosettingognæringsvirksomhet
V unngåinngrepi elveleiermedløsmasser
ikke medføre.endringer
i erosjon-og sedimentasjonsprosesser.

Retningslinjer for kommunal planlegging og inngrepsvurdering
tilrådes at vannstrengeni kommuneplanensarealdellegges ut til områdefor bruk
.ogvernav vassdragetterpbl § 20-4, liedd, pkt.5,herundergyteområdeforfisk, område
.for bading/friluftsliv, naturområder,områder med viktige overvåkingslokaliteter
(rnålestasjonerlforskningsstasjoner)
derdet ikkemå skjeinngrepi en sone på 100 meter
oppstrømsog 50 meternedstrøms,etternærmerevurderinger.
Resterende
vannarealbør
legges ut til LNF-områdeetter pbl § 20-4, I.ledd, pkt.2, med spesielle
naturforvaltningsinteresser.

•

For områderinntil 100 meter fra vannstrengenbør det langs vassdragetlegges ut til

L -områdemedbestemmelser
etterpb1§ 20-4, 2.1edd1
pkt.a,omforbudmotbygg-og
anleggstiltaksomnevntipbl §§ 84, 86a og 93.
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• Forvaltningsklasse 3

RPR - forvaltningsklasse3: "Det er svært viktig å ta vare på
naturen sitt preg av å være lite påvirket av moderne
menneskelig aktivitet. Alle former for omdisponering av
areal i vassdragsbeltet bør unngås. Vannkvalitet og naturlig
vannforing må opprettholdes i så stor grad som mulig, og en
bør unngå former for inngrep som reduserer verdien av
va.ssdraget."

Retningslinjerfor vurderingav inngrep
grepi ellerovervassdragssystemetvil j utgangspunktetikketillates.
Alle inngrepsorndirekteeller indirektepåvirkervassdragetsvemeverdier(se blant annet
beskrivelse av vemeverdienei vedlegg 1), inklusivepreget av urørthet,vil bli meget
restriktivtvurdert.
Kun tiltak.som åpenbartikke har konsekvenserfor vernevurdienelallmenne interesser
vil .unngåanbefalingom.konsesjonsbehandling.etter
vassdragsloven,

Sorn.nevntpå iidd 5,::år Atnas vestre :bredd:ogvannstrengfra:nordre:::grenSe:av::Atnsipmyrene
.
:naturreServat
Strekningen'finneS en del eksisterende gårdSbråkder en vil k.Unneakseptere nødvenaige
:sikringstiltak:
og vedlikehOldav eksisterende:siktingSanlegg.:
-

Retningslinjerfor kommunal planlegging og inngrepsvurdering
Det tilrådesat vannstrengeni kommuneplanensareadei legges ut til områdefor brUk
og vern av vassdrag,berundernaturområdeellerfriluftsområde,etterpb1§.20-4, 1. ledd,
punkt5.
100-metersbeltetlangs vassdrag bør (elveribekkerivann/myr)
legges ut til LNF-område
med forbud mot bygg- og affleggstiltaksom nevnt i pb1§§ 81, 84, 86a og 93, der
arealeneikkeer vernetpå annenlovmessig måte.
For mindrevannkilder(som ikke er .avmerket.på kartverkets1:50 000-kart)..vildet kreves at
inngrepikkeberørerselve vannløpetellermedforerendredeforholdnedstrøms.
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Verneverdiene har en meget viktig rolle. Da kommer verneverdi-registeringene til nytte. Nå
pågår en omfattende sammenstilling av dokumentasjon om verneverdier i vernevassdragene. I
prosjektet gravde vi i rapporter og tynte fylkesmannen og lokalkjennere.

Så må en vite hva slags inngrepsom truerdisseverdiene! Og i et vassdrag med dynamiske
prosesser ser vi at ringvirkninger av ulike tiltak kan ødelegge verneverdiene på kortere eller
lengre sikt. Det er ikke slik at et vassdragsinngrep kun kan forringe den verdien som ligger der
inngrepet gjøres. Endring av strømningsforhold, vannføring massetransportprosesser, mv, kan
gi virkninger en ikke forventet. Og det er viktig å understreke at ikke alle har de samme
forventningene. Avlagring av masser kan gi et teknisk problem i forhold til flomutsatthet, en
ingeniør vil anlegge et massebasseng eller grusuttak, men kan på den andre siden være en
nødvendig prosess mht til fauna og flora, eller det kan være en prosess med referanse- og
forskningsverdi. Jeg tror ikke jeg avslører noen hemmeligheter når jeg sier at to fra samme
etat (NVE) rister på hodet overfor hva den andre har gjordikke gjort i elva.
Når inngrepstrusselen er kartlagt, må konklusjonene få en lovmessig drakt, slik at vi kan bruke
riktige virkemidler overfor inngrepssøknadene. Det nytter ikke å sitte å henvise til alle
hoppekrepsene vi har registrert når søknaden ligger på bordet, og spille på folks evne til å
legge godviljen til. En må ha forankring i hjemler vi har for å stoppe, justere eller gi tillatelse
til inngrepet. Dette gjelder også våre rutiner i forbindelse med planlegging av tiltak. Det
gjelder også å være koordinert i forhold til andre myndigheter.
Jeg har lyst til å kommentere prosessen på dette arbeidet særskilt.
Som ingeniør har jeg tatt meg den frihet til å konstruere en "vassdragskompilator"en
maskin som rører sammen forksjellig kompetanse for å få ut et felles regelsett, av god kvalitet,
for de viktige vassdragene våre, blant annet Atna. Hovedmålet med reglene er en riktig
forvaltning - basert på oppriktige og sannferdige fakta.
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Men nå skal vi være kvalitetsrevisorer for en liten stund, Da vil vi oppdage at det mangler en
del i denne kompilatoren - nemlig den biten som spytter ut trusselbildet i forhold til det som er
registrert. Hvordan skal reglene utformes slik at de forhindrer aktivitet som virkelig er til
skade (ikke bare synsing) - og hvordan skal vi få regler som får fram hensyn som må tas (ikke
bare synsing). Og like viktig, i hvert fall for de som daglig lever med disse vassdragene hvordan skal vi få til regler som tillater aktivitet som ikke forringer verneverdiene?
Vi trenger kunnskap om hvilke prosesser som ødelegger verdiene, ikke bare en geografisk
beskrivelse av omfang og plassering av verneverdien. Og for å få maskina hel vil jeg derfor
gjerne putte inn en forsker i "koMpilatoren".
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Aller helst kunne jeg ønske meg at forskerrapportene ikke bare omhandlet alle registreringene,
men også beskrev hva som utgjør trusselbildet til de viktige prosessene. Da kunne gjerne
rapportene fra dere være dobbelt så tjukke - ikke bare får vi vite om hvor mange "Baetis" eller
fluvialgeomorfologiske prosesser dere har registrert og hvor de er, men også hva de ikke tåler.
Så får det bli forvaltningens oppgave å beskytte verdiene ved å Ide de opp med teknikk og jus,
og sammen får vi finne rutiner for rapportering om vi har tenkt oss ut med graver'n igjen.
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NOTAT:VIDEREFØRING AV FORSKREF-PROGRAMMET
Karine Hertzberg og Torbjørn Østdahl
Østlandsforskning

Hensikten med notatet
Dette notatet har en todelt funksjon. For det første er hensikten å dokumentere hva som kom
fram i intervjuene som ble gjennomført med involverte forskere og styringsgruppemedlemmer i Forskref når det gjelder videreføring av Forskref. For det andre er hensikten å
skissere en plan for hvilke tiltak og strategier østlandsforskning vil anbefale når det gjelder
arbeidet innenfor Forskref den kommende 3 års perioden (1998-2000). Notatet tenkes brukt i
forbindelse med forskersamlingen på Forskref-programmet den 3. og 4. juni.

Hovedpoenger fra evalueringsundersokelsen
Evalueringen viste at Forskref-programmet har vært vellykket når det gjelder:
Å etablere lange målserie med både biologiske og fysisk/kjemiske parametere, først og
fremst i Atnavassdraget men også i Vikedalsvassdraget (nesten like god dekning når det
gjelder parametere, men senere start enn Atna)
At alle de viktigste fagmiljøene som det geografisk er naturlig for, har vært involverte i
Forskref (universiteter, oppdragsinstitutter og forvaltningsetater).
At Forskref etter omorganiseringen ved avslutningen av MVU programmet drives av
forvaltningsetatene SFT, DN og NVE. Dette synes mest riktig ut fra programmets karakter.
At måleseriene fra Forskref har verdi gjennom å kunne dokumentere naturlige svingninger.
At det er lagt grunnlag for kopling av dataserier innen ulike fagdisipliner.
At måleseriene / opplegget har vist seg nyttig for å analysere uventede miljøpåvirkninger.
At det er lagret referansemateriale som kan tjene som referanse for å framskaffe historiske
data på parametere / stoff som kan bli aktuelle i ettertid.
Evalueringen viste også at en del sider av Forskref-programmet
Viktige forhold å peke på her er at:

har vært mindre vellykket.

Referansevassdragene i liten grad tilfredsstiller ønskene om uberørthet. Atna, om er
«hovedvassdraget» i Forskref pr. i dag er det vassdraget som i størst grad tilfredsstiller
ønskene om urørthet av de vassdragene som har vært med i Forskref.
Referansevassdragene i liten grad kan tjene som nasjonale referansepunkt fordi de er for få.
Det er ikke publisert artikler fra Forskref som tar opp tverrfaglige problemstillinger eller
som har gått inn i samspillet mellom fysisk/kjemiske prosesser og biologien i vassdraget.
Prosjektlederrollen har vært for lite konsentrert mot å selge prosjektet utad.
Forskref aldri har fått de økonomiske rammene som ble forutsatt ved planleggingen av
programmet.
Prosjektkoordineringen mellom de ulike delprosjektene har vært for dårlig.
Forvaltningen og brukerne ikke er kjent med Forskref slik at det per i dag ikke er noe
uttrykt behov for Forskref fra disse gruppene.
En hovedkonklusjon i evalueringen av Forskref-programmet er at det arnbisiøse opplegget
som ble skissert av planleggingsgruppen i 1984 ikke har latt seg gjennomføre når det gjelder
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hvor mange vassdrag som skulle inngå i programmet og hvor mye penger som skulle brukes.
Heller ikke målsettingene om arbeid med tverrfaglige analyser av samspillet mellom
biologiske og fysisk/kjemiske prosesser er innfridd. Det er imidlertid samlet inn data som gjør
det mulig å gå videre på slike problemstillinger. Verdien av det materialet som er samlet inn
er sannsynligvis så stor at en absolutt bør gjøre et forsøk på å få initiert arbeid med
tverrfaglige analyser av materialet. Mens dette arbeidet pågår er det viktig at datainnsamlingen
på de etablerte måleseriene fortsetter, slik at det ikke blir hull i tidsseriene hvis konklusjonen
blir at programmet bør fortsette etter at analysefasen er avsluttet.

3. Synspunkter fra de involverte i programmet
Alle de intervjuete forskerne fikk følgende spørsmål direkte knyttet til videreføring:
Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene for deg for å fortsette arbeidet innenfor Forskef?
Hva er de viktigste tilretteleggingstiltakene som du mener bør gjennomføres for de som
arbeider innenfor Forskref?
Hva bør gjøres for å få flere forskere/forskningsinstitusjoner
til å kanalisere
forskningsmidler
og prosjekter til Forskref-vassdragene?
Bør en i videre drift av Forskref fortsatt kombinere drift av lange måleserier (REF) og
langsiktige studier (FORSK), eller bør en konsentrere seg om enten FORSK eller REF?
I den følgende gjennomgangen er alle forslag til tiltak eller innspill omkring videreføring av
Forskref oppsummert. Mange har kommet med samme type innspill. Vi har forsøkt å rangere
hva som har framkommet som de viktigste punktene.

3.1 Motivasjon
Den fremste motivasjonsfaktoren hos forskerne ser ut til å være faglig interesse knyttet til
langsiktig forskning. Som nevnt i evalueringsrapporten har langtidsstudier vært sjeldne innen
biologiske fag, og Forskref har vært, og er, en mulighet for mange til å få langtidsserier innen
sitt felt. Sammenlignet med andre forskningsprosjekter og -programmer har Forskref vært
enestående når det gjelder det langsiktige aspektet. Verdien av langtidsserier blir framholdt
både for grunnforskning og i referansesammenheng i forhold til inngrep og miljøendringer.
Et bredt sammensatt forskermiljø, hvor mange fag er representert, er også en viktig
motivasjon for at forskerne ønsker å fortsette innen Forskref. Selv om dette ikke har gitt seg
utslag i tverrfaglige eller flerfaglige rapporter/artikler, er muligheten for utveksling av ideer og
informasjon tydeligvis viktig. Mye av denne kontakten skjer uformelt.
Den andre sentrale motivasjonen for å skulle fortsette innen Forskref knytter seg til
forutsigbarhet i bevilgninger. Generelt har arbeidet innen Forskref vært preget av stor
usikkerhet omkring bevilgninger, i den grad at det har vært tilfeller hvor man startet feltarbeid
uten å vite om man fikk penger. Visshet om at man fikk fortsette med den langsiktige
forskningen vil være viktig. I denne sammenheng ble det også tatt opp at det oppleves som
frustrerende å måtte bruke tid og krefter på å sende en ny søknad hvert år når man skal drive
langsiktig. En form for åremålsperioder, hvor man får bevilgninger for Leks. 3-5 år og så må
vurdere resultatene for ny søknad, kan være en løsning på dette.
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3.2 Tilretteleggingstiltak innen ulike områder
Ulike tilretteleggingstiltak som ble foreslått av forskerne er presentert i usystematisk
rekkefølge, siden vi ikke ba om å få rangert ulike tiltak.

Om problemstillinger
Særlig to aspekter ble framhevet når det gjaldt tilretteleggingstiltak: mer formalisert
samarbeid mellom forskerne og mer faglig respons fra prosjektleder
Forskref har avholdt en del årsmøter/forskermøter, hvor forskerne har presentert sine
resultater og ideer og kunnet få innspill fra andre. Disse møtene har vært sett på som
fruktbare, og det er et ønske om flere slike møter. Det er imidlertid et ønske om mer
systematiske fagmøter for å diskutere felles problemstillinger og derved komme fram til
samarbeidsprosjekter. En idé er at man tar utgangspunkt i enkelte problemstillinger og
forsøker å samle forskningsinnsatsen omkring disse. Til nå har Forskref i stor grad fungert
som en samling enkeltstående prosjekter, hvor man ikke har fått utnyttet den brede
forskningsinnsatsen som foregår. Etter at Forskref har gått så lenge, og med så store deler av
materialet ubearbeidet eller upublisert, kan det være store samordningsgevinster ved å
fokusere på felles problemstillinger/prosesser i det videre arbeidet. Det årlige fagmøtet kan
utvides, eventuelt suppleres med kortere møter om problemstillinger, for å koordinere
feltinnsatsen etc. Hvis slike fagmøter foregår «vassdragsvis» burde det være små praktiske
problemer med å arrangere dagmøter fordi det vil være korte reiseavstander for de fleste. Slike
fagmøter kan også brukes til å synliggjøre Forskref, særlig til vitenskapelige miljøer og
forvaltningen.
Når det gjelder faglig respons fra prosjektleder, har mange følt at prosjektleder etterhvert ble
for mye sekretær og for lite prosjektleder. Dette er også tatt opp i evalueringsrapporten. Som
nevnt hadde Forskref i starten en fulltids prosjektleder, og utgangspunktet fra Forskref-styret
var at dette i stor grad skulle være en faglig funksjon. En endring av prosjektlederrollen i
retning av sterkere faglig styring og faglig respons til den enkelte forsker er et ønsket tiltak
forhold til motivasjon og fortsettelse. Prosjektlederen bør også i sterkere grad forsøke å
koordinere forskningsinnsatsen; koble sammen beslektede prosjekter tematisk, koordinere
feltarbeid og sørge for bedre informasjonsflyt mellom forskerne. Dette krever en sterk faglig
bakgrunn hos prosjektleder, og muligens endrete rutiner i forhold til det sekretærarbeidet som
faktisk må gjøres.

Tilrettelegging avfeltarbeid
Det var få praktiske tilretteleggingstiltak som ble nevnt. Det viktigste i forhold til feltarbeid
var informasjon om andre prosjekter og koordinering av arbeidet, både i tid og i forhold til
stasjonsvalg.
Et problem for flere forskere har vært at de ikke har hatt kjennskap til inngrep i nedslagsfeltet,
og at f. eks. hogst har hatt en klar påvirkning på vannforholdene. I forbindelse med dette ble
det tatt opp som et mulig tiltak at Forskref engasjerte faste, lokale observatører ved
vassdragene. Observatørene skulle først og fremst rapportere om ulike inngrep og
påvirkninger i vassdraget og nedslagsfeltet. I tillegg kunne man bruke lokale observatører til å
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utføre rutinemålinger og passe automatiske stasjoner, og dermed få besparelser i forhold til
feltinnsatsen.
Det andre praktiske tiltaket var sikker tilgang på båt. Forskere i Atnsjøen hadde måttet basere
seg på tilfeldig lån av båt, noe som er lite tilfredsstillende.

Bruk og bearbeiding av innsamlete data
Det har vært liten utveksling av datamateriale mellom forskerne, og det oppfattes som et
problem av flere. Dels har man ikke hatt oversikt over hva som har blitt gjort innen andre felt,
dels har man opplevd det som svært vanskelig å få tilgang til data samlet inn av andre
forskere. Som nevnt er det ikke uproblematisk å skulle legge opp til full deling av data innen
et forskningsprogram, slik intensjonen var med Forskref. Forskref har vært avhengig av
egeninnsats fra forskerne, og har ikke hatt mulighet til å kompensere for dette, noe som kunne
ha gjort deling av data enklere. Uansett ville nok dette vært et problematisk område, på grunn
av personlige eierforhold og ulike holdninger til å dele data.
Om man i første omgang ikke kan få full tilgjengelighet på selve datamaterialet, er et realistisk
tiltak å i alle fall få fullstendige og oppdaterte oversikter over hva som har blitt gjort. Disse
oversiktene skulle beskrive hvilke typer data som er samlet inn, nøyaktig angivelse av
lokalitet og tidspunkt og nøyaktig metodebeskrivelse. Innsamling av opplysninger kan f. eks.
skje gjennom utsending av spørreskjema. Oversiktene burde samles i en felles database, slik at
det ville være enkelt å få oversikt over innsatsen innen andre felt, uten å måtte lese gjennom
hele rapporter.
At man i utgangspunktet skulle ha hatt full tilgjengelighet på alt datamaterialet ble nevnt av
mange, og også hvorfor dette ikke hadde skjedd. Et mer formalisert opplegg for hvordan
datadeling skal skje kan være nødvendig. Det er en utbredt velvilje til å stille materiale til
disposisjon under forutsetning av medforfatterskap eller riktig referering, og slike løsninger
kan kanskje stadfestes mer eksplisitt. Slik situasjonen er nå, foreligger en god del data
ubearbeidet og heller ikke på elektronisk form. Det er lagret mageprøver, moseprøver osv,, og
det er lagret notatblokker med data. Et neste skritt kan derfor være å bekoste en felles innsats
for å få alt datamateriale på en tilgjengelig elektronisk form, for deretter å bestemme hvordan
datadeling skal foregå.

3.3 Kanalisering av midler til Forskref-vassdrag
Hvilke institusjoner bor man innrette Forskref mot
Et stort problem for Forskref har vært økonomien, og det har etterhvert blitt færre og færre
finansieringskilder. Etter at Forskref ble uten forskningsrådtilknytning er det
forvaltningsetatene DN, SFT og NVE som har stått for drift og finansiering. Det har vært, og
er, et ønske om sterkere engasjement fra forvaltningens side. Bakgrunnen for dette er at det
langsiktig referanse- og forskningsprogram mest naturlig hører inn under forvaltningen, og at
forvaltningen har mulighet til å gi forutsigbarhet i bevilgningene ved å etablere Forskref som
et mer fast overvåkningsprograrn enn det som er tilfellet i dag. Dette forutsetter Forskref må
inn som en prioritert langsiktig aktivitet for forvaltningsetatene og at forvaltningsetatene er
bevisste på å forsøke å kanalisere også andre forsknings- og utredningsoppgaver til disse
vassdragene.
Forskningsråd og universiteter kan også spille en større rolle enn det som er tilfelle i dag. En
gunstig fordeling av finansieringsbyrden kan være at forvaltningen står for opprettholdelse av
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måleprogrammet slik det har vært drevet, og at fordypning i mer avgrensete forskningsmessige problemstillinger kan legges inn under forskningsrådprogrammer og annet. Her kan
hovedfagsstudenter og doktorgradsstudenter komme inn i langt større grad enn det som har
vært tilfelle de siste årene.

Hvilke midler bor man bruke
To virkemidler, som tildels overlapper, har blitt trukket fram av forskerne: kanalisering av
midler som allerede går til vassdragsforskning til Forskref-vassdrag, og premiering for å legge
forskning til Forskref-vassdrag, eller på annen måte bidra til Forskref. Kanalisering kan først
og fremst foretas av forvaltningen, som er en stor forbruker av forskning. I tillegg til å ta et
ansvar for forutsigbarhet i bevilgningene kan forvaltningen kreve at ulike forskningsoppdrag
legges til Forskref-vassdrag.
Premiering kan like godt gjøres av forskningsrådet eller forskningsinstitusjoner som av
forvaltningen. Mer ukonvensjonelle kilder, som naturvernorganisasjoner, kan også være
aktuelle. Premiering kan først og fremst bestå i at man må legge arbeidet til et Forskrefvassdrag for å få prosjektet, men også f. eks. samarbeid med Forskref-prosjekter kan
premieres. Muligheten for direkte økonomisk premiering for Forskref-prosjekter vil antagelig
være mer problematisk, men det er forsåvidt en sak for forskningsrådet og andre bevilgende
organer. Forskref må imidlertid bli kjent og få gjennomslag for verdien av forskning nettopp i
disse vassdragene, for å få noen særlig oppslutning om premiering. Forskref-styret alene kan
neppe påvirke utover forvaltningsorganene DN, SFT og NVE.
For å øke deltagelsen ble det også foreslått å inviterer utenforstående forskere til Forskrefsamarbeid. For å få flere forskere til å legge sine prosjekter til Forskref-vassdrag kan et
«lokkemiddel» være at man får anledning til å forske i vassdrag hvor det allerede foregår mye
forskning og hvor det foreligger materiale fra flere år tilbake. Forskerne som allerede er med i
Forskref framholder dette som en fordel. Det kan imidlertid være en motsetning mellom å få
forskere til Forskref-vassdrag på grunn av de lange dataseriene som foreligger, og den relativt
vanskelige tilgjengeligheten på dette materialet. Som nevnt under punktet om deling av data
bør Forskref foreta en gjennomgang av dette spørsmålet, også med tanke på eventuelle nye
forskere.
Alle disse mulige virkemidlene krever at Forskef er bedre kjent enn i dag. Mange av forskerne
har også framholdt at man (dvs. prosjektlederen og styret) må gjøre en større innsats overfor
forskningsmiljøer, forskningsråd, studentmiljøer og media for å skape mer blest om Forskref.

3.4 Faglig innretning på Forskref framover
Ved opprettelsen av Forskref la man opptil et tredelt undersøkelsesprogram, i
basisundersøkelser, rutinemålinger og grundigere undersøkelser med 5 års mellomrom. Dette
opplegget har ikke vært fulgt, og det kan være hensiktsmessig å forlate denne kompliserte
planen. Forskref er et langsiktig forsknings- og overvåkningsprogram hvor man har ubrutte
serier med målinger innen en rekke fagfelt, og det sentrale for forskerne er å få fortsette dette
arbeidet. Det mest hensiktsmessige i forhold til både referansefunksjonen og forskning er å
fortsette innsamlingene på omtrent samme måte.
Generelt ønsker forskerne at man fortsetter med både forskning og referansemålinger. Ingen
vil klart prioritere bare ett felt. Det er nok lettere å få gjennomslag for referanseaspektet, men
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det er en faglig innsigelse mot å forsøke å innsnevre Forskref til bare referansemålinger:
målinger uten en ramme av innsikt og forståelse av prosesser har mindre verdi.
Å presentere et såpass komplisert tredelt undersøkelsesprogram er kanskje ikke heldig
forhold til å formidle den sentrale verdien i langtidsseriene, i tillegg til at det faktisk vil gi feil
inntrykk av Forskref. Det kan være en bedre strategi å legge bak seg det oppdelte
undersøkelsesprogrammet, og fokusere på en todeling i 1.)langtidsmålinger innen mange felt
og 2) forskning som understøtter/bearbeider måleseriene. Måleseriene går uavbrutt, mens
forskningsaktiviteten kan variere. Forskref vil da drives som et enhetlig langsiktig måle- og
forskningsprogram, hvor en del av aktiviteten er definert gjennom et standardprogram (de
måleseriene som allerede foreligger), supplert med forskningsaktivitet av ulike slag og
varighet; innenfor forskningsrådsprogrammer, med hovedfagsstudenter, doktorgradsstudenter
osv. I forhold til ulike finansieringskilder kan en slik konkretisering være nyttig, fordi både

forvaltningen og forskningsråd, universiteter o.a. kan ha en klar rolle.
Man vil måtte foreta en avveining mellom stabile og forutsigbare bevilgninger fra
forvaltningen, og kanalisering av prosjekter fra andre aktører, så som forskningsrådet, som
kan være mer kortvarige. Det essensielle med Forskref, som er lange og ubrutte dataserier, må
komme foran kanalisering av mer avgrensete forskningsprosjekter.
3.5 Oppsummering
Avslutningsvis følger en oversikt over de viktigste tiltakene, sett fra forskernes synspunkt, for
å bedre kvaliteten på Forskref-arbeidet, øke aktiviteten og få større deltagelse:
Kontinuitet og forutsigbarhet i bevilgninger.
Flere fagmøter, hvor særlig felles problemstillinger og koordinering av forskningen innen
ulike felt tas opp.
Generelt mer og bedre styring av Forskref. Mer aktiv prosjektiedelse, som kan gi faglig
respons og bidra til økt samarbeid og sampublisering.
Få en samlet oversikt over alt som har vært gjennomført, med detaljerte metode- og
lokalitetsbeskrivelser. Nye rutiner for deling av datamateriale/resultater.
Engasjere lokale observatører i vassdragene med rapporteringsrutiner for inngrep o.a.
Synliggjøre resultater og formidle særlig til undervisnings/forskningsmiljøer
og forvaltning.
Også bruke media.

Mer bruk av hovedfagsstudenter/doktorgradsstudenter.
Fra bevilgende instanser: kanalisere og premiere forskning i Forskref-vassdrag.
Invitere utenforstående forskere til Forskref-samarbeid.
4. Konkretisering av tiltak for å videreutvikle Forskref-programmet
Tiltak for å øke finansieringen
I evalueringsrapporten og i synspunktene fra forskerne på veien videre for Forskref ble det
etterlyst en sterkere profilering av programmet utad og arbeid med å selge prosjektet til mulige
finansieringskilder. Det er to hovedkilder økt finansiering kan tenkes å komme fra:
økte bevilgninger fra forvaltningsetatene som allerede deltar i Forskref-programmet
Bevilgninger fra nye finansieringskilder
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De nye finansieringskildene vi tenker på i denne sammenhengen er energiforsyningsbransjen
og regulantene som begge bør ha interesse for og nytte av referansedata som kan brukes ved
vurdering av konsekvenser knyttet til inngrep i vassdrag, f.eks. i forbindelse med
vannkraftutbygging. I tilIegg til nye kilder som kan bidra til finansiering av basisaktivitetene i
Forskref, bør det til enhver tid vurderes om det er mulig å skaffe ekstra finansiering gjennom
NFR's forskningsprogrammer og internasjonale forskningsprogrammer. Ut over dette finnes
det også muligheter for å søke midler til å bygge opp nettverksfunksjoner (f.eks. å arrangere
forskerkurs eller trekke inn gjesteforskere) både gjennom internasjonale kilder, f.eks. NORFA
og gjennom stipendordninger.
Å øke aktiviteten i Forskref-vassdragene gjennom økt basisfinansiering og initiering av
forskningsprosjekter, forskerkurs, hovedfagsoppgaver og forskeropphold i tilknytning til
forskref-vassdragene vil høyst sannsynlig ha en selvforsterkende effekt når det gjelder
interesse for Forskref slik at en vil bevege seg fra en fase hvor det er nødvendig med aktiv
markedsføring av programmet, til en fase der problemstillingen like mye kan bli å
kvalitetssikre og selektere de aktivitetene som skal drives innenfor og i tilknytning til
programmet.
Styrken med både Atna og Vikedalsvassdraget er at vassdragene er typisk norske, de er
interessante for mange fagområder, det er etablerte fagmiljøer knyttet til vassdragene, det er
rimelig godt tilrettelagt for å drive forskning i vassdragene og det finnes data på et bredt
spekter av fagområder. Alt dette peker i retning av at vassdragene vil være attraktive med
tanke på å trekke til seg både forskere og studenter for arbeid utenom basisaktivitetene i
Forskref.

Tiltak for å øke interessen for Forskref hos mulige brukere
I evalueringen av Forskref valgte vi å ikke gjennomføre noen «brukerundersøkelse» for å
kartlegge hvor godt kjent Forskref og resultatene fra Forskref er i ulike brukergrupper utenom
de som er direkte involverte i programmet. Dette valget ble gjort ut fra en antagelse om at
programmet generelt sett er lite kjent utenom den kretsen som har deltatt direkte i
programmet. Senere har vi fått støtte for denne antagelsen fra flere av de involverte i Forskref.
I og med at det nå foreligger en oppsummeringsrapport fra Forskref-arbeidet i Atnavassdraget
fram til nå, vil det være naturlig å markedsføre denne rapporten til potensielle brukergrupper.
Det kan også være aktuelt å lage en kortversjon av rapporten i form av en brosjyre som
presenterer interessante data fra arbeidet så langt til bruk i skoleverket og som informasjon om
Forskref-arbeidet til allmennheten.

Tiltak for å bedre utnyttelsen av datamaterialet i Forskref i analysesammenheng
Et konkret tiltak for å komme i gang med en vurdering av hva slags analyser datamaterialet fra
Forskref kan gi opphav til ut over det som er gjennomført fram til nå, er å søke NFR om
penger til et prosjekt der en foretar en vurdering av hva slags analyser det lange måleseriene
på fysisk/kjemiske og biologiske parametere fra Forskref kan brukes til av tverrfaglige
analyser og å gjennomføre selve analysene. NFR's nye program om biologisk mangfold kan
være aktuelt å stile denne søknaden til.

I programnotatet «Biologisk mangfold - Dynamikk, trusler og forvaltning» står det i kap. 4
Nærmere kopling mellom forskning og overvåkning :
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«Bådeforskning og overvåkning vil tjene på en nærmere kopling
Forskningen kan dra
nytte av lange tidsserier med data som overvåkningen genererer. Slike data er riktignok svært
varierende med hensyn til bearbeidingsgrad og egnethet for forskning, men det er viktig at de
gjøres tilgjengelig for eventuell bruk iforskning omkring biologisk mangfold. I dette
programmet stimuleres det til samarbeid hvorflere vitenskapsmiljoer går sammen om
prosjekter på grunnlag av slike data.»
«Viktige oppgaver for forskningen er:
Etablere kunnskap om naturlige variasjonsmønstere i tid og rom som kan tjene som
referansegrunnlag for skille mellom naturlig og unaturlige endringer.
Gi kunnskap om samplingsdesigner for overvåkningen i tid og rom, som gir grunnlag for
statistisk holdbare estimater på endringsforhold på ulike nivåer av biologisk mangfold.
I kap. 5.2 om tverrfaglighet heter det:

«Problematikken rundt biologisk mangfold krever en helhetlig tilnærming. Enkeltdisipliner vil
gi viktige bidrag i et større bilde, men det er viktig at en vesentlig del av midlene støtter
tverrfaglige prosjekter.
Følgende virkemidler anbefales:
Prioritere prosjektsøknader medfler- og tverrfaglig samarbeid, under ellers likeforhold.
Skape møteplasser for representanter fra disipliner som vanligvis ikke møtes,for løsning
avfelles problemstillinger og metodiske utfordringer»

Ut fra beskrivelsen av prioriteringer i programnotatet, bør datamaterialet fra Forskref være
relevante og interessante data for tverrfaglige analyser av lange tidsserier innenfor
programmet om biologisk mangfold. Dette forutsetter at de involverte forskerne går sammen
om å fremme en fellessøknad til programmet, og at de stiller datamaterialet til rådighet for den
vurderingen og de analysene som er aktuelle å gjøre. Selve arbeidet med å koordinere
utformingen av søknaden kan gjøres av programsekretariatet. I tillegg må det allerede i
søknadsfasen kunne vises til avtale med en person som er kompetent til å foreta vurderingen
av datamaterialet og som kan gjøre selve analysearbeidet ( i samarbeid med forskerne på
Forskref). Søknadsfrist på forskningsprogrammet om biologisk mangfold er 15. juni, dvs.
dette må evt. gjøres fort hvis søknaden skal komme med i årets søknadsrunde i NFR.
Det forutsettes at publisering og meritering knyttet til det tverrfaglige arbeidet blir slik at
ingen går glipp av meritering ved å stille sine data til rådighet, og at sannsynligheten for å gå
glipp av noe er svært liten sammenliknet med sannsynligheten for å oppnå noe ekstra.
Det å stille data til rådighet for andre fagfelt og til tverrfaglige analyser, er et viktig prinsipp i
Forskref. . Dette presiseres av styringsgmppa i forordet til samlerapporten for Atnavassdraget
for perioden 1985-1995:

«Dersom det er ønskelig åfå tilgang til rådataene som er innsamlet innenfor de ulike
fagfeltene kan det tas kontakt med de enkelte forskningsinstansene hvor disse da vil bli
utlevert. At prosjektdeltagerne følger opp dette er en nødvendighet for at prosjektet skal få en
tverrfaglig struktur som er en av intensjonene med Forskref»
At rådata stilles tiI rådighet for andre er en forutsetning for det skisserte opplegget med
søknaden til NFR's program om biologisk mangfo1d.
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Sterkere satsing på prosjektlederrollen
Et ankepunkt i evalueringen av Forskref var at prosjektlederrollen er blitt svekket opp
gjennom Forskref sin historie, fra sterk vektlegging av denne funksjonen og mot en mer
rendyrket sekretærfunksjon. Denne endringen har i første rekke gitt seg utslag i mindre innsats
for å selge prosjektet utad og mindre faglig koordinering av forskningsarbeidet. Endringen har
i stor grad sammenheng med at ressurssituasjonen på programmet har vært slik at
styringsgruppa har valgt å bruke de knappe ressursene som har vært tilgjengelig til å holde liv
i den datainnsamlingen som allerede er i gang, framfor å legge ned ressurser på å initiere
tverrfaglig samarbeid og å skaffe finansiering fra andre kilder enn de som er involverte i dag.
Vi er pr. i dag ved et veiskille for Forskref der styringsgruppa skal ta stilling om programmet
skal drives videre og hvordan den videre driften av programmet bør være. I den sammenhengen bør en se nærmere på hva en kan forvente å oppnå ved å styrke prosjektiederrollen på
programmet og hvordan en slik prosjektlederstilling kan organiseres.
Østlandsforskning har tilbudt seg å overta ansvaret for sekretariatsfunksjonene på Forskrefprogrammet over en 3-års periode. Dette forslaget ble sendt styringsgruppa på Forskref
sommeren 1996, dvs, før vi viste noe om at Forskref skulle evalueres og før vi ble spurt om å
gjennomføre evalueringen.
Hovedtrekkene i forslaget fra ØF sommeren 1996 var følgende:
ØF overtar sekretær- og prosjektlederfunksjonen for Forskref for en 3-års periode.
Det arrangeres 3-4 styringsgruppemøter pr. år, hvorav 1 møte har innlagt befaring
Det trekkes inn 2 representanter fra oppdragsinstitusjonene i styringsgruppa
Sekretæren får ansvaret for- og etterarbeid knyttet til styringsgruppemøter og for deler av
arbeidet med årsrapportering
Prosjektleder får ansvaret for arbeid med samordning av aktivitetene i Forskrefvassdragene
gjennom kontakt med prosjektlederen på enkeltprosjektene og for å markedsføre og selge
programmet utad.
I tillegg til de punktene som ble foreslått i 1996 har evalueringen vist at det er behov for og
ønsker om at det arrangeres regelmessige forskermøter på Forskref-programmet. Vi ser også
for oss at det i løpet av 3-årsperioden 1998-2000 gjennomføres et forskerkurs i Atna og at
dette forsøkes finansiert gjennom NORFA.
I prosjektnotatet ble det foreslått at sekretariatet skulle bestå av forsker Jostein Skurdal
(prosjektleder) og forsker Torbjørn Østdahl (sekretær) ved ØF. I tillegg var det lagt opp til å
bruke professor Dag Hessen ved Univ. i Oslo som bindeledd mot Universitetene.
Det ble foreslått at det lages en 3 årig kontrakt med gjensidig årlig mulighet for oppsigelse.

5. Hva bør skje innenfor Forskref den kommende 3 års perioden
Ut fra det nevnte prosjektforslaget fra ØF, resultatene fra evalueringen og forskernes egne
synspunkter på hva som bør skje videre innenfor Forskref foreslår vi følgende program for den
kommende 3 års perioden av Forskref. Forutsetningen her er at datainnsamlingen på de
etablerte måleseriene må fortsette gjennom hele 3 årsperioden, og at den kommende 3-års
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perioden skal legge grunnlaget for videre drift av programmet på et høyere aktivitetsnivå
med flere typer forskningsrelaterte aktiviteter etter år 2000.

og

Program
Det må initieres en gjennomgang av datamaterialet som er samlet inn så langt med tanke på
å finne ut hva slags tverrfaglige analyser datamaterialet fra Forskref-programmet egner seg
til, jf. forslaget om søknad til NFR's program om biologisk mangfold.
De involverte forskerne må gå sammen om å gjøre disse analysene på datamaterialet.
Forskref må markedsføres i forhold til Universitetene slik at det i løpet av 3 årsperioden er
kommet i gang arbeid med hovedfagsoppgaver i Forskref-vassdragene.
Det må gjennomføres informasjonstiltak om Forskref-programmet til den regionale- og
lokale forvaltningen med tanke på å gjøre resultatene bedre kjent i lokalt.
Det må etableres kanaler for løpende kontakt med lokalnivået når det opplysninger om
hva som foregår i nedslagsfeltene til Forskref-vassdragene.
Det må gis «åremålstilsagn» på bevilgningene fra forvaltningen til løpende Forskrefprosjekter
Det må opprettes en database over hva som samles inn gjennom Forskref (parametere,
tidsskjema, lokaliteter) basert på årlig registreringsskjema som forskerne fyller ut.
Basisaktivitetene i Forskref må få en stabil bevilgning på minst 2 mill. kr pr. år.
Ved slutten av programperioden gjennomføres det en vurdering av behov for utvidelse av
Forskref til flere vassdrag og en vurdering av det løpende prøvetakingsopplegget.
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Evaluering av Forskref-prosjektet

etter 12 års drift

Karine Hertzberg og Torbjørn Østdahl
Østlandsforskning
Østlandsforsknings

evaluering av Forskref-prosjektet

hadde følgende gitte rammer:

Det var ikke en faglig evaluering av forskningskvalitet
Evalueringen skulle ta for seg faktiske forhold rundt organisering og gjennomføring
Evaluering skulle behandle hvilke ytre forhold som påvirket Forskref
Evalueringen var rettet inn mot to innfallsvinkler:
hvordan Forskref hadde blitt drevet, og med hvilke resultater, i forhold til målsetningene.
hvordan de reelle betingelsene var blitt utnyttet; om man hadde fått et best mulig resultat
utfra forutsetningene, og i tilfelle ikke, hva det kunne skyldes.

Metoder:
Vi brukte først og fremst skriftlig materiale fra og om Forskref i form av styrepapirer, rapporter o.l. I tillegg intervjuet vi nesten samtlige forskere og en del representanter fra styre og
prosjektledelse. Vi hadde begrenset mulighet til å "grave fram" alle detaljer, slik at det vil
være unøyaktigheter i evalueringen, men ikke på vesentlige punkter.
I denne gjennomgangen vil jeg først og fremst konsentrere meg om de viktigste resultatene fra
evalueringen mht. gjennomføring i forhold til målsetninger og i forhold til ressurser. Avslutningsvis vil forskernes synspunkter og foreslåtte tiltak for videreføring bli oppsummert.

Forskrefsmålsetninger:
Å skaffe basisinformasjon

om langtidsutvikling

i vassdrag i Norge, som et

verktøy for å skille mellom naturlige svingninger og effekter av inngrep
Datainnsamling

og forskning fra flere fagfelt skulle koordineres i spesielt

utplukkede, uberørte vassdrag
Forskref skulle drive med tverrfaglig forskning og overvåkning i uberørte vassdrag. Gjennom å
foreta langsiktige undersøkelser innen mange fagfelt på en koordinert måte skulle Forskref
kunne dokumentere naturlige svingninger,

produsere en forståelse av viktige prosesser, inter-

aksjoner mellom fysisk/kjemiske og bio1ogiske prosesser og dermed gi en sammensatt og god
forståelse av ferskvannsmiljøet

for å kunne møte eventuelle inngrep.
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Forskref skulle fylle to oppgaver, både forskning og referanse. Forskjellen mellom disse to kan
beskrives kort i to hovedpunkter:

Forskning: forståelseav prosesser
Referanse: dokumenteremiljøendringer

Forskref skulle innbefatte både forskning og overvåkning/referanse
ransemålinger/overvåkning

fordi man vektla at refe-

har liten verdi hvis man ikke samtidig har en forståelse av hvilke

prosesser som ligger under de målte endringene, og hvor stor den naturlige variasjonen er.
Metodisk skulle programmet gjennomføres ved å ha standardiserte stasjoner i vassdragene,
hvor alle innsamlinger og målinger skulle foretas, feltarbeid/undersøkelser

skulle være koor-

dinert mellom fagfelt og datamaterialet skulle være tilgjengelig for alle internt i prosjektet.
Dette skulle muliggjøre felles, tverrfaglige arbeider hvor ulike biologiske sider og de fysisk/kjemiske kunne analyseres sammen. I tillegg ville det være forskningsarbeid

innen hvert

fagfelt, som den enkelte forsker stod fritt til å publisere.
Oppbyggingen av prosjektet og skisseringen av hvilke undersøkelser som skulle gjøres er
framstilt i figur 1. Vi ser at det er to flaskehalser i form av økonomiske begrensninger: for det
første måtte måle- og innsamlingsprogrammet fmansieres. Et faglig forsvarlig program mht.
prøvehyppighet og bearbeiding var relativt kostbart. Det andre punktet er bearbeiding og
analyse av materialet, for å komme fram til sluttresultatene.
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Referansefunksjon
Naturlig variasjon
Effekter av inngrep

Datainnsamling
Departementer,
forskningsråd,forvaltning,1==:›.regulanter,universitete

Egeninnsatsfra forskere
og studenter

KR

METEOROLOGI

HYDROLOGI

VANNKJEMI

BIOLOGI

Nedbør
Vind
Temperatur
Evaporasjon
Soltimer
Nedbørskjemi

Vannstand
Vannforing
Vanntemperatur
Sedimenttransport
i elver og sedimenteringi sjøer

pH
Ledningsevne
Turbiditet
Ca
Mg
SO4
Næringssalter

Vegetasjonskartl.
Fugletaksering
Påvekstalger
Zooplankton
Fytoplankton
Fisk
Bunnd r

Departementer,
forskningsråd,forvaltning, =::::»regulanter,universitete

ÅRSAKVIRKNINGSFORSTÅELSE

KR

<=3

VEKSELVIRKNINGER
FYSISK/KJEMISKE
OG BIOLOGISKE
PROSESSER

Egeninnsatsfra forskere
og studenter

REFERANSE
OVERFØRING AV
RESULTATER
MODELLER

Figur I. Oppbyggingen av Forskref. De oppsatte faglige målsetningene skulle realiseres gjennom et omfattende
innsamlingsprogram, med påfølgende analyser. De planlagte sluttresultatene skulle gi svar på spørsmål om årsak
og virkning i ferskvannsprosessene, vekselvirkninger biologiskifysisk og kjemisk, de skulle ha referanseverdi for
framtiden og danne grunnlag for overføring til andre vassdrag.
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Gjennomføring av programmet
Resultatene fra Forskref kan oppsummeres kort:
Bare ett vassdrag, Atna, har vært med i hele perioden. Gaula og Numedalslågen var
med kortere perioder. Vikedalsvassdraget

ble inkludert i 1995, og vil fortsatt være

innenfor prosjektet. Antall vassdrag har vært langt mindre enn planlagt.
Med hensyn til måleprogram og gjennomførte undersøkelser er det bare Atna som har
fullverdige og tildels koordinerte langtidsserier innen alle fagfelt. Forskref har altså
ikke kunnet framstå som et generelt program innen vassdragsforskning,
kunnet gi grunnlag for referansefunksjon

og heller ikke

med bare ett grundig undersøkt vassdrag.

Koordinering av undersøkelsene har vært relativt dårlig. Det har i stor grad vært
forskerne selv som har stått for framdriften innen de enkelte delene, og i mindre grad
styre/prosjektleder.
Resultater fra Forskref har i stor grad bestått av enkeltrapporter fra hver delprosjekt.
Langtidsanalyser og felles analyser har i svært liten grad vært gjort, og det er ingen
publiserte fellesarbeider. Datatilgjengeligheten

har vært dårlig. Med hensyn til

målsetningene for faglige resultater har de altså ikke vært oppfylt. Forskref har i større
grad framstått som en samling enkeltprosjekter.
Det er flere forklaringer på hvorfor Forskref i liten grad har nådd målsetningene. Disse kan
deles opp i hovedfaktorene økonomi, organisering/tilhørighet

og ledelse.

Økonomi
Forskref fikk aldri det omfanget man la opp til med hensyn til størrelsen på budsjettet. I utgangspunktet la man opp til et program som krevde et budsjett på 4 mill. årlig. Den beste perioden for Forskref var i starten og fram til ca 1989, da Forskref var tilknyttet MVU-programmet (miljøvirkninger av vassdragsutbygging)
var budsjettet da på ca 1.9 millioner (figur 2).

under det tidligere NTNF. På sitt høyeste
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Figur 2. Totalbudsjett for Forskref i perioden 1985-1996. Bare direkte bevilgninger til prosjektet er regnet med
(ikke egeninnsats fra forskere og institusjoner).

De største konsekvensene av redusert budsjett har vært på analysesiden. Hoveddelen av midlene har gått til innsamling, og det har vært lite rom for bearbeiding. En medvirkende årsak til
dette kan være at et stort antall av forskerne er ansatt i oppdragsinstitutter,

og må ha

lønnsmidler til bearbeiding og analyse dekket over prosjektet. Ansatte på universiteter kan ha
større muligheter til å få analysert materialet uten midler fra prosjektet. I forhold til figur 1 har
man altså kommet over flaskehalsen forbundet med å finansiere innsamling, men ikke den
forbundet med bearbeiding og analyse.
Organisasjonhilhørighet
Forskref var i første omgang tilknyttet et forskningsråd (NTNF) gjennom MVU-programmet.
Da det gikk mot slutten, og planen for Forskref var at det skulle fortsette som et langsiktig
prosjekt , endte Forskref etterhvert i forvaltningen, med et tredelt styre bestående av representanter fra SFT, DN og NVE. Sekretariatet ble lagt til NVE. Motivasjonen var at der ville
Forskref være sikret eksistens uavhengig av kortvarige forskningsprogrammer,

og at Forskrefs

målsetninger og arbeid var mer relevant for forvaltningen (referansefunksjonen).
Dette har imidlertid ikke vært så uproblematisk som det kunne virke. Det ser ut til at Forskref
har blitt lavt prioritert i forvaltningen, noe som dels kan skyldes mangel på interesse til å sette
seg inn i Forskref og dels forskernes mangel på det som blir sett på som forvaltningsrelevante
resultater. Forskref har kommet i et dilemma ved at det er et langsiktig program som i sin natur
ikke kan komme med raske resultater, samtidig som forskningspolitikken

nasjonalt i samme

periode ble dreiet mer og mer mot kortvarige prosjekter og raske resultater. Forvaltningen
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stiller på mange måter samme krav som forskningsrådet til raske resultater, samtidig som de i
og for seg etterspør kunnskap om langsiktige trender og naturlige variasjoner. Ansvaret for å
finansiere forskning og overvåkning av den type Forskref driver har ikke vært sett på som
opplagt i forvaltningen.
Forskref har altså tildels falt utenfor forskningsrådets ideer om forskning, og dermed utenfor
støtte derfra, og samtidig ikke blitt omfavnet av forvaltningen. Opprettholdelse av Forskref har
derfor vært holdt på et minimum.
Samtidig er det klart at Forskref har vært for dårlig kjent og for dårlig utnyttet, selv om ressursene var knappe. Dette går tilbake både på ledelsen og på de involverte forskerne.

Ledelse og samarbeid
I de første årene hadde Forskref en heltids prosjektleder, som skulle sørge for koordinering av
forskningsinnsatsen

og bidra til å få igang samarbeid mellom forskerne. Etterhvert har pro-

sjektlederen gått over til i større grad å være en sekretær, med administrasjon av budsjettet og
årsrapport som viktige oppgaver. Den faglige funksjonen er blitt borte. Dette henger
selvfølgelig sammen med at prosjektleder ikke lenger er heltidsansatt, men fyller funksjonen i
sin vanlige jobb (nå hos NVE). Ikke desto mindre er det også et viktig signal fra styret i
Forskref om hvordan de har prioritert Forskref.
Prosjektlederen/sekretæren

har altså fått en mye mindre rolle i prosjektet enn planlagt. Dette

har sannsynligvis hatt konsekvenser i form av mangel på koordinasjon og vanskeligere samarbeidsforhold. Samtidig har styret vært relativt passivt, noe som sannsynligvis har bidratt til
den fragmenterte naturen Forskref ser ut til å ha - som en samling enkeltprosjekter uten felles
problemstillinger

eller analyser, og med liten gjennomslagskraft

for verdien av et prosjekt som

Forskref. En del av manglene vi har pekt på mht. gjennomføring, samarbeid og oppslutning/finansiering
bedre.

fra både forskningsråd og forvaltning har styret hatt muligheter til å
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Vi kan ikke si hva som er årsak og virkning her, men forskerne selv må også ta et ansvar for
utviklingen i Forskref. Sentrale forutsetninger for å delta i et så langsiktig prosjekt, med så
klare målsetninger om tverrfaglig arbeid, har ikke blitt tatt alvorlig av alle. Den dårlige datatilgjengeligheten,

som har gjort det vanskelig å prøve å gjennomføre felles analyser, må tildels
tilskrives personlige eierforhold til data som i utgangspunktet ble innsamlet med felles analyser som formål. Det er ulike holdninger til dette blant Forskref-forskerne,

og det er helt

nødvendig å ta fatt i disse problemene om Forskref skal ha troverdighet framover. Rent rasjo-

nelt er det vanskelig å forstå at det er problematisk å delta med data i felles arbeider,
meritering i form av publikasjoner kommer jo uansett.

Oppsummering av evalueringen
1. I forhold til oppsatte målsetninger:

Forskref fikk aldri det omfanget som var planlagt, hverken med hensyn til økonomiske
rammer, antall vassdrag eller forskningsinnsats.
De fleste fagområder er likevel dekket i det som er dagens Forskref-vassdrag.
Forskningsinnsatsen har i stor grad fungert som en samling enkeltprosjekter, med liten
grad av samarbeid og uten felles problemstillinger.
Formalisert deling av data, eller allmenn tilgjengelighet på materiale fra andre fagfelt,
har ikke vært iverksatt.
Publikasjoner fra Forskref består i stor grad av enkeltrapporter fra hvert prosjekt.
Det har vært lite bruk av Forskref-resultater, og liten etterspørsel fra forvaltningen.
Prosjektleder/styre har etterhvert hatt en mindre rolle i framdriften av Forskref.
Programmet har i stor grad vært drevet av de involverte forskerne.
2. I forhold til tilgjengelige ressurser:

Vekslende tilhørighet og uavklart rolle i nasjonal miljøsammenheng har gitt Forskref
en stemoderlig behandling.
Prosjektkoordineringen har vært for dårlig. Profilen som et tverrfaglig program som
analyserer langtidssvingninger, årsakssammenhenger og samspill mellom ulike
prosesser er ikke ivaretatt.
Tatt i betraktning de knappe ressursene, har man fått et fullverdig referansevassdrag i
Atna, og Vikedalsvassdraget kan også bli det etterhvert.
De etablerte måleseriene i Atna er verdifulle som langtidsserier både innen hvert fag og
som grunnlag for felles analyser.
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Foreslåtte tiltak for videreforing
Koutinuitet og forutsigbarhet i bevilguingene
Bevilgningene til forskningsarbeid under Forskref har ikke bare vært små i store deler av perioden, de har også vært uforutsigbare. Planlegging og gjennomføring av langsiktige forskningsprosjekter og innhenting av lange måleserier krever selvfølgelig forutsigbarhet.
Koordinering og samarbeid
Innspill fra forskerne, som tildels overlapper det vi har antydet i evalueringen, dreier seg om
følgende punkter:
Felles problemstillinger
Bedre koordinering av feltarbeid
Fagmøter, både felles/vassdragsvis
Sterkere prosjektledelse,

og om problemstillinger

som kan gi faglig input

Få oversikt over eksisterende materiale, slik at det som allerede finnes av data kan
utnyttes i analyser.
3. økt deltagelse
Økt deltagelse, både fra forskere og fra brukere (forvaltning, forskningsråd, regulanter osv.) er
sterkt ønskelig. Dette vil kunne være en toveis-prosess: økt deltagelse krever større ressurser,
men flere deltagere kan også øke oppmerksomheten,

kvaliteten og ressurstilgangen. Inn under

dette punktet er det flere momenter:
Gjøre Forskref mer kjent
cr,r'

Invitere/kanalisere

flere forskere til Forskref-vassdrag

Bruke hovedfags- og doktorgradsstudenter

i større grad

Konklusjoner
Vår hovedkonklusjon

fra evalueringen er at Forskref bør videreføres tatt i betraktning det store

materialet av langtidsserier som foreligger. Det bør imidlertid ikke videreføres uten betingelser:
1. En fastere ramme rundt organiseringen behøves. Det mest sentrale er å få gjennomført god
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datatilgjengelighet

og felles forskningsarbeid. Uten å kunne vise til arbeid som fyller målset-

ningene vil neppe Forskref bli opprettholdt over tid. Dette krever sterkere engasjement fra
styrets side, og høyere prioritet i saksbehandlingen.

Den tidligere modellen med en ansatt

prosjektleder som også fungerte faglig er en mulighet.
2. Både forvaltningen og forskningsrådet må avklare sitt ansvar for Forskref. Det er for enkelt
å si at forvaltningen ikke støtter grunnforskning og forskningsrådet ikke støtter overvåkning,
når de på mange måter er to sider av samme sak. Forvaltningen kan ikke bruke
"overvåkningsdata"

uten en forskningsbasert forståelsesramme,

og langtidsserier (som man

bygger opp i Forskref) er sterkt tiltrengt i forskningssammenheng.

Finansieringen av Forskref

kan muligens deles opp etter om det er innsamling eller analyse, istedenfor etter fagfelt, og
dermed få en klarere profil. Som forbruker av forskning generelt har også forvaltningen anledning til i større grad å kanalisere prosjekter til Forskref-vassdrag,

for på den måten å øke

aktiviteten. I et langsiktig perspektiv vil det ikke være de samme forskerne som arbeider
innenfor Forskref, og utvidelse av aktiviteten i det enkelte vassdrag vil bidra til å heve nivået.

47

Faglige utfordringer
2000).

i FORSKREF Atna i tiden fremover

(1998 -

Kaare Aagaard
NINA-NIKU
Opprettholde

et minimum av årlig innsamling fordelt i tid, rom og taxa

Få FORSKREF vassdragene med i det kommende nasjonale program for overvåkning av
biologisk mangfold
Inkludere noen flere fagområder —som eksempel den ripare fauna og flora
Utveksle ideer og analysemetoder mellom forskere i programmet med tanke på
Omforme grunnforskningsdata /metoder til anvendt forskning og synliggjøre verdien av
denne for lokal og nasjonal forvaltning
Popularisere og presentere resultatene i lette trykksaker eller tavler som kan brukes i
folkeopplysningen
Gjennomføre en tidligere uklar målsetning om å få trykket de vitenskaplige resultatene fra
Atna i en felles, internasjonal publikasjon innen en tidsfrist, for eksempel 31/12 —1998.

For å nå målsetning i punkt 7 kan en tenke seg følgende fremdriftsplan:
kontakte et bestemt tidsskrift , i dette tilfellet Hydrobiologia, for å få en avklart om alle de
ulike fagfeltene er aktuelle som separatartikler. .
sende en kortfattet søknad til NFR om støtte til bearbeidelse, revisjon og redigering av det
faglige stoffet samlet i tiårsrappporten
holde en serie med gruppemøter for alle eller noen av de forskerne som skal bidra, bl a for
å fremme tverrfaglige elementer i de ulike fagartiklene
be en "beæret" person, gjerne en eldre fagmann som deltok i Atna tidlig, om å skrive en
kort innledning
lage en syntese av "økosystemene" Atna og Atnsjøen med alle delforfattere som
medforfattere
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Forskref - faglige utfordringer
Gunnar Halvorsen,
NINA-NIKU

Innledning
Hvis vi går tilbake til perioden ved opprettelsen av Forskref var det en
rekke diskusjoner omkring hvilke fagtema som skulle inkluderes i prosjektet
og hvilke felles grunnlagsdata som måtte fremskaffes. Av felles
grunnlagsdata var det et sterkt ønske om både geologiske,
fluvialgeomorfologiske og kvartærgeologiske kart i tillegg til
vegetasjonskart for hele nedbørfeltet. Det var også ønske om en
landskapsbeskrivelse og en løpende oversikt over inngrep i og langs
vassdraget. Det meste av dette er ikke fulgt opp, men det vil være ønskelig
å initiere en utvikling her. Dette bør være en sentral utfordring for en
eventuelt ny prosjektleder.
Meteorologi og hydrologi var også sentrale tema som har vært rimelig godt
ivaretatt gjennom stasjonen på Sørnesset og NVEs målestasjoner.
Prosjektet har lykkes bedre med hensyn til hvilke fagtema som er inkludert
selv om både prøvehyppighet og omfang har blitt mindre enn opprinnelig
ønsket. Det må være et rimelig mål å videreføre dagens program i Atna også
i eventuelt nye Forskref-vassdrag. Det er mulig at en burde gått gjennom
dagens program i Atna og vurdert behovet for supplerende undersøkelser.
Selv savner jeg oversikt over input og output av organisk og uorganisk
materiale i Atnsjøen.
Faglige utfordringer
øke forståelsen av at Forskref-vassdragene er viktig også i alle andre
sammenhenger hvor inngrep gjøres i "jomfruelig" natur.
det må være et sentralt mål å utvide antall Forskref-vassdrag til å
omfatte minst ett vassdrag pr. landsdel, altså minimum 4 vassdrag. Vi
trenger ikke starte helt på bar bakke da det sannsynligvis finnes fiere
gode kandidater som er godt undersøkt gjennom andre prosjekter. Disse kan
oppgraderes til Forskref-vassdrag.
oppnevne en prosjektleder for hvert av Forskref-vassdragene, og som kan
delta på møtene i prosjektstyret. Behov for økt prosjektkoordinering både
internt i hvert vassdrag og mellom vassdragene. Prosjektlederne i de
enkelte vassdrag bør være faglig sterkt involvert i "sitt" vassdrag.
Hvorvidt det bør oppnevnes en overordnet prosjektleder må avveies mot de
økonomiske konsekvenser for den faglige oppfølgingen.
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det er viktig (helt nødvendig) å standardisere en felles
undersøkelsesmetodikk og -prosedyre i samtlige Forskref-vassdrag. Noen må
bli gitt ansvar for å sikre en enhetlig datainnsamling som gjør dem
sammenlignbare ("Veritas-godkjennelse"). Sikre tilstrekkelig taksonomisk
kompetanse, gjerne gjennom kurs og seminarer.
koble de enkelte undersøkelser slik at dataene kan utnyttes flerfaglig.
Mulig å koble de trofiske nivåene sammen med miljøfaktorene. En
prosjektleder for hvert vassdrag må sikre at dataene er tilgjengelig og at
de faglig ansvarlige kommer sammen for å sette ting i sammenheng. Her
trengs det en mild styring. Det planlagte hefte i Hydrobiologia vil i stor
grad kunne tilfredsstille dette behovet i Atna.
mild "styring" av annen forskningsaktivitet

inn mot Forskref-vassdragene.

Hvis vi klarer å formidle til FoU-instituttene kunnskapen om at det
foreligger et meget stort, godt og mangeårig materiale fra
Forskref-vassdragene vil interessen for å legge aktiviteten dit øke. Dette
vil imidlertid forutsette at tidligere data er lett tilgjengelig også for
nye aktører. Dette vil være en sentral oppgave for prosjektlederne.
øke bruken av dataene fra Forskref-vassdragene i FoU-sammenheng. Det å
kunne utnytte et slikt stort materiale krever tid til bearbeidelse og for
forskningsinstituttene er dette først og fremst et økonomisk spørsmål.
Erfaringene har vist at utviklingen i biologiske samfunn er styrt av en
rekke faktorer som griper inn i hverandre. Virkning / årsak-sammenhenger er
derfor vanskelig å se uten at man f.eks. får slike ekstremsituasjoner som
under flommen i 1995 da en av faktorene blir sterkt overdimensjonert. Nye
teknikker har gjort det mulig å foreta flerfaktorielle analyser hvor de
enkelte faktorers betydning trer klarere fram.
jeg vil nevne et eksempel på hvilke muligheter som ligger i materialet
fra Atnsjøen ved bruk av multivariate teknikker. I disse tider med spørsmål
om effekter av klimaendringer kan materialet brukes til å analysere hvilke
effekter en økning / reduksjon av sommertemperaturen vil ha på
samfunnsutviklingen i et planktonsamfunn. Det har vært store
temperaturmessige forskjeller mellom de enkelte år og sannsynligvis vil en
del av forskjellene i samfunnsutviklingen skyldes dette. Et forhold som er
spesielt i dype innsjøer er temperatursjiktningen som tillater f.eks.
kaldstenoterme arter å overleve i lokaliteter lenger syd enn temperaturen
forøvrig ville tillatt.
et annet dagsaktuelt tema innen forvaltning og FoU er bevaring av
biologisk mangfold. Biodiversitet er et omfattende problemområde og som
definisjonsmessig er vanskelig. Den kan uttrykkes gjennom ulike indekser,
men erfaringen hittil er at den varierer mye gjennom året og også fra år
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til år. Det er vanskelig å finne konsistente trender i materialet.
Materialet fra Atna har allerede vært brukt i denne sammenheng og
resultatene stemmer godt med de en har fra andre lokaliteter. Den lange
dataserien fra Atnsjøen kan brukes til å foreta multivariate analyser av
variasjonene i biodiversitet korrelert til ulike biotiske og abiotiske
miljøfaktorer.
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Forskref-vassdragene

- faglige

utfordringer

sett fra forskernes

side

Eli-Anne Lindstrøm
Norsk institutt for vannforskning
Skal en vurdere hvilke faglige utfordringer som blir viktige i Forskref-arbeidet i årene som
kommer, er det naturlig å gjøre opp en form for status. Hvordan fungerer Forskref-arbeidet i
dag? Hva fungerer godt? Hva har vi fått til som vi kan bygge videre på, og hva må forbedres?
Ettersom arbeidet har pågått lengst i Atna, er det naturlig å gjøre opp status for dette
vassdraget.
Atna-vassdraget status
Atna-vassdraget ble etablert som Forekref-vassdrag i 1984. De fleste sentrale vannfaglige
områder er dekket gjennom deltakelse av ulike vannfaglige miljøer.
Nedenfor gis en oversikt over det arbeid som pågår/bør pågå og finansieringsformen:
Arbeide
Innsamle materiale

Utforin
regelmessig/rutinemessig

2

Analysere materiale

dels regelmessig/dels periodisk

3

Rapportering av
rutinemessige data

nå forholdsvis regelmessig
i årsrapporter

4

Analysere data - og integrere
data fra ulike fa mil.øer
5
Publisering i faglige
fora/tidsskrifter
*: DN, SFT og NVE

periodisk —manglerstort sett
mangler

Finansierin
regelmessig/rutinemessig
alt vesentlig ved de tre
hovedfinansiører* og ved
fa mil'øenes e ne midler
regelmessig/rutinemessig
alt vesentlig ved de tre
hovedfinansiører* og ved
fa mil'øenes e ne midler
regelmessig/rutinemessig
alt vesentlig ved de tre
hovedfinansiører* og ved
fa mil'øenes e ne midler
periodisk/usikker
- fra varierende kilder
periodisklusikker
- fra vafierende kilder

Punkt 1, 2 og 3, innsamling, bearbeiding og rapportering av rutinemessig materiale, går nå
stort sett regelmessig og finansieringen har vært forholdsvis uproblematisk de senere årene.
Derved er materiale og data sikret for ettertiden. En viktig målsetting med Forskref-prosjektet
er således oppfylt. Punkt 4 og 5, videre bearbeiding av materiale og data, samt publisering av
resultatene i relevante faglige fora mangler fremdeles.
At punkt 1, 2 og 3 utføres rutinemessig etter klart definerte retningslinjer er viktig og
finansieringen bør også være rutinemessig. For punkt 3 og 4 kan ikke samme regelmessighet
påregnes. For Atna-vassdraget er det imidlertid på høy tid at det gjøres en grundig analyse og
sammenstilling av data fra ulike fagområder med bruk av bl.a. multivariate statistiske
analyser. Dette er etter mitt skjønn den viktigste faglige (og finansielle) utfordringen for
Forskref-arbeidet i tiden som kommer. I motsetning til punkt 1, 2 og 3, som bør foregå
rutinemessig, er punkt 3 og 4 avhengig av hvilke problemstillinger som til enhver tid ønskes
belyst. En må dessuten påregne mindre justeringer av prosjektes faglige innhold etter en slik
analyserende og integrerende prosess.
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Nivå - detaljeringsgrad
For at en av de viktigste målsetninger med Forskref-vassdragenes skal oppfylles, tjene som
referanse for ettertiden, må alt arbeid som gjøres, både rutinemessig og problemrelatert, ha en
så høy presisjonsgrad at det kan brukes til å belyse forskjellige problemstillinger. Det betyr
nødvendigvis ikke at arbeidet skal gjøres komplisert, men det må gjøres nøyaktig og etter klar
definerte retningslinjer. Det må også være så godt beskrevet at det kan reproduseres og prøves
i ettertid. Det er også svært viktig at data fra ulike fagområder er tilgjengelig for alle deltakere
prosjektet. PR i dag mangler gode rutiner som sikrer dette.
Betydningen av å kunne belyse forskjellige problemstillinger er åpenbar:
Forskref ble etablert som et prosjekt innenfor programmet "Miljøvirkninger av
vassdragsutbygning" (MVU). En av hovedmålsettingene var å studere miljøvirkninger av
vassdragsreguleringer. I den senere tid har denne problemstillingen blitt noe mindre
aktuell.
Etter kjernekraftulykken i Tsjernobyl i 1986 ble det funnet store mengder cesium og andre
radioaktive stoffer i vann og biologisk materiale i Atna-vassdraget. Disse observasjonene
er en av de viktigste dokumentasjonene på virkningen av kjernekraftulykken i Norge.
I 1995 opplevde vi en 100-års flom i de store vassdragene på Østlandet. Betydningen av
denne i Atna-vassdraget er godt dokumentert ved de årlige rutineobservasjonene.
Sommeren 1996 var det en uvanlig kraftig regnflom i Atna. Virkningen av en slik flom i et
uregulert vassdrag med store løsmasser viste seg å være dramatisk og av uventet stor
betydning. Sett i forhold til 100-års flommen året før var dette ganske overraskende og har
bidratt med ny kunnskap om betydningen av ulike typer flommer i uregulerte vassdrag.
I de senere år har bevaring av biologisk mangfold blitt et viktig miljøpolitisk og
forskningspolitisk tema. Pr. i dag er resultatene fra Atna-vassdraget en av ytterst få
observasjonsseriene som kan brukes til å dokumentere den naturlige variasjonen og det
naturlige mangfoldet i økosystemene i norske vassdrag.
Manglende fagområde - planteplankton
De fleste sentrale vannfaglige områder er dekket i Atna-prosjektet. Uvisst av hvilken grunn
har ikke planteplankton kommet med som en rutinemessig målt variabel. Det gjelder såvel i
Atna-vassdraget som i Vikedal, det andre Forskref-vassdraget. Det skulle ikke være
nødvendig å argumentere for at planteplankton er et viktig fagområde som bør komme med
Forskref-arbeidet. I Atna er det samlet planteplanktonprøver regelmessig. Sånn sett kan dette
bli et "lykkelig" eksempel på at så lenge materialet er sikret er det alltid mulig å bearbeide det
senere. La oss håpe det!
Konkluderende bemerkninger
For referansedelen av Forskref-arbeidet er det altså ikke viktig å gjøre nye spennende ting,
men å utføre rutinemessige observasjoner på en nøyaktig og vel definert måte. Det er også
viktig å ta vare på alt materiale og alle data. Periodiske sammenstillinger med revisjoner av
prosedyrer og faglig innhold er også helt nødvendig.

Denne serien utgis av Norges vassdragsog energiverk
Adresse:
Postboks 5091 Majorstua,
0301 Oslo

FØLGENDE FORSKREF-RAPPORTER

(NVE)

ER UTGITT:

Nr

1 - 1993

Dag S. Rosland (red.): Seminarrapport.

Nr

1 - 1994

Tone Braadland (red.) og Jarl Øvstedal (red.): Årsrapport 1993.

Nr

1 - 1997

Kirsti Hind Fagerlund (red.) og Øystein Grundt (red.): Årsrapport 1994.

Nr

2 - 1997

Kirsti Hind Fageriund (red.) og Øystein Grundt (red.): Samlerapport for
Atnavassdraget i perioden 1985-1995.

Nr

3 - 1997

Kirsti Hind Fageriund (red.) og Jens Perter Taasen (red.):
Vikedalsvassdraget. Årsrapport 1995.

Nr

1 - 1998

Kirsti Hind Fagerlund (red.) og Jens Petter Taasen (red.):
Seminarrapport.

