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Minneord
Fredrik Vogt hørte til det første
kull av ungdom som fikk sin utdannelse
ved Norges
Tekniske
Høgskole, i årene 1910-14.
Hans
«svennestykke»
i kraftutbygging
var nok Skarsfjord kraf tverk ved
Tromsø, som han planla og bygde
i tiden 1918-22. Det var en jobb
han alltid så tilbake på med glede.
Siden ble det vitenskapen
som
tok ham, og oppslukte ham. Gjennom arbeid i Norge og USA kom
han helt i forreste
linje i den
sterkt matematisk
betonte vitenskap mekanikk, hvor han var med
og la det teoretiske grunnlag for
noen av verdens største ingeniørarbeider.
I 1930, 12 år etter at
han gikk ut fra NTH, var han tilbake der som professor, og i 1936
ble han av sine kolleger valgt til
Høgskolens
rektor. For oss som
kom dit som studenter, var dette
nærmest en selvfølge. Hvem andre skulle kunne nå Vogten over
skuldrene?
Han var det faste
holdepunkt
for studenter
og lærere da verden raste sammen i
1940, og selvskreven leder da farten igjen kunne settes opp i 1945.
Mange i elektrisitetsforsyningen
undret seg nok da denne eminente
vitenskapsmann
ved
juletider
1946 ble utnevnt til noe så prosaisk
som generaldirektør
for
vassdrags- og elektrisitetsvesenet.
Men undringen
la seg fort, etter
som det ble klart at man nettopp
i Vogt hadde funnet mannen som
kunne greie den kjempeoppgaven
som nå meldte seg. Kraftutbyggingen i landet hadde knapt begynt
å komme seg etter depresjonen
i

1920-årene, før den ble lagt død
av krigen i 5 år. Nå skulle et
veldig oppdemmet
behov møtes,
og hjulene skulle igang i industrien, både gamle og flest mulig
nye hjul. Det skulle bygges opp
en organisasjon
for dette, både
hos staten selv og hos de mange
andre, det skulle skaffes folk, og
det hele skulle samordnes så man
fikk det meste ut av det som landet nettopp da hadde aller knappest om — kapital — og som
nettopp
kraftutbyggingen
er så
avhengig av. Kronen på sitt verk
som organisator
i etterkrigstidens
kraftutbygging
satte han etter at
han var gått av som NVE's generaldirektør,
ved å gjennomføre
opprettelsen
av Sira-Kvina Kraftselskap og få igang Norges vel for
alltid
største
vannkraftprosjekt.
Det er et stort spenn fra Skarsfjord til Tonstad.
Vogts arbeidskraft
var legendarisk.
Alle visste at ble det
varslet
befaring
med generaldirektøren,
så var det en kondisjonsprøve
som foresto, for alle
impliserte.
Og vitenskapsmannen
i ham lot seg aldri undertrykke.
Mang en teoretisk nøtt ble knekket på Vogts kladdepapir
i et travelt administrativt
møte.
Det var et umenneskelig
hardt
arbeid han la på seg, og han slakket ikke meget opp i sin aktivitet
fordi han i 1960 trakk seg tilbake
som generaldirektør.
Det var bare
helsa som etter hvert satte bremser på. Nå er hans tid slutt. Men
norsk teknisk vitenskap og norsk
kraftutbygging
er blitt rikere ved
hans virke.
Vidkunn

at det i Naturvernåret
1970 både
i dets navn og på annen måte vil
rettes kritikk
mot oss både på
saklig og usaklig grunnlag. La oss
selv bevare balansen og medvirke
til at usaklig argumentasjon
ikke
får gj ennomslagskraft.
La oss
medvirke til å bygge ut vårt land
på en måte som ikke gir det et
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Hveding

vansiret ansikt som vi ikke kan
være bekjent av å overlevere
til
våre etterkommere.
Det er vår oppgave på saklig
grunnlag å medvirke til at vi får
en slik materiell
og immateriell
velstandsutvikling
som våre myndigheter setter som mål.

Roald Adelsten

Jensen.

NY DOKTER
Falck-Kiil
har slutta som bedriftslæge i NVE og i hovedstyremøte 15. desember 1969 vart det
tilsett ein ny. Han som kjem heiter Roald Adelsten Jensen, er 54
år gamal og fødd i Oslo. Han tok
artium på Aars og Voss i 1935 og
medisinsk
embetseksamen
ved
universitetet
i Oslo 1946. «Jeg var
av dem som ble forsinket i mine
studier av krigen,» sier Adelsten
Jensen.
«Kvar har du so praktisert?»
spør Fossekallen.
«Etter å ha tatt
eksamen i 1946 avtjente jeg min
verneplikt
i marinen
i Tromsø.
Jeg var så på Lillehammer
en tid
og deretter
i Hygienisk
institutt
i 5 år.» «No seinare då?» «Siden
da har jeg vært ved lægekontoret
for sjømenn i Oslo, London og
Antwerpen,
lengst i Antwerpen
hvor jeg var i seks år, fra 1961
til 1967.» «Etter den tid har du
altså vore her i landet att?» «Ja,
jeg kom da tilbake til Oslo og ble
bedriftslege
i Oslo kommune.»
«Har du stor huslyd?»
«Jeg har
kone og en voksen gutt, min kone
er forresten
dansk, fra København.»
«Har du nokon spesielle interesser?» «Jeg er gla i å fotografere, og det driver jeg en del med
ennå. Min andre store interesse
er svømming. Der drev jeg konkurransesvømming
i yngre
år,
men det er det slutt med nå.»
«Var ikkje du ein kjend symjar
ei tid?» «Jo, det stemmer nok det,
jeg ble til og med norgesmester,

OM KRAFT OG NATUR
Av generaldirektør Vidkunn Hveding
Vi er gått inn i det europeiske
naturvernår.
En stor innsats er
i gang for å trekke fram for folks
oppmerksomhet
de veldige
og
kanskje katastrof alt langtrekkende
virkninger
som menneskets
tekniske puslerier er i ferd med å få
på den store natur vi til syvende
og sist lever i. Vi lærer nye, nyttige ord som ressurser, økosystem,
biotop og termisk
forurensning.
Helt nytt av året er dette forresten ikke; selve arrangementet
av
et slikt naturvernår
er et resultat
av at eksperter og politikere var
opptatt
av spørsmålene
og lanserte tiltaket i Europarådets ministerkomite
i 1966. Og mange steder i verden hadde problemene
trengt seg smertelig på, langt tidligere, erosjon og utarming
av
prærien i USA, røyk og smog i
Pittsburg,
London og Los Angeles, og meget mer.
Det er store og truende spørsmål som melder seg. Har vi ressurser nok, i snevreste forstand,
stoffer nok og energi nok til å
dekke våre behov for mat og varer i fremtiden?
Er vi i ferd med
å forstyrre eller rent ut ødelegge
viktige prosesser i naturen,
som
er forutsetningen
for liv i det
hele? Og passer vi på at det menneskelige miljø som vi bygger ut,
blir slik at det er til å leve i, med
tilfredsstillelse
av andre livsbehov
enn de rent materielle?
Om man tar for seg hver især
av disse store hovedproblemene,
trer nok det med forgiftningene,
påvirkning
av naturens prosesser,
fram som langt det alvorligste.
Liten tue kan velte så store lass,
og det kan bli rett så vanskelig
for menneskene
å komme til og
gjøre noe når lassene først begynner å velte i større stil. Likevel
behøver en vel ikke tro at dommedag vil komme. Det går nok
helst
slik som en amerikansk
økolog uttrykte det i fjor, at menmen nå svømmer jeg bare for å
holde meg i form.»
«Ja, du får være velkomen til
oss, du er den fjerde dokteren vi
har hatt. Vi får tru du finn deg
til rette og blir verande ei stund.»
S N

nesket kommer til å overleve sine
overdrivelser,
også på dette område. Men det forlanger
at noe
blir gjort. Hvilket det da også blir
— naturvernåret
er i seg selv det
beste tegn på hva som er i gang.
Ressursproblemet
i enkleste forstand, det å kunne hente råstoff
og energi ut av naturen i tilstrekkelig mengde,
byr på atskillig
mindre
dommedagsstoff.
Mengdene som mennesket
trenger, er
tross alt ytterst
små i naturens
store målestokk. Det er bare det
at vi er så kresne med hva vi kan
benytte. Malmer og mineraler kan
vi bare nyttiggjøre
oss der hvor
de er aller penest utsortert av naturen selv, som noenlunde
rike
«forekomster».
Organisk
materiale må vi høste i naturen.
Men
selve den såkalte teknologiske utvikling, som i andre forbindelser
anses som en slik forbannelse, betyr her at menneskene får en stadig strøm av nye knep til rådighet, til å rå med stadig vanskeligere stoffer,
plukke
dem fra
hverandre,
sette dem sammen og
kombinere
dem til nye som vi
kan bruke, — samtidig som høstningsområdene
utvides. En viktig
grense ligger i fotosyntesen:
Bare
naturen kan produsere nytt organisk materiale av noen betydning,
ved fotosyntese i de grønne planter, — ennå i hvert fall. Men det
ligger svære marginer
i bedre
utnyttelse
av organisk materiale
som allerede er dannet, og også
ellers i materialer som alt er brukt
og i dag bare blir kastet. Naturligvis, dette forutsetter
at ressursene og de prosesser
vi regner
med, ikke blir forgiftet
av vår
egen virksomhet,
men med dette
forbehold må man vel si at fremtidens alvorligste problemer
ikke
knytter seg tilnærmelsesvis
så meget til hva vi behøver å ta ut av
naturen, som til det vi putter tilbake i den.
Nå ser det vel ut som vi har
fjernet oss helt fra kraftutbyggingen, og det har vi da også. For
kraftutbygging
slik vi kjenner
den hittil, har lite å si for det som
her er nevnt. Utnyttelsen av vannkraften
medfører
ikke noe som
helst utslipp av stoffer i naturen,

og det som tappes
etter alt å dømme

av ressurser er
av helt perifer
betydning. Selve energiressursene
fornyer seg kontinuerlig
og tappes
ikke ut i det hele, men det er klart
at endringene
i vassdragets
karakter, vassføringsendringer
og til
dels tørrlegging
av elveløp, senkning og oppdemming av sjøer, kan
ha helt gjennomgripende
virkninger for de biologiske
systemer
som påvirkes, negative og til dels
også positive. Likeså klart synes
det imidlertid å være, etter at vi
nå har hatt omfattende reguleringer i drift i en mannsalder
og mer,
at de samlede, varige virkninger
på naturens prosesser er små i den
målestokk vi her er inne på.
Vassdragsutbyggingen
har derimot en ganske avgjørende
virkning på det fysiske miljø for menneskene, så meget at det såkalte
«klassiske
naturvern»
i Norge
nesten er blitt ensbetydende
med
vern mot kraftutbyggingen.
Dette
er nok en smule mer enn kraftutbyggingen
fortjener, for den er
slett ikke alene om å omforme
vårt naturlandskap.
Industrialiseringen og bilen har forandret
bosettingsmønsteret,
hus og veier
brer seg, og liten hytte kan velte
et stort landskap. Summen av alle
disse mer snikende
inngrep
er
nok av like stor betydning
for
Norges natur som kraftutbyggingen. Men kraftutbyggingen
er mer
egnet for en debatt, fordi inngre-pene kommer relativt konsentrert
i store prosjekter,
og ikke minst
fordi
kraftutbyggingen
er den
eneste større form for naturinngrep som er regulert og begrenset
ved lov, slik at det kommer opp
som «sak» om konsesjon skal gis
eller ikke. Det blir et stort nummer når et kraftverk
som søker
konsesjon,
har begynt å bygge
veier, og kanskje er det fortjent.
Men veier for andre formål kan
hvem som helst bygge, så sant han
har penger og har ordnet seg med
grunneieren.
Aurlandsdebatten
i fjor etterlot
mange med det inntrykk
at nå
var naturverntanken
endelig blåst
inn i kraftutbyggingspolitikken,
og roste dem som hadde tatt den
opp. Rosen var sikkert velment,
FOSSEKALLEN

5

men disse var ikke de første. Industrikomiteens
formann Watnebryn sa det slik da Stortinget
debatterte
Sira-Kvina
i 1963, at
etter hans oppfatning
hadde det
vært «en påtakelig og gledelig utvikling
med økt forståelse
og
interesse
for naturverninteresser
når det gjaldt kraftutbyggingen».
Aret før sto det om reguleringen
av Uste i Hallingdal og Valldalen
i Rogaland, og debatten var ikke
mindre skarp enn om Vøringsfossen og Aurland
i forfjor og
i fjor. Noen minnes også Totak i
1956, hvor Hovedstyret
reduserte
den foreslåtte senkning fra 10 til 6
meter, for landskapets skyld.
I virkeligheten
var vernetanken
med i konsesjonsbehandlingen
helt
fra lovene ble til i 1917, men det
var med et annet utspring og et
annet siktepunkt
enn i dag. Den
gang sto det om å beskytte bygdene mot å bli skamfert
av det
som «industri-eventyret»
brakte
med seg. Det man så strengest på,
var neddemming
av dyrket mark,
og sår i strøk hvor folk bodde,
men det var liten vekt på hva
som skjedde på fjellet. «Det er
klart,» uttalte Hovedstyret
i 1956
i Totak-saken,
«at en ikke kan
nytte vår vannkraft uten at landskapet enkelte steder blir skjemt,
men dette bør såvidt mulig unngås i bebygde strøk. Her kommer
også inn hensynet til turistnæringen.» Da dette ble sagt, var utbyggingen nådd opp i halvparten
av hva den er i dag, fjerdeparten
av hva det kunne være Økonomisk
tenkbart å utnytte.
Siden er siktepunktet
skiftet
nettopp til fjellet, med de sakene
jeg nyss nevnte. Og så har vurderingsskalaen
for kraft kontra
natur
forandret
seg kolossalt.
Ikke fordi ingeniørens
tidligere
ufornuft er temmet eller denslags,
men fordi hele bakgrunns-situasjonen har forandret seg. Da kraftutbyggingen
begynte for 60-70
år siden, var det tynt med Økonomien i landet. Nød var ikke
ukjent. Helt fram til den 2. verdenskrig og litt forbi var det ikke
meget å se til overflodssamfunnet.
Først de siste 10-20 år er bladet
blitt snudd, så det kan være mening i å diskutere om vi trenger
mer Økonomisk vekst. Imens har
den samme utviklingen, den raske
økonomiske ekspansjon,
ført teknikken utover i naturen med en
slik fart at man kan bli redd det
snart ikke er noe igjen, og at det
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man har, kan bli dyrt å miste.
Hele «bytteforholdet»,
hvor mye
man kan tenke seg å ofre av opplevelsesverdi
i naturen for å oppnå en viss Økonomisk forbedring,
må vel for de fleste fortone seg
ganske annerledes
i dag enn det
ville gjort for bare 10, enn si
20-30 år siden.
Vel, en slik generell konstatering kan være grei som forklaring,
men den hjelper ikke stort når
en kommer til den konkrete avveining. Hvor langt er det «riktig» å gå med utbyggingen?
Et
«riktig» svar på dette finnes ikke,
så det kan en gi opp å forlange.
HåplØst å veie materiell
vinning
i kroner og Øre mot immaterielle
verdier i opplevelse av fri natur,
sier man. Men egentlig er det ikke
der problemet
ligger.
Denslags
avveininger
greier vi alle meget
godt i det daglige, når vi veier
gleden ved et høyere smørbrød,
en reise til Syden, eller en ny
frakk, mot de kroner vi må ut
med fra vår tilmålte inntekt. Problemet
med avveiningen
kraft
mot natur er at den må skje kollektivt, det må bli en avgjørelse
mens det kunne være hundre forskjellige
meninger
dersom hver
enkelt skulle valgt. Det er heller
ikke til å komme fra at uansett
av hva avgjørelsen
blir, vil de
færreste
være enig i ett og alt,
og mange vil være bittert uenig,
til den ene eller annen side.
Den avveining det er tale om,
er ikke mellom en klikk av «kraftutbyggeres»
særinteresser
på den
ene siden, og kretsen av naturvenner på den annen. Naturvenner kan det være like mange av
blant kraftutbyggere
som blant
folk ellers. Det er hele samfunnet
som har bruk for kraft, og bruk
for natur. Derfor burde man være
forskånet fra den form for debatt
som går ut på kraftutbyggernes
nedrige
motiver
og deres dype
uforstand
i det de steller med.
Kontroll er bra, og uenighet i sak
er en grei ting, så syng ut om det,
men la personsjikane
ligge.
Men har vi ikke natur nok i
Norge? er det mange som spør.
Bare
se når
dere
flyr
mellom Oslo, Bergen og Trondheim,
for ikke å snakke om nordover.
Jo, på en måte er nok det rett.
Om så all den vannkraft
blir
bygd ut, som det er verd å tenke
på, rent Økonomisk — det dobbelte omtrent av hva som er bygd
hittil — så vil det ennå være

masser av plass igjen i fjellet, om
så alle nordmenn
ville opp der
til fots på en gang. Ikke behøver
man sitte og se på et nedtappet
magasin eller på et tØrt elveleie
heller, om man ikke absolutt vil.
På et magasinkart,
hvor alle de
magasiner er inntegnet, som ikke
er helt oppfylt før sommerferien
begynner, er det riktig god plass
innimellom.
Thorleif Schjelderup
viste nylig med en farvefilm hvordan man kan ha de herligste naturopplevelser
i den fullstendig
kraft-utbygde
Hemsedalen. I påsken valf arter
folk til traktene
rundt MØsvatn og andre av våre
største kraftverksmagasiner.
I det
hele tatt, nå etter at en rekke
vassdrag har vært fullt utbygd i
årevis, kan man av erfaringene
trygt slå fast at det meste av det
som går under begrepet friluftsaktivitet
— oss stuemenneskers
behov for å komme ut og røre på
oss, til fots og til bils, på ski og
i skiheis
det går meget bra
sammen med kraftutbyggingen.
Så
langt fra å flykte for kraftvandalene, trekkes hyttebygging,
campingplasser,
skiheiser og hoteller
med i kraftutbyggingens
spor,
eller rettere på kraftutbyggingens
veier, opp i fjellet.
Men det som det kan spøke for,
og det alvorlig, er det lille vårt
land ennå har igjen av områder
hvor man kan være litt alene med
naturen,
hvor man kan streife
noen dager ved egne krefter uten
å stØte på noen av den tekniske
sivilisasjons
påminnelser.
Disse
områdene,
det som er igjen av
dem, trues fort, for det er aldeles
ikke bare kraftutbyggingen
som
truer. Det er liten hjelp i å holde
kraftverket
borte, dersom et slikt
område parteres av en vei, eller
punkteres
av en hytteby. Derfor
må en fredning, om den skal ha
noen vits, omfatte mer enn bare
kraftutbyggingen.
Noen flertallssak er nok dette ikke. Men et rikt
samfunn må ha råd til å gi plass
for denne form for naturopplevelse,
selv om det bare er en minoritet
som sØker den. For dem betyr den
overmåte meget. Og kanskje noen
hver av oss en gang i blant hører
til blant dem.
En landsplan for fredning kan
bare ta vare på en liten del av
problemet
kraft og natur, ved å
fastlegge
områder
hvor
ingen
bygging
overhodet
kan tillates,
uansett hvor «pent» det kunne bli
gjort. Like viktig er problemet

med de områdene som ikke komnoen fredning.
mer inn under
i
Kommer det først et kraftverk
et område, eller kommer det en
vei, en industri, en større hytteby,
så er den spesielle opplevelseskvalitet som ligger i uberørtheten
borte. Det mål som da må legges
både for kraft og
på utbyggingen,
for andre formål, er at den får et
omfang og en utforming som ikke
skjemmer området for de formål
det ellers tjener. Det ideelle krav
er tapt, men det
om uberørthet
estetiske krav må fastholdes. Det
vil bety ikke bare en skjønnsom
utforming, men en ganske kritisk
av magasinstørrelser,
avveining
minstevassmagasindisponering,
føring i elver og alt det der. Det
er etter min oppfatning et hovedat
poeng i vår arealdisponering,
det store volum av friluftsaktivikan få meget
tet og masseturisme
gode vilkår i de samme områder
slik at disse
som kraftutbyggingen,
ikke i noen særlig
aktivitetene
grad behøver belaste de områdene
som virkelig skal fredes. Innretter
vi oss ikke slik, er det stor fare
for at de biter av urørt natur som
kan bli
fredes for kraftutbygging
slukt av turismen og alt dens vesen, og da er vi like langt.
Nå er også andre former for
olj eaktuelle,
kraftproduksjon
Mankraftverk og atomkraftverk.
ge spør da hvilken mening det
kan være i å bygge ut mer vannkraft, når det er klart at vi i alle
Utgangsfall må ha atomkraften.
punktet er riktig, men den konklusjon som ligger i spørsmålet
er helt på siden av saken. Altereller
nativene er ikke atomkraft
vi kommer om en tid
vannkraft,
til å ha begge. Vårt alternativvalg gjelder bare om vi istedenfor
vil ha noen
flere vannkraftverk
flere — og tidligere — atomkraftverk. Og det er også et alvorlig
som man ikke
avveiningsspørsmål
bare kan feie til side og slenge ut
et svar på. Der inngår både det
økonomiske — det går som kjent
ut på at atomkraft er lønnsom fra
ca. 1980 — og det miljømessige.
atomkraftverkenes
og
Oljegjelder
problemer
miljømessige
ikke så meget utseendet og virkningen i landskapet. Et atomkrafttil den planlagte
verk svarende
i Eidfjord,
vannkraftutbygging
av Aurland,
eller det dobbelte
ville nok ruve på sin tomt ved
kysten som et stort industribygg,
uten piper og slikt, men med elek-

og krafttriske koblingsanlegg
som et annet kraftverk.
linjer
er de
Men av større betydning
varme som blir
svære mengder
og
sluppet ut med kjølevannet,
av det radioaktive
disponeringen
avfall. Her er vi straks inne på
det farlige område med inngrep
Det er
i viktige naturprosesser.
ikke lett å trekke sammenlikninnår virkninger med vannkraft,
gene er av så helt forskjellig art.
problemer
Dersom atomkraftens
kan mestres slik som det nå ser ut,
vil jeg nok våge den vurdering
ved et atomat miljøproblemene
er mindre enn ved en
kraftverk
vannkraft.
mengde
tilsvarende
Men, og det er et stort men: Derå
vanskeligere
som noe blir
mestre, og det er jo særlig dispomateriale
neringen av radioaktivt
man her må tenke på, så er konså meget alvorligere
sekvensene
del, så valget er
for atomkraftens
ikke så enkelt. På naturvernårets
første dag foreslo naturvernårets
at
i et radioprogram
sekretær
man skulle ta et års stopp i utEt forav vannkraft.
byggingen
slag for kongressen i USA vil ha
stoppet for
atomkraftutbyggingen
ti år.
Det er ikke enkelt. Ikke så enkelt som det kan se ut i avisene.

VERPÅVAKT!
Naturvern

og motorkjelke.

For nokre få år sidan kom det i
motorbruk eit nytt køyrereidskap,
dreven skikjelke. Som dei fleste slike
kom desse nye motornyoppfinningar
og frå Amerika, og vi tok
kjelkane
mot med opne armar, namnet og, snøscooter.
Som alle andre nyvinningar kan
denne og vere til glede og nytte når
den vert rett bruka. Dei kan lette
for dei som bur eller
varetransporten
arbeider der det ikkje er vegsamband.
Uføre folk kan kome ut i natura om
vinteren, ja til og med til fjells kan
dei kome. Samane har teke desse mo1 bruk i reindriftnæringa
torkjelkane
og hatt stor nytte av dei, endå dei der
og har store ulemper.
Vi fekk for nokre år sidan ei nyvinning på sjøen som snart for som
ei farsott over landet, passbåtane. Det
er lite att av fred og ro langs strendene der desse ferdast, og fleire og
fleire vert det av dei. Sjøen er fri og
kven som helst kan få seg ein slik
båt og bruka han mest utan å ta omNo står
syn til sine medmenneskje.
fjellet for tur til å få same vanlagnaden.
Det er ikkje noko generelt forbod
mot å kjøpe og bruke desse motorkjelkane, men lokalt kan det gjerast
og remykje her. I nasjonalparkar
servat er det forbod, sameleis i sta-

tens skogar. Elles må forbod mot å
bruke desse i fjellet kome på det
plan. Om det kjem slike
kommunale
ikkje
so må dei sjølvsagt
forbod
gjelde for dei som har nytte av desse
i yrket sitt.
køyregreidene
Vi høyrer av og til om «amerikanog på dette området
ske tilstandar»
I 1964 var det
er dei skræmande.
og ved
i bruk 50 000 slike køyregreide
årsskifte var talet 250 000. Dei reknar
med at om kort tid vil talet auke med
100 000 for året. Det vil ikkje verte
mykje att av ro i våre fjell dersom
vi her fol i fotefara til amerikanarane.
La oss tenke oss om i tide og ta dette
trugsmålet alvårleg.
S N

1970,
NATURVERNARET
OGAKTIVITETER
ORGANISASION
Den norske hovedkomite:
Per Borten.
Formann: Statsminister
Særskilt oppnevnte medlemmer:
Statsråd Helge Selp.
Guttorm Hansen
Stortingsmann
(nestformann).
Karl Evang.
Helsedirektør
av reVidere består hovedkomWen
fra ca. 50 forskjellige
presentanter
foreninger, etater og deinstitusjoner,
partementer.
har nedsatt et arbeidsHovedkomWen
utvalg bestående av:
Professor Olav Gjærevoll, formann.
Direktør Wilhelm Elsrud.
Konsulent Sigmund Huse.
Magne Midttun.
Generalsekretær
Lektor Knut Stokke.
Adm. direktør H. W. Bjerkebo.
er
Som konsulent for arbeidsutvalget
engasjert redaktør Ragnar Frislid.
Det er videre opprettet følgende spesialutvalg:
Arealplanleggingsutvalget
som
med dosent Erik Langdalen
formann.
Filmutvalget
Gunnar Gerrnemed underdirektør
Landskapsarkiten som formann.
tekt Knut 0. Hillestad fra NVE er
med i dette utvalget.
Presse-, radio- og TV-utvalget
Helge Brodal som
med konsulent
formann.
Skole- og undervisningsutvalget
med lektor Knut Stokke som formann.
Trykksakutvalget
med informasjonskonsulent
som formann.
Tor Skjervagen
Utstillingsutvalget
med konsulent Kristian Kaus som
formann.
har dels direkte
Arbeidsutvalget
eller etter forslag fra spesialutvalgene
for
aktivitet
satt igang en betydelig
1970.
i Naturvernåret
gjennomføring
Det vil føre for langt å registrere
vil
her, men publikum
aktivitetene
etter hvert merke det i TV og radio,
i forfilmer på kino, i brevkursaktiviinnen de forskjeltet, i skoleverket,
som deltar i liolige organisasjoner
i
i vindusutstillinger,
vedkomiten,
i
i presseartikler,
Folkeakademiene,
brosj yrer osv.
FOSSEKALLEN
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NEI,
herr generaldirektør!
Kampen
om Aurlandsdalen
endte
med 100 % tap for naturvernet.
De
krasseste
og kortsynteste
materialistiske standpunkter
fikk overveldende
flertall i Stortinget.
Det er ikke noe
å gjøre ved det — et land har de
politikere det fortjener, og vi fortjener
det tydeligvis ikke bedre. Den bittersøte erkjennelse
av tabbens
totale
omfang vil vel ikke komme før de
fleste av de direkte ansvarlige er gått
bort, og så blir det ettertiden
som
feller dommen.
Men når Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen's
generaldirektør
har den
utrolige freidighet på seierens morgen
å stå fram i NRK og påstå at det ved
Aurlandsutbygningen
er tatt alle mulige hensyn
til naturvernet
(sitert
etter hukommelsen),
må man fra naturvernets
side si nei og atter nei.
Det ville være en enda større ulykke
om det inntrykk
skulle få feste seg
at det var gjort noe som helst for å
imøtekomme
selv de enkleste naturvernhensyn
i denne sak. Aurlandsutbyggingen
er så brutal som den kan
være, og når generaldirektøren
kommer med en ytring, som den siterte,
kan forklaringen
kun være enten at
han ikke vet hva han snakker
om,
eller at han bevisst snakker mot bedre
vitende. Med like stor rett kunne en
naturverner
si at han hadde tatt alle
mulige hensyn til generaldirektørens
liv og helse om han skjøt ham ned
og siden fikk ham balsamert
og lagt
på parade a la Lenin. Aurlandsdalen
uten vannet er et lik, og allverdens
generaldirektøruttalelser
kan
ikke
endre dette.
Knut Fægri.
Frå Norsk Natur

nr. 4.

Nordisk
hydrologkongress
planlegges
Nordisk hydrologisk forening under dannelse
Menneskets
avhengighet
av
vannressursene
øker raskt i dagens
samfunn.
Dette er resultatet
av
et stadig økende vannforbruk,
så
vel som av et stadig økende behov
for inngrep
i vatnets
naturlige
kretsløp for formål som avfallsdisponering, drenering, vatning og
reguleringer
av ulike slag. Med
valgte tekniske
løsninger vil en
samtidig
oppfylle
flere
formål.
Det er derfor nødvendig
å søke
optimale løsninger som tar hensyn
til skadevirkninger
av ulike slag.
De planlagte inngrep blir derfor
stadig mer kOrnplekse og av større
format.
Av den grunn er det av
økende betydning
at en allerede
på planleggingsstadiet
kan forebygge slike uforutsette skader som
ellers kan medføre store kostnader for samfunnet
eller for den
enkelte.
Planleggingen
må bygge
på de hydrologiske
faktorer
som
danner naturens grensebetingelser
for inngrep.
Dette gjelder
ved
planlegging
av reguleringsforetak
for kraftforsyning,
råvannsforsyning tiI industri,
overflateog
grunnvannsforsyning
for tettbebyggelse og annen boligbebyggelse

helsebot, helst rein natur, og somme vil gjerne sjå
naturen som salsobjekt på det internasjonale
planet.
Og framleis er det fastbuande
kring i landet som
har sin avgrensa eigedomsrett til herlegdomane,
men
ein har inntrykk av at mange ikkje veit korleis dei
skal stelle seg til alt det nye. Det kan synast uavvendeleg, alt det som brøyter seg veg.
Eg høyrde ein valldøl seie, da han såg mot ein
av dei veldige steinhopane
på den andre sida av
dalen, at no la dei mest ikkje merke til det lenger.
Andre ville kanskje hevde at kraftutbygging
der
den tekniske plastiske kirurgien har lækt dei mest
skjemmande
sår, er eit eksempel på god brukskunst.
Vi burde vel leggje til, med tanke på mennesket,
at også toføtingane
i naturen må lære tilpassing. I
eit naturmiljø kan det verka like sårande og skjemmande med avfallsprodukt
frå sivilisasjonen og med
all uforstandig
framferd som med dei kunstige tekniske endringane.
Det kan verke like oppløysande
og meir farleg om turismen tvingar fram ein service-mentalitet
og ei penge-innstilling
som øydelegg
eit gammalt kulturmiljø
innvendig. Dette har ikkje
noko med synet på levestandard
og tariffoppgjer,

så vel som ved prosjektering
av
andre tiltak som griper inn i vatnets naturlige
kretsløp og påvirker sammensetningen
i ulike ledd
innenfor områdene samfunnsplanlegging, jordbruk, skogbruk m. m.
Det er derfor åpenbart at en ikke
minst ut fra et samfunnsøkonomisk synspunkt
har behov for et
mer inngående kjennskap til lovene for vatnets oppførsel i naturen.
Denne utviklingen
på den tekniske siden fører til at et suksessivt økende press rettes mot vitenskapen om vannressursene,
hydrologien, som raskt må utvikles for
å holde tritt med etterspørselen
etter kunnskap
fra den tekniske
siden av vannressursområdet.
Den
hydrologiske vitenskapen er derfor
inne i en rask utvikling.
I første
rekke innebærer
denne utvikling
et nytt integrert syn på vannressursene
og deres omsetning
og
egenskaper. Hydrologien oppfattes
i dag vesentlig videre enn for bare
10 år siden:
hydrologien
utgjør
således læren om i første rekke
sirkulasjon, forekomst og fordeling
Forts. side 22

det er berre ei understreking
av det gamle ordet om
at mennesket lever ikkje berre av brød.
Dei refleksjonar
ein gjer for seg sjølv andsynes
eit miljøskifte som det i Setesdal, vil mest alltid bli
motstridande.
På den eine sida, på den andre —
Kor langt kan ein gå? Så langt, men ikkje lenger?
Kraft til andre, turisme for oss sjølve?
Skulle eg likevel seie det som er mi innarste
meining, så må det vere at grensa er nådd når store
deler av ei bygd skal settast under vatn ut frå
kaldklok økonomiske vurdering. Det synest vere for
høg pris å betale, og vil vurderinga
i dag halde for
langtids mål? Det som ikkje kan gjerast omatt, kan
ein kome til å trege bitterleg på.
Men eg vil også leggje til at eg ikkje trur lykke
og gode framtidsvoner
for bygdesamfunnet
ligg i ei
forsert utbygging
av det som kallast turisme. La
dei kome, alle dei som finn si glede i ein vakker
natur, dei skal alltid vere velkomne,
men la oss
ikkje stå på torget og by fram oss sjølve og vårt
kulturmiljø
som anna salsvare. Det kan bli verre
unatur av det enn av boremaskinen.
Olav Bø.
FOSSEKALLEN
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ENPLASSBESPARENDE
METODE
FOR
BYGGING
AVHØYSPENT
KOBLINGSANLEG
Ved fagsjef Ommund Hauge
Det Ommund Hauge her skriv om
kan få bort mykje av det som skjemmer naturen når det vert bygt kraftverk. Det er «utandørsanlegget» som
syner mest.
S N

De av dere som leste avisene
fredag 28. november 1969 la kanskje merke til at det var referat
fra en pressekonferanse
hvor det
ble omtalt et nytt industriprodukt, hvor en ved NTH og EFI
hadde foretatt omfattende
forsknings- og utviklingsarbeid,
delvis
finansiert
ved midler
fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Forskningsråd.
Det sto også at
Statskraftverkene
var interessert
i den tekniske løsning og ønsket
å inngå et utviklingsarbeid
for å
få fram et produkt
som kunne
anvendes i praksis. Det dreide seg
her om koblingsanlegg
for høyspenning hvor de elektriske deler
er tett kapslet i rør eller beholdere av metall og hvor en anvender trykkgass av en bestemt type
som elektrisk isolasjon.
Trykkgassisolerte
anlegg er i og
for seg ikke noe nytt, men det er
blitt aktuelt i Norge fordi Statskraftverkene
har planer om å anvende dette system
i Skjomen
kraftverk.
Personlig
begynte jeg
å arbeide med disse anlegg allerede i 1963-64
i en CIGREkomité som behandlet
understa-

sjoner. Det ble dengang konstruert og utprøvd
noen prototyper
av disse anlegg ved tlectricitè
de
France i nærheten
av Paris hvor
vi også fulgte opp driftserfaringene. Vi samlet også inn erfaringer fra andre land med liknende
anlegg. I dag kan de fleste utenlandske store elektrotekniske
bedrifter
levere komplette
anlegg
av denne type. Da vi tror at denne
måte å bygge høyspente koblingsanlegg på har noe for seg i tramtiden, er vi interessert
i at produktet også utvikles ved norske
bedrifter
og at vi skaffer
oss
know how og erfaring på området.
Hva er så det karakteristiske
ved disse anlegg? Hvis en ser på
fig. 1, er det der tegnet opp et
bryterfelt
i et 275 kV koblingsanlegg, og ovenfor er vist det samme bryterfelt utført etter den nye
metode.
En ser at plassbehovet
bare er
en brøkdel
av et konvensjonelt
anlegg, volummessig
i forholdet
1 : 20 og at det nye anlegg uten
videre kan plasseres inne i hus,
inne i fjell eller for så vidt også
utendørs hvor det vil forsvinne i
terrenget. Grunnen til at dette anlegg har interesse
ved Skjomen
kraftverk,
er at en der har meget
vanskelig for å finne plass til et
konvensjonelt
friluftsanlegg.
Det
er
vanskelige
terrengforhold
med bratte fjellvegger ned i sjøen,
og det som finnes av noenlunde
brukbart
areal
må
benyttes
til anleggsadministrasjon.
Økonomiske beregninger
viser at et
gassisolert
anlegg ikke blir noe
dyrere enn et konvensjonelt
anlegg når en tar hensyn til alle

50.5 m

Fig. 1,
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forhold som f. eks. plassforhold,
drift og vedlikehold
osv. I framtiden regner en med at det vil bli
billigere enn nåværende utførelse.
Grunnen
til at koblingsanleggene kan bygges på denne måte
for de aller høyeste spenninger er
at en anvender en gass med helt
spesielle egenskaper. Gassen heter
svovelhexafluorid
(SF6) som er
en fargeløs,
luktfri
og smakfri
gass som er kjemisk inaktiv og er
ufarlig. Gassen har en høy termisk stabilitet og er ikke brennbar. Den er fem ganger så tung
som luft og har en meget høy
dielektrisk
styrke.
Ved normal
temperatur
og trykk har den omtrent 2-2.5 ganger så stor gjennomslagsfasthet
som luft.
Den tekniske oppbygging av anlegget framgår
av fig. 2. Alle
elektriske deler som f. eks. samleskinner, skillebrytere,
effektbrymed bratte
fjellvegger
ned i
sjøen, og det som finnes av noenlunde brukbart areal må benyttes
til anleggsadministrasjon.
Økonotere, strøm- og spenningstransformatorer
er omhyllet av en metallisk
kapsling
hvor de spenningsførende
deler
isoleres
fra
jord med SF6-gass under trykk
på 1-5 ato. Gassens gode isolasjonsevne
muliggjør
den kompakte
oppbygging
med
meget
små avstander
mellom spenning
Ran
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som er jordet.
og metallkapsling
benytter også SF6Effektbryterne
idet gasgass som slukkemiddel,
sen også her viser helt enestående
Kontaktavbrenning
egenskaper.
ved brytning blir bare en brøkdel av det som er normalt ved
og revibrytere,
konvensjonelle
blir
sjon og vedlikeholdsarbeidet
tilsvarende mindre. Anleggene må
og
gasstette,
være
selvfølgelig
samtidig må det være mulighet
for metallfor visse bevegelser
ved temperaturkonstruksjoner
og dette er et av de
svingninger,
med disse anstørste problemer
legg.
Jeg skal til slutt summere opp
de viktigste fordeler med de gassisolerte anlegg.
Lite plassbehov. Dette gjør det
mulig å plassere koblingsanleggene inne i fjell ved kraftog inne i bygninstasjoner
ger ved transformatorstasjoner.
vil dette
Ved byfordelinger
etter hvert få stor betydning,
da en p.g.a. belastningsøkingen stadig må føre høyere
spenning inn i tettbygde strøk.
må det også
Naturvernmessig
være en fordel at de store
forsvinner i
koblingsanleggene
landskapet.
er berøringssikkert
Anlegget
idet alle metaller som danner
blir jordet. Ved å
kapslingen
kapsle hver fase for seg oppmot
når en også sikkerhet
kortslutning.
drift og vedlikehold
Lettere
da arbeidene kan foregå innendørs. Dette er spesielt en forhøyt til
del ved kraftanlegg

SNØFONNER
og fylkesmann
lensmann
både
sende dit og dei skreiv utførlege
om hendinga. — — —
rapportar
folk, veit
Der det er fastbuande
desse mykje om kvar og kva tid
fonna kjem, verre er det i avsides
her har ikkje
dalar og fjordar,
folk fylgt so godt med. Dei største
vi har hatt siste åra
fonnulukkene
langt
har vore på anleggsplassar
folk. —
borte frå fastbuande
Her må visast serleg varsemd
når det skal veljast byggeplassar
og andre hus der
for brakkebyar
folk skal vere om vinteren. Finnst
det skog der, so må ein sjå vel på
den, og ein gamal setervoll kan og
gje ein peikepinn på at i alle fall i
gamal tid var dette ein trygg tilhaldsstad. — — — Vanskeleg kan
det vere å vete kva retning fonna
tek. Ei av fonnene i Sogn i 1868
fjells hvor snø og værforhold
kom frå fjellet Skriken i Sogndal
for
fører til store problemer
og skaut seg tverrt over Fardalen
utendørs koblingsanlegg.
høgt oppe i lufta og knuste husa
De elektriske deler er beskytpå garden M'annsverk, medan det
og
forurensninger
mot
tet
nede i dalbotnen berre la seg litt
og har
angrep
atmosfæriske
snø som draus ned frå fonna.»
derved særlige fordeler i induDet er ikkje råd for nokon å
stristrøk.
vete kvar ei fonn kan kome. Ein
Anlegget er så å si lydløst når
stad tok ei fonn husa på garden
det gjelder kobling av brytere.
og sopa dei på vatnet i 1755. GarDette har en stor betydning
den vart bygd opp att og har ikkje
strøk, idet
i dag i tettbygde
vorte øydelag seinare.
med
utførelse
konvensjonell
smelta
Siste åra har breane
ofte gir getrykkluftbrytere
mykje. Dette har hatt mykje og
nerende støy.
og har verka
seie for fonnlaup
er ikke brennbart,
Anlegget
begge vegar. På ein gard eg kjenidet det ikke finnes olje eller
ner til, gjekk det snøfonn ned
materiale.
annet brennbart
over bøen mest årvisst i gamal tid.
overtrykk,
Med de moderate
Oppe i fjellsida låg ein isbree so
Forts. sisfe side passeleg
bratt at snøen losna og
kom i sig. No har denne breen
tina vekk og under var ei stor
steinur som no held fast på snøen.
Ein annan gard i same bygda
hadde altid vore halden for å vere
trygg for fonnfåre. Der og var det
ein stor isbree ovanfor husa, han
dal.
låg i botnen på ein halvbratt
Når so denne breen tøya bort, bles
dalen full av snø og når det då
losna små fonner oppe i dalsidene,
tok dei med seg alt som hadde
samla seg i botnen og det vart
garden.
som øydela
skadefonn
Husa vart slegne ned, og det vart
drepe folk so garden er no fråflytt.
Dette skifte har hendt i mitt
minne, og ein som hadde flytt ut
desse
frå denne bygda, granska
stadane og fann ut korleis det hekk
Sigurd Nesdal.
saman.

I 1968 var det 100 år sidan den
i 1868 då det
store fonnvinteren
gjekk med omlag 150 menneskje
Eg hadde eit
på eit pår månader.
i radio til minne om
program
noko eg sa då
denne hendinga,
rann meg i minne no etter ulukka
i Mauranger:
«Som oftast var det bønder og
som misste livet når
bygslemenn
fonnene gjekk. Det året gjekk det
ei fonn i Øksnes i Nordland som
tok ei rorbu og drap 8 menneskje.
Den fonna som vart mest vidspurd
denne vinteren var ei som tok ut
i
gardane Imagen og Kletthamar
til det var at
Grunnen
Oppdal.
22 av dei som misste livet her var
vegpå offentleg
vegarbeidarar
anlegg. Etter denne ulukka vart

Fig. 2,
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Raset
Mauranger
Av kraftverksdirektør
Sigurd Aalefjær

Fredag 9. januar 1970 fikk vi
det uhyggelige bud at åtte mann
var saknet etter at et snøras hadde
utslettet et verksted og to mindre
trebygninger
ved et arbeidssted
ved Folgefonn-anleggene.
Anlegget ligger innerst i Maurangerfjorden,
en arm til Hardangerfjorden, på vestsiden av Folgefonnhalvøya. Terrenget her er noe
av det mest uryddige og barske
en kan tenke seg, steile fjellsider,
fare for stein- og snøras mange
steder, værhardt,
ingen vegetasjon over ca. 500 m og med Folgefonna som nærmeste
nabo. Utbyggingsplanen
ble fremlagt
f ebruar 1965. Vi var klar over at
vi ved dette anlegg sto overfor
problemer
som tildels var andre
og større enn ved våre andre anlegg. Fremføring
av veger
og
plassering av anleggsplasser
på de
sikrest
mulige
steder
krevde
ekstra undersøkelser
utover det
planleggerne
hadde gjort. Det ble
i 1965 stasjonert
en erfaren anleggsingeniør
ved anlegget
for
bl. a. å studere nevnte forhold.
I 1969 besluttet
Stortinget at anlegget skal bygges.
Det anleggssted
hvorfra ulykkesmeldingen
kom
ligger
850
m.o.h.
Det er et angrepssted
(tverrslag)
for driving av en tunnel, den såkalte
Bondhusoverføringen.
Luftlinjeavstanden
fra
tverrslaget
til havet er kun 2700
m. Tilriggingsarbeidet
var på det
nærmeste ferdig og det var sprengt
plass inne i tunnelen
for verk-
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sted. De omkomne skulle således
om kort tid enten forlate dette
anleggsstedet
eller flytte inn i
fjellet.
Fra anleggets hovedkontor,
som
ligger ved sjØen innerst i fjorden
(Austrepollen),
er det bygget anleggsveg stort sett som en hylle
i fjellsiden
i sterk stigning opp
i fjellet. Fra Rednedalsvatn
590
m.o.h. går det en 1000 m lang taubane til arbeidsstedet.
Taubanen
er godsbane godkjent for persontrafikk,
men det er neppe for
hvem som helst å sitte i den åpne
kurven i snyi og blest høyt over
terrenget.
Mannskapsbrakkene
ligger ved Rednedalsvatn
slik at
taubanen må brukes til og fra arbeidsstedet
hver dag.
Jeg har beskrevet anleggsstedet

såvidt utførlig for at leserne skal
ha mulighet for tilnærmet å forestille seg redningsmannskapenes
fantastiske
innsats da de i forrykende uvær, vind over orkans
styrke, snødrev og kulde, tok seg
opp til ulykkesstedet
for om mulig å finne overlevende.
En mast
på taubanen var ødelagt og banen
kunne ikke benyttes. Et stort helikopter
var over ulykkesstedet
få timer etter raset var gått, men
været gjorde det helt umulig å
gå ned.
Hjelpemannskaper
strømmet til
fra alle kanter av Vestlandet. Det
var folk fra flere hjelpekorps,
lensmannsog politifolk, bygdefolk og våre egne arbeidere
og
funksjonærer.
Arbeidet
var slett
ikke ufarlig og det var et begren-

set antall som kunne slippes til
til enhver tid. Været var en tid
slik at det var umulig å gjøre
noe. En stor hjelp var det da taubanen søndag morgen kunne settes i provisorisk
drift, dog bare
for godstransport.
Det ga oss håp da det senere på
fredag ble meldt fra fjellet at en
av de åtte var kommet til rette.
Han hadde vært utenfor rasområdet. Håpet gikk over i fortvilelse
ettersom
tiden gikk og det var
klart at vi hadde mistet syv mann.
Det er den alvorligste ulykke som
har rammet oss i NVE og vel også
kraftutbyggingen
i det hele tatt.
Fem ble funnet mellom forvridde
stålkonstruksjoner
og tettpakket
snø. De to siste — som antas å
ha gått ut fra verkstedet
like før
ulykken
— ble mandag
funnet
5-600 m nedenfor anleggsstedet.
Vi besøkte anlegget
få dager
etter ulykken. Alt og alle var preget av det som hadde hendt. Uten
selv å ha opplevd noe lignende
kan vi vanskelig
forestille
oss
hvilken
påkjenning
det må ha
vært for menneskene
i et slikt
anleggssamfunn
og i en liten bygd
som dette. Fire av de omkomne
var fra bygden. Vi føler dyp sorg
og medfølelse med de etterlatte,
med bygdens folk, arbeidskamerater og anleggsledelse.
Jeg vil gjerne takke de mange
som deltok
i redningsaksjonen
eller på annen måte hjalp oss i
forbindelse
med ulykken. Det er
gddt å vite at det finns så mange
hjelpsomme,
uredde, uselviske og
prektige mennesker.
Den yngstesom
gikk bort var
Brakka

stod

171/2 år og han hadde bare vært
hos oss i 5 dager. Den eldste var
55 år, en hadde vært hos oss i
hele 23 år. De omkomne er:
Nils Telstad, f. 30.11.20 i Surnadal, gift, hustru, 2 barn, 10 og
13 år. Han begynte
som snekkerformann
ved Aura-anleggene
den 26.8.46 og arbeidet der sammenhengende
til 30.11.56. Han
ble overført til Tokke-anleggene
7.2.57 og til Folgefonn-anleggene
2.12.68. Han var for tiden bosatt
i Uskedalen, men han hadde eget
hus på Dalen i Telemark.
Meinhard
Fjelnseth,
f. 23.3.18
i Valnesfjord,
gift, hustru
og 1
barn på 14 år. Han begynte ved
Aura-anleggene
5.7.49 som snekker og arbeidet der sammenhengende til 30.11.56. Han ble overført til Tokke-anleggene
20.2.57
hvor han arbeidet som snekkerbas
til han 2.12.68 ble overført
til
Folgefonn-anleggene.
Også Fjelnseth hadde bygget seg eget hus
på Dalen i Telemark.
Sommeren
1969 flyttet
familien
til hans
hjembygd Valsøyfjord.
Arthur
Sandvik,
f. 19.7.48 i
Kvinnherad,
gift og 1 barn ca. 1
mnd. gammelt. Han var bosatt i
Dimmelsvik.
Han begynte
ved
Folgefonn-anleggene
6.10.69 som
tverrslagsreparatør
ved Bondhusoverføringen.
Øyvind Skoglund, f. 22.3.48 på
Ænes i Kvinnherad
kommune.
Han begynte som anleggsarbeider
ved Folgefonn-anleggene
7.7.69 og
var med på monteringen
av hvilebu m. v. på tverrslag
Bondhusoverføringen.
ved

krysset.

Karl Johan Bondhus, f. 9.5.27
i Mauranger,
gift, har 3 barn,
hvorav en voksen som også arbeider på anlegget.
Han hadde
gårdsbruk på Bondhus i Mauranger som han drev ved siden av
anleggsarbeidet.
Han begynte ved
anlegget 6.10.69.
Geir Bondhus, f. 11.4.52 i Mauranger, sønn av gårdbruker
Bård
Bondhus i Mauranger.
Han begynte ved anlegget 5.1.70.
Oscar Aasland, f. 13.3.14 i Stavanger, gift og 1 barn på 17 år.
Familien er bosatt i Grannes, Sola.
Han begynte ved Folgefonn-anleggene 1.7.69 og var hovedoppsynsmann ved tverrslag Bondhusoverføringen.
Når anleggsledelsen
omtaler den
enkelte, er det om alle som en
ordene
dyktig,
pliktoppfyllende,
interessert,
sympatisk
og avholdt
som går igjen.
Vi lyser fred over deres minne.

Ulykken
som rammet oss
Det var et hårdt slag som rammet oss her ved Folgefonn-anleggene.
Vi står undrende
igjen
og spør: Hvorfor?
Naturkreftene
er veldige og vi
blir stående små og maktesløse.
Likevel ble forsøk på forsøk gjort
for å komme fram til ulykkesstedet og i spenning og angst ventet
vi på å høre fra den første patrulj e.
Pågangen
fra alle som ville
hjelpe var stor, her manglet ikke
vilje, men redningsaksjonen
måtte
ikke kreve flere ofre. Mange vanskelige avgjørelser måtte tas.
Vi snakker gjerne om sikring,
om vern og beskyttelse.
Under
slike forhold som vi opplevde disse
dagene,
syntes
naturkreftene
å
ville feie alt bort.
Blant de omkomne var middelaldrende folk med lang anleggserfaring og med opphold i høyfjellet tidligere.
Det var ungdom som med vilje
og innsats så framover.
Deres liv ble brått slutt, sorgen
har rammet mange hjem.
Arbeidskameratene
og vi andre
som har vår tilknytning
til anlegget, føler med disse. Sorgen har
også rammet oss.
Deres minne vil vi alltid bevare.
Arne

Krogsrud.
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I dette naturvernnummeret
har fagsjef Bård Andersen
i Forbygningsavdelinga
skreve om arbeidet dei driv med. Han kjem og inn
på naturvern
og forbyggingsarbeid
og skriv m. a.:
En rekke forskjellige
interesser
blir beryirt av de tiltak det her
gjelder, blant annet kommuner,
grunneiere,
Vegvesenet,
flØtningen,
kraftanlegg,
fiskeinteresser
m. v. Stort sett har samarbeidet
med de
forskjellige
instanser vært utmerket. Som oftest er ulemper som følge
av disse arbeidene av forbigående
art. Vi har heller ikke hatt klager
fra naturverninteresser
vedrørende
disse tiltak. Generelt sett er det
alminnelig oppfatning at et korrigert og sikret elvelØp, innrammet
av
rasjonelt utnyttede
arealer, er «penere» enn et område som er herjet
av oversvømmelse
og erosjon. Det kan likevel nevnes at et av våre
trirrleggingstiltak
er utsatt fordi det arbeides med planer om freding
av det aktuelle område som fuglereservat.

ganske annen størrelsesorden.
I
sjeldnere tilfelle kan hus bli tatt
av flommen
og menneskeliv
gå
tapt.
Erosjon
(utgraving)
foregår i
større eller mindre grad i alle
våre vassdrag
og oppstår
hvor
strømhastigheten
blir så stor at
massene i elvekanten
eller elvebunnen blir revet med. Spesielt
under flom kan erosjonen
medføre at betydelige
arealer
blir
gravd vekk, bebyggelse
kan bli
tatt av elva m. v. Erosjon kan også
medf øre
at
høye
skråninger
(f. eks. leirskråninger)
blir ustabile. Dette kan utløse ras som kan
få betydelig omfang, elveløp kan
bli stengt igjen m. v.
Tiltakene for å bedre flomforholdene i vassdragene
må stort
sett avpasses etter omfanget
av
skadene og verdiene som blir berørt. Som kjent yter Statens naturskadefond
erstatning til skadelidte, blant annet etter flomkatastrofer. Hvor mulighetene for bedring av tilstandene
ikke er til
stede, eller kostnadene ved eventuelle tiltak ikke står i rimelig
forhold
til nytten ved arbeidet,
kan det komme på tale med fraflytting fra utsatte områder.
Oversvømmelse
som
skyldes
dårlige avløpsforhold
kan generelt forhindres ved tiltak som enten tar sikte på å senke vannstanden (forbedre
avløpsforholdene)
eller ved å demme inn de skadelidende
arealer
ved flomverker
(diker). Her i landet er det utført
en rekke større og mindre senkingstiltak
(tørrleggingstiltak).
Som oftest har disse arbeidene
både tatt sikte på å hindre oversvømmelse og å senke grunnvannstanden
i området for å bedre
jordbruksforholdene.
De fleste
større tiltak er planlagt og utført
av Vassdragsvesenet,
ofte i samarbeid
med Landbruksdepartementet,
Det norske myrselskap
m. fl. Av store arbeider i de senere
år kan nevnes tørrlegging av Selsmyrene,
hvor 5-6000
da. mer
eller mindre uproduktiv
mark er
omdannet
til «Gudbrandsdalens
kornkammer».
I Vestfold er utført flere store tørrleggingstiltak,
blant annet senking av Goksjø og
Storelv, som også omfatter 5-6000
da. I Eidskog, Hedmark, er under
utførelse
et senkingstiltak
som
ved siden av å forbedre vel 2000
da. også hindrer oversvømmelse
i
tettbebyggelse,
skaper
grunnlag

Flom
ogflomskader
„Flaumen
gdr, i Noreger vår.. ."
AV FAGSJEFBÅRDANDERSEN
Både i prosa og lyrikk kan vi
finne beretninger
om flommer og
flomskader i gammel og nyere tid.
Blant annet i bygdebØker kan vi
lese om flommer og isganger som
har ødelagt hus og eiendommer,
til dels også krevd menneskeliv.
Eksistensgrunnlaget
er i mange
tilfelle blitt ødelagt. Katastrofeflommen i Glomma i 1789, «Storofsen», førte som kjent til stor utflytting fra mange bygder i Østerdalen.
Men vi er ikke ukj ent med
flomskader
i våre dager heller.
Med de vekslende
nedbØrforhold
m. v. her i landet, må vi stadig
være forberedt
på flommer i et
eller annet av våre tallrike vassdrag.
Fra de eldste tider har det vært
utført større eller mindre tiltak
for å hindre eller redusere flommenes herjinger. Langs elvene på
Vestlandet kan vi f. eks. finne eldgamle steingarder
som skulle beskytte de beskjedne
åkerlappene.
I de skogrike bygdene på Østlandet og i Trøndelag
var det mer
alminnelig med tømmerstokker
til
sikring av elveløp, gjenstenging
av flomløp m. v. I mange tilfelle
har også hensikten
vært å lette
fløtingen,
f. eks. ved «skådammer».
Staten kom tidlig inn i bildet
når det gjaldt arbeidet
med å
hindre flornskader.
Allerede omkring år 1800 var de første offiserer eller ingeniører
beskjeftiget med tiltak for å bøte på flom-
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skader, hindre erosjon m. v. I løpet av forrige århundre
og begynnelsen av dette, har «Kanalvæsenet» stått for gjennomføringen av tallrike og til dels betydelige
forbygningsarbeider
over
hele landet. Det er mange steder
utført
imponerende
byggverk
med datidens redskap og muligheter.
Siden 1920 planlegges
og utfØres forbyggings-,
senkingsog
flomskadearbeider
av Forbygningsavdelingen
i Vassdragsdirektoratet. Disse tiltak er i høy grad
med på å bevare produktive
arealer i vårt land og de skaper også i
mange tilfelle muligheter
for utnyttelse av nye områder for jordbruk, boligtomter,
industri
m. v.
Det kan derfor være av interesse å
se litt på hvilke tiltak dette gjelder og hvordan problemene søkes
løst.
De vanligste skadene i vassdragene skyldes
enten
oversvømmelse, erosjon eller utrasing. Hvis
elveløpet har lite fall (dårlige avløpsforhold),
vil oversvømmelsene
ofte bare medføre kortvarig neddemming av visse områder. Skadene kan bli store hvis bebyggelse
blir berørt. Hvis elva har større
fall, vil oversvømmelsene
ofte
medføre at sand og grus blir ført
ut over dyrket mark, hager m. v.
Oversvømmelsene
kan også medføre at jord og veger blir gravd ut
og totalskadet,
bruer blir revet
vekk osv. Her kan skadene bli av

for ordnete kloakkforhold m. v.

Inndemming
av skadelidende
arealer
ved flomverker
er velkjent blant annet fra Nederland,
men det er heller ikke ukj ent hos
oss. Spesielt
langs våre større
vassdrag har det fra lang tid tilbake vært bygd voller for å hindre
oversvømmelse.
Som oftest
er
disse vollene bygd for å tåle ekstra
store flommer. Siden det går lang
tid mellom slike flomtopper,
har
vi sett eksempler på at folk i ren
uforstand
har
ødelagt
vollene.
Manglende
vedlikehold
har også
ført til at de har mistet sin verdi.
Flomverk av denne type bygges
opp av masser som er mest mulig
ugjennomtrengelige
for vann. I
mange tilfelle må vollene beskyttes mot erosjon på vannsiden. Ellers blir de tilsådd og vil etter
kort tid gli naturlig inn i landskapet.
For å skaffe avløp for
vann fra det inndemmede område,
må det anlegges stikkrenner
med
selvlukkende
ventiler
i vollene.
Hvis området er stort, må det i
mange
tilfelle
bygges
pumpeanlegg som skaffer avløp i flomperioder.
Ved Kirkenær i Solør har V assdragsvesenet under utførelse et ca.
7,5 km langt flomverk, som vil gi
flombeskyttelse
for ca. 10 000 da.
jordbruksareal
og tomter, videre
tettbebyggelsen
på Kirkenær,
veger, jernbane
m. v. Her bygges
også et pumpeanlegg
som skal
kunne pumpe 7,5 m3 pr. sek. i en
flomsituasj on.
Ellers er det under planlegging
en rekke flomverker
for mindre
områder andre steder.
Hvor elveløpene er ustabile med
stort fall, stor massefØring, mange
flomlØp m. v. kan det bli nØdvendig med omfattende
korreksjonsog forbyggingsarbeider
for å rette
på forholdene.
Som oftest
vil
resultatet bli et nytt løp med flomverker på begge sider. Skråningene må forsterkes
med sprengt
stein. I mange tilfelle må det bygges terskler
for å hindre bunnerosjon, ofte i forbindelse
med
samlebassenger
for masseføring.
Med moderne anleggsmaskiner
har
vi fått anledning til å gjennomføre mer fullstendige
tiltak som
forhåpentlig
vil tåle større påkjenning.
Slike korrigerte
elvestrekninger
vil i en overgangstid
være noe uryddig. Ved igj enfylling av gamle flomløp, tilsåing og
tilplanting m. v. prøver vi å rette
på forholdene.
Ellers vil steinbeskyttelse, terskler av stein m. v.
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etter kort tid gå inn som naturlige
elementer i elveløpet. Med kjennskap til de ødeleggelser som elva
har forårsaket på slike steder, må
skjemmet utseende være tilgitt i
en relativt kort anleggsperiode.
Større
og mindre
tiltak
av
denne art er utført eller under
utførelse over hele landet. Verdifulle jordbruksområder
er blitt
beskyttet eller innvunnet, bebyggelse er blitt sikret og mulighetene
er blitt lagt til rette for utvidelse
av tomtefelter
for bebyggelse og
industri.
Mange steder har tiltakene hatt indirekte
betydning
ved at dyrket mark er blitt spart
for nyregulering.
Tiltak for å hindre erosjon i
elveskråningen
er uten sammenlikning den største gruppen
av
arbeider som Forbygningsavdelingen tar seg av. Det alt vesentlige
av arbeidene består i å dekke de
utsatte elveskråningene
med et ca.
0,5 m tykt lag av sprengt stein,
etterat skråningene
er jevnet av
til ca. 1 : 1,5. Hvis elvekanten består av fine masser, må steinlaget
legges
på et grusfilter.
Hvor
strømhastigheten
er liten, kan det
være tilstrekkelig
å beskytte skråningene med grus. Vi har også i
enkelte tilfelle prøvd med tilplanting og tilsåing av slike skråninger. Dette kan være tilstrekkelig
i mange tilfelle hvis skråningsfoten er sikret og flommene ikke
blir for store før skråningene
er
tilgrodd.
Utførelsen
av disse arbeidene
kan ofte være problematisk.
I de
store vassdragene kan skråningene
ofte være 15-20 m høye og dybden langs land betydelig. Arbei-

det blir mange steder, f. eks. langs
Glomma, gjort på vintertid, blant
annet for å slippe å bygge anleggsveier, for å kunne utnytte isen for
utlegging
av stein m. v. Vinterarbeidet er også populært i mange
kommuner
hvor sesongledigheten
er stor. Andre
steder, f. eks. i
Namsen,
blir
steinen
kjørt
ut
som fylling i foten av elvekanten.
Dette gir også en bedring av stabiliteten for de rasfarlige skråninger. Her kan arbeidet pågå det
meste av året.
Erosjonsbeskyttende
arbeider
utføres som nevnt over hele landet. Den største enkeltoppgaven
vi har hatt gjelder forbygningene
i Namsen. Her blir det utført arbeider for ca. 25 mill, kroner over
en lengde på ca. 50 km. Ved disse
arbeider håper vi å forhindre
de
store leirrasene, som i flere tilfelle
har krevd menneskeliv og ødelagt
betydelige verdier.
Som en kuriositet
kan nevnes
at det i Grense-Jakobselv
er blitt
utført forbyggingsarbeider
over en
lengde på ca. 20 km. Hovedhensikten her har vært å ivareta norske interesser,
idet grensen mot
Russland følger elva. Det hører
med til historien at det hittil ikke
er utført arbeider på russisk side.
En rekke forskjellige interesser
blir berørt av de tiltak det her
gjelder,
blant annet kommuner,
grunneiere,
Vegvesenet,
fløtningen, kraftanlegg,
fiskeinteresser
m. v. Stort sett har samarbeidet
med de forskjellige instanser vært
utmerket.
Som oftest er ulemper
som følge av disse arbeidene
av
forbigående art. Vi har heller ikke
hatt klager fra naturverninter-

HYGGEKVELD
Koselig hyggekveld
på Bandak
Hotell mandag den 8. desember
1969.
Samarbeidsutvalgene
for
Østlandsverkene
hadde møte på
Tokke, og i forbindelse med dette,
arrangerte
velferdskomiteen
en
hyggekveld
for de ansatte
med
fruer på Tokkeverkene.
Velferdssjef
Graatrud, som forresten var initiativtaker
til dette
arrangementet,
holdt
kveldens
foredrag. Han tok opp tanken bak
samarbeidsideen,
og kåserte morsomt og interessant.
Han oppfordret alle til å arbeide aktivt
med i samarbeidet,
nevnte forslagskassen,
og bl. a. velferdsar-
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beidet.
Konklusjonen
var at jo
mer aktivt de lokale velferdskomiteer arbeidet, dess lettere var
det å få støtte og midler.
Ingen
fikk noe gratis — uten innsats.
E. Kolstad, formann i velferdskomiteen på Tokke, ønsket velkommen. Deltakerne ved etterutdanningskurset
som pågikk i Vinje, var også invitert, så alt i alt
var det ca. 50 personer som koste
seg med den deilige varmretten
som ble servert.
Driftsbestyrer
Tvedt hadde også et innlegg, og
han takket på vegne av Tokke for
det flotte stereoanlegget,
som ble
innviet denne kvelden. Det smakte

esser vedrørende
disse tiltak. Generelt sett er det alminnelig oppfatning at et korrigert
og sikret
elveløp, innrammet
av rasjonelt
utnyttede arealer, er «penere» enn
et område som er herjet av oversvømmelse og erosjon.
Det kan
likevel nevnes at et av våre tørrleggingstiltak
er utsatt fordi det
arbeides med planer om fredning
av det aktuelle område som fuglereservat.
Når det gjelder finansieringen
av tiltakene kan det nevnes at staten dekker 50 prosent av utgiftene
til tørrleggingsarbeider
og 75-80
prosent
til forbyggingsarbeider.
Ved store flomskader
er det ikke
uvanlig at staten dekker en enda
større del av utgiftene. Den resterende del betales dels av kommuner, dels av grunneiere
eller andre som får nytte av arbeidet.
Tiltakene
utføres
av Forbygningsavdelingen,
som har en moderne maskinpark
og et anleggsapparat beregnet spesielt på slike
arbeider.
Omfanget av arbeidene varierer
en del. I 1970 vil det bli brukt ca.
15 mill, kroner til forbyggings-,
senkings- og flomskadetiltak.
I tidens løp er det lagt ned atskillige
millioner
for å hindre
oversvømmelser
og andre flomskader. I landsmålestokk
er det
imidlertid beskjedne inngrep som
er gjort. Likeså sikkert som at
flommene
fortsatt vil gå i våre
vassdrag, likeså sikre kan vi derfor være på at flommene fortsatt
vil nødvendiggjøre
tiltak av den
art det her gjelder.

også godt med kaffe og kaker og
populært
var det at Svein Lien,
Mår, underholdt
med tre kjente,
fine slåtter på hardingfele.
Litt
allsang var også med, og det skapte jo også litt hygge.
Siste delen av kvelden,
satte
sjølvaste ordføreren,
Jupskås, oss
i gang med en festlig Bingo-runde.
Konfekteskene
drøsset
over de
heldige vinnere, og som Jupskås
sa: «Dette var for å prøve å spre
noen Bingo-basiller
i Dalen også,
for her er merkelig nok ikke epidemien kommet enda.»
Det ble
nok mange Bingo-fans etter dette.
Håper på flere liknende kvelder.

«Deltaker».

Takvarepåvårdyrkande
jord
Avdelingsingeniør Gunnar Solberg
det siste har det blitt ei vaknande forståing
av og interesse
for å verna om dei verdiane me
har i vår urørde natur.
Desse godene har me ikkje utan
vidare — som sume har trudd —
nøgda av til alle tider. Teknikk
og «velstand»
trengjer
seg fram
over alt. Ingeniørane fer med fossane. Industrien og bilane kappast
om å forpesta vår elles så blå og
reine luft. Det dei ikkje maktar
får dei hjelp til frå kontinentet
som sender svære skyhav med sot
og annan styggedom inn over skog
og hei så ikkje eingong snøen som
fell kan kallast kvit og rein. Nei,
reint er såvisst ikkje lenger det
som kjem frå sjølve himmelen for
det hender at fisken ikkje tåler
regnvatnet,
men snur buken i veret og driv så for straum og vind.
Stort likare er det stundom ikkje
eingong
i sjølve storhavet
der
oljesølet fer som ein snikande pest
og gjer ende på både fugl og fisk
og det dei skal leva av.
Mot alt dette er det omsider
kome ein veksande
opinion som
politikarane
nå lyt ta omsyn til.
Dei har blitt så naturvenlege
og
gjeve oss naturvern-råd
og -år.
Naturparkar
og reservat er i emning og kan hende så har me ein
vakker
dag område
der fossar
digre fell og der folk frå vår etat
knapt får tilgjenge.
Det dagast
visseleg på denne fronten,
men
korleis går det med vår dyrka og
dyrkande jord?
For ikkje så svært lenge attende var jordbruk, fangst og fiske
dei viktigaste næringsvegane
våre.
I dei siste tiåra har dette endra
seg radikalt og «modernæringane»
lyt i dag finna seg i ein meir smålåten plass på yrkesstatistikken.
Rekna i prosent er det og berre
nokre få prosent av flatevidda
i
vårt land som er dyrka eller som
let seg dyrka. Sett i ein større
samanheng er det ikkje så mykje
me har å by på i så måte. Men
det vesle me har vert etter mitt
skjøn ikkje teke godt nok vare på.
Meir og meir av jordbruksarealet
vert nytta
som byggjeland
for
handel og industri, til vegar, offentlege bygg og bustadtomter.
Samstundes
skjer det ei mekanisering
og omlegging
innan

sjølve jordbruket.
Hesten er såleis i ferd
med
å forsvinna
(116 000 i 1959 mot berre 41 000
i 1969) så bonden snart lyt ta
borna med til ein dyrehage i storbyen for at dei skal få sjå korleis
dette dyret ser ut. Hesten, som
i hundratals
år har vore så sterkt
knytt til vårt jordbruk og bygdemilj ø .
I takt med dette vert det årleg
lagt ned noko slikt som 10 000
småbruk. Folketalet
i jordbruket
går faktisk sterkt attende og relativt endå meir då folketalet på
landsbasis
stig med rundt rekna
30 000 for året. Dei som er knytte
til jordbruket
vert etter kvart eit
lite mindretal.
Berre det å kome
i ei slik stode er ikkje greit. Det
er så lett å skuva deira interesser
til sides. Me kan her berre tenkje
på sameproblemet
som velstandsNoreg den dag i dag på ingen
måte har løyst.
Men attende
til åker og eng.
Ein av grunnane til at så mange
småbruk vert nedlagde er nok den
at det mange stader er lettvint å
få seg arbeid som kastar meir av
seg i klingande mynt. Ikkje minst
gjer dette seg gjeldande der storindustrien
reiser seg og i område
med vassdragsutbygging.
Vona om
materiell vinning har alltid vore
ei sterk drivkraft
og gjeld alle
lag i folket. Det er difor forståelig at småbrukaren
i slike situasjonar let jorda liggja brakk eller
plantar ho til med skog. Denne
jorda er likevel på ingen måte
gått tapt, men ligg der som ein
reserve. Snur tidene, kan ho leggjast under plog på nytt og såleis
koma til nytte i jordbruksproduksjonen.
Verre er det med dei jordbruksareal som er blitt slukte
som
byggjeland.
Dei jordviddene
må
reknast som tapt for jordbruket
i all framtid. Industrireisinga
som
har gått føre seg i etterkrigstida,
har kosta blodig mykje av vår
vesle jordreserve.
Ikkje berre industrien, men til og med bustadbygg lyt helst leggjast
på ein
åkerlapp om han finst, og det i
eit land med så mykje uproduktivt areal som vårt. Med dei gode
hjelpemidler
me har til fjellsprenging
er det frå entrepre-

nørhald
hevda at det i mange
høve ikkje vert dyrare å byggje
på fjell enn på annen grunn. Like
fullt ser det ut til at den dyrka
jorda skal ofrast på betongen og
asfalten sitt alter. Denne mentaliteten gjer seg ikkje berre gjeldande i og omkring byane, men
i bygder, tettgrender
og industristader så sant det finst nokre torver att. Likesæle med jorda er ein
tankegang som ser ut til å ha røtt
seg betre enn det verste ugras
og let seg ikkje få bukt med i ei
handvending.
Men den er i tråd
med det ein framståande
talsmann
for EEC hevda då han sa at heile
det norske jordbruket
burde leggjast ned. Me er på god veg.
Denne jordøyding og minkande
sjølvforsyning
skjer i ei tid då
det er skort på mat for 2/3 av folket på vår jord. Men utviklingshjelpa er svært så populær
og
sending av ekspertar helst lengst
mogeleg av lei. Sett at me investerte og brukte meir av vårt
overskot til stabilisering
og utvikling av jordbruket?
Då slapp
me iminsto å fara med så mykje
matvarer
frå land som så sårt
treng maten sjølv og våre f agfolk
kunne arbeide i eit kjent miljø,
men i dag står Ola nordmann med
hatt i hand og bankar på for å
få smetta inn gjennom døra til
det store, europeiske fellesskapet.
Ein viktig ting til. Med større
sjølvforsyning
ville me stå betre
budde i tilfelle ufred og blokade
ute i verda. Militærstellet
har me
for å vera budde og lyt ta kostnaden med det. Småsummar
er
det heller ikkje som vert brukte
på den fronten. Kvifor ikkje like
gjerne ofra noko på matfronten der
clei sivile i første rekkje vert råka?
I etterkrigstida
har me fått avfolka
utkantstrøk
og nedlagde
gardsbruk.
Desse, nå sundrivne
bygdemiljøa,
åtte ein kulturarv
som er komen på rek og har vondt
for å finne nytt fotfeste.
Her
trengst vidsyn, bot og betring.
Skal me vera eit sjølvstendig
folk og ta vare på vår identitet
lyt me verna
om jordbruket
og bygdesamfunnet.
Skulle dette
verta borte, ville og mykje av den
norske kulturen
gå tapt og me
kom til å få eit meir eller mindre
sterilisert
bysamfunn
utan den
mellomlekken
som skal formidla
kontakt mellom by og land. Det
er å vona at dette må gå opp for
folk flest før skadeverknaden
er
blitt for stor.
FOSSEKALLEN
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Glimt fra rennet.
øverst fra venstre:
Fr. Lundeberg
og fr. Hagen.
Veksling:
Olsen — Nielsen.
Elve, fr. Hagen.
Nederst fra venstre:
Vinje —
ankermennene
Nielsen og Røiri
etter endt dyst.
Foto: Arild Andersen.

På neste etappe gikk imidlertid Elve
et meget sterkt løp for S og brakte
Denne ledellaget opp i lederposisjon.
sen klarte så Røyri å holde inn til
mål, skjønt det røynet hardt mot slutten. Nielsen var like i hælene på ham
de siste 50 metrene, og tidsdifferansen
ble så knapp som 2 sek.
og bilEllers lar vi resultatlistene
dene tale for seg selv:
K
Lag.
42,07
Elve, Røyri)
SI(Vinje,
42.09
Olsen, Nielsen)
VI (Sandsbråten,
47.05
SII (Bretun, Forsberg, Gunnes)
47,30
Svendheim, Askilsrud)
EI(Tveit,
47,35
Hatling, Sæterbø)
VII(Thaulow,
48,26
SIII (Foyn, Gullikstad, Andersen)
49,01
Andreassen, Taaje)
AI(Bakkebø,
49,05
VIII (Solheim, Kolle, Beheim)
50,17
VIV (Halgunset, Viken, Skregelid)
51,03
SIV (Berg, Vik, Lindseth)

visstnok i at flere løpere stilte til start
og termos.
matpakke
medbringende
Føret var brukbart, men litt trått var
det nok for de fleste. Spesielt var
glien elendig i de siste motene før
mål.
Som vanlig var det S og V som
På første
om seieren.
konkurrerte
en leetappe tok V ved Sandsbråten
delse på vel ett minutt på S ved Vinje.

Vassdragsmonolitten
1970

De beste etappetider.
Herrer.
NVE's
Lørdag 17. januar arrangerte
sin årvisse stafett i
Bedriftsidrettslag
den såkalte VassdragsFrognerparken,
Det deltok 1 år i alt 20
monolitten.
hvilket er ny rekord for
tremannslag,
var imidFra spinnesiden
stafetten.
svak denne gang,
lertid deltakelsen
idet bare ett damelag møtte fram til
start.
hadde lagt en morsom,
Skigruppen
løype på ca. 4 km.
men krevende
Denne ble gått en gang av hver delhadde
taker. Tross flere henvendelser

en også denne gang funnet å måtte
sløyfe
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Dette

resulterte

Christian Nielsen
Ole SandsbråtenV
Per RøiriS
Per AskildsrudE
Odd Bjørn ElveS
Tor VinjeS
Geir TaajeA
E. BeheimV
Haakon Thaulow
Leif BretunS

13,01
13,14
13,27
14,00
14,13
14,27
14,57
15,14
15,20
15,27

V

V
Damer.

Randi PytteV
Laila LundebergV

19,16
22,33

Foto

Barnejuletrefester
De nå tradisjonelle
juletrefestene for barna til de som er ansatt
ved NVE i Oslo, ble i Velferdskontorets regi avviklet fredag 9.
og lørdag 10. januar i kantina i
Middelthunsgate.
Fredag
møtte
det fram 175 barn og 142 voksne,
mens deltakerantallet
lørdag var
henholdsvis
127 og 98. Den store
oppslutningen
om barnejuletrefestene viser til fulle at disse
arrangementene
så absolutt dekker et behov.
For tredje året på rad var det
Odd Bye-Nielsen
og hans «smånisser» som sammen ledet festene.
Arets fester fulgte stort sett det
vanlige oppleget med bl. a. opplesning
av juleevangeliet,
gang
rundt
juletreet,
opptredener
av
tryllekunstner
— dansepar
og
turnere, framvisning
av tegnefilmer samt avvikling
av en liten
talentkonkurranse.
Videre var det

Graatrud.

i Middelthunsgate
bespisning med boller og brus til
barna og wienerbrød
og kaffe til
de voksne. Helt til slutt kom så
julenissen
innom
og delte
ut
godteposer til barna.
Et programinnslag
utenom det
tradisjonelle
fant sted lørdag da
fru Bahadur,
kona til Jagdish
Bahadur
som for tiden arbeider
ved Hydrologisk
avdeling
som
Norsk Utviklingshjelps
stipendiat,
på en yndig måte framførte et par
sanger fra sitt hjemland,
India,
til eget sitarakkompagnement.
Det synes som om svært mange
var noe misfornøyde
med årets
juletrefester.
For liten aktivisering av barna samt svært mange
og til dels lange pauser er blant
de ting det klages over.
«Til lags åt alle kan ingen
gjera», heter det. Så også når det
gjelder juletrefester.
A arrangere
barnejuletrefester
for alle års-

klasser fra 2 til 15 under ett, er
og blir vanskelig. I en slik forsamling vil de forskjellige
programposter
alltid ville få en noe
blandet mottakelse.
Men at det
for små midler er mulig å lage
barnejuletrefester
på en slik måte
at de aller, aller fleste sitt helhetsinntrykk
blir positivt,
det har
blitt bevist mange ganger.
Det spørs om ikke nøkkelen til
suksess ligger i ordet aktivisering.
Barn flest synes i lengden det er
kjedelig å se på at andre opptrer.
De liker som regel mye bedre å
gjøre saker og ting selv. Om en
derfor til neste år sløyfer enkelte
opptredener,
og i stedet arrangerer festlige leker og konkurranser
slik at hvert enkelt barn får anledning til å utfolde seg mer, vil
en nok være tjent med det. I hvert
fall synes tiden nå å være inne
for å forsøke noe nytt.
K.
FOSSEKALLEN
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NATUR OG LIVSSTIL
De materielle krav overskygger
alt annet. Kravet til statussymboler truer med å ta fra oss den
sunne fornuft. Tid til virkelig å
tenke har vi ikke lenger.
For manges vedkommende synes
det som om tankene begrenser seg
til spørsmålene om å skaffe seg de
materielle ting som f. eks. naboen
har fått, det være seg ny bil eller
fargefjernsyn.
Slike betraktninger
kan gjøres på det lokale plan.
Stort bedre er det imidlertid
ikke om vi ser saken i videre perspektiv, ser på forholdene i andre
land og mellom landene. Det synes å være lenge siden verden
fostret store tenkere. I dag er storparten av verdens skarpeste hjerner engasjert i den tekniske kappestrid nasjonene
imellom, kanskje særlig vest mot øst. Resultatene av forskningen og likeså de
tekniske
landevinninger
på alle
felter teller nok fortsatt
meget,
men det som teller mest er det å
være først.
Vitenskapsmenn
og
teknikere arbeider med tiden som
oppsynsmann
og slavedriver,
rekordene
skal slås. Prestisje
og
atter prestisje dominerer virksomheten.
Når det gjelder prestisjen,
så
er den i seg selv en farlig fiende
for den skapende aktivitet på alle
trinn i samfunnet.
Alt for ofte er
viktige avgjørelser utsatt og utsatt
fordi prestisjehensyn
ikke kunne
skaffe enighet mellom de som i
fellesskap
bearbeider
en sak, og
de samme
prestisjehensyn
kan
faktisk også føre til direkte gale
avgjørelser.
Innen alle grener av næringslivet og i etatene er det neppe
noen tvil om at det kan skade et
effektivt arbeid og et godt teamwork dersom prestisjehensyn
får
råde. La oss derfor i all vår virksomhet gå inn for å la prestisjen
begraves til fordel for saklige og
frie drøftelser av alle saker. Det
er ingen skam å endre oppfatning
når argumentene
taler for det.
Ingen mister ansikt av det.
Den kanskje største statsmann i
nyere
tid,
Winston
Churchill,
kunne nok selv i mange saker
være prestisjerytter,
men han sa
også følgende om seg selv: «Mange kritiserer meg fordi jeg skifter
mening så ofte, men hva gjør det
når det er til noe bedre.»
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Fra en taleav dir. Rolf Moe

Det kan være verdt å merke seg
den moral som ligger i disse enkle
ordene.
Dette med prestisje henger vel
også noe sammen med den beskjeftigelse og eventuelt den posisjon hver enkelt har i samfunnet.
For å presisere at det bør det ikke
gjøre, kan det igjen være grunn
til å sitere Churchill, som en gang
uttalte noe som dette:
«Ikke alle
kan bli statsministere
eller inneha
høyere stillinger.
Men det som
betyr noe for et land, er at hver
kvinne og mann gjør sitt beste i
den stilling til de er satt til å
fylle.»
Vi har som kjent innen NVE
som oppgave å ivareta landets interesser på en rekke felter. Det er
ikke lett å gjøre alle til lags, og
selv om vi gjør vårt beste, vil det
alltid være noen som ikke er fornøyde og vil skjelle oss ut etter
noter. Vi må prøve å ta dette med
så godt humør som råd er.
Det siste året er det vel særlig
Naturvernfolkenes
hets mot kraftutbygging
som har ført til den
sterkeste ordbruk, selv om striden
om elektrisitetstariffene
i ØstFinnmark
nok førte til atskillig
større
avisoverskrifter
og enda
mer stygge ord på det lokale plan.
For kraftutbyggingens
vedkommende blir en sittende med det
inntrykk
at det på naturvernhold hersker
den oppfatning
at
NVE og de øvrige kraftutbyggere
innen elforsyningen
bare tenker
på å ødelegge naturen. Intet er vel
mer uriktig, men det er jo helt
ufattelig hva ensidig propaganda
kan føre til, fjernsynet
er ikke
minst delaktig i dette.
Selv om
vi alle er interessert
i videre utnyttelse av våre vannkraftkilder
for elforsyningsformål,
er det vel
heller ingen tvil om at alle i NVE
i like høy grad går inn for å gjennomføre dette arbeidet på en slik
måte at vi også bevarer naturen
mest mulig uberørt.
I alt vårt
virke skal vi forsøke å tilpasse de
inngrep som må gjøres i naturen
slik at det skapes et vakkert helhetsbilde av natur og teknikk
i
forening.
tn ting skal vi alle huske på,
og det er at vi lever i et av verdens
vakreste land, for ikke å si det
vakreste. Vi har hav, skog og fjell
i skjønn forening, og det viktigste:
Vi har plass. Ennå finnes det her

i landet store områder,
skog og
vidder hvor det er mulig å gå i
dagevis uten å se et menneske,
hvor naturen er fullkommen uberørt av enhver form for menneskelige inngrep.
Vi har urskoger
hvor det ikke er mulig å ta seg
fram uten bruk av øks. Og så
kommer det som så mange ikke
synes å være klar over: Disse herlighetene vil vi fortsatt ha nok av
selv om alle de vannkraftkilder
det er naturlig å bygge ut, blir utbygd. Den fulle forståelse av dette
vil vi antakelig først få når vi er
kommet en 20-30 år lenger fram
i tiden.
Omkring
siste århundreskiftet
var utforsking og ukjente og ubetrådte områder i de nordlige deler
av Amerika og Europa målet for
mange oppdagere.
Den følelse av
stillhet, ensomhet
og fullstendig
ro disse områdene ga de menn som
først kom dit, er tolket av nordlandenes
dikter,
den kanadiske
dikter William Service, på en mesterlig måte. Og en rekke av de
følelser Service gir uttrykk for i
et av sine dikt, som Fridtjof Nansen ofte siterte i sine taler, vil vi
fortsatt i mange, mange år ha mulighet for å oppleve i vårt eget
land. Noen få linjer plukket ut
av og fritt oversatt fra dette diktet, uttrykker
dette:
«Har du følt den store hvite
stillhet?
Våget det ukjente, trådt de
utrådte veier.
Vokset større i naturens under.
Har du sett Gud i hans storhet,
hørt den tekst naturen preker.
Sett de enkle ting, de sanne ting.
Da lytt til viddene, de kaller på
deg.
La oss finne de tyste
la oss sØke den lykke,

steder,
som er oss
forunt.
La oss reise til det ensomme sted
jeg kjenner.
Det er en hvisking i nattvinden,
en stjerne lyser for å lede oss.
Og viddene kaller på oss, la oss
dra.»
La oss etter dette glede oss over
de oppgavene vi innen denne etaten er satt til å vareta i dette vårt
land, Norge, la oss glede oss over
de muligheter
landet gir oss til
ennå å leve som mennesker
og
ikke maskiner.

„S 11/1
Å N YTT” fra etaten
HOVEDSTYRET:

Hovedstyret
har i siste kvartal 1969
ferdigbehandlet
og avgitt uttalelse
i
en rekke
større
saker av til dels
komplisert
natur, hvorav bl. a. nevnes: Innstilling
om omorganisering
av NEMKO, delegasjonsspørsmål
og
visse tilleggsbestemmelser
i tilknytning til loven av 19. juni 1969 om
bygging og drift av elektriske anlegg,
Innstilling
fra utvalget til vurdering
av skjønnsordningen
og av erstatningsutmåling
ved
ekspropriasjon,
spørsmålet om overføring av Asta elv
til Mesna, nye bestemmelser
om prisog leveringsbetingelser
for statskraft,
uttalelse
fra Statens
Energiråd
om
energiforsyningen
i Norge, vurdering
av NVE's organisasjon
i tilknytning
til Rasjonaliseringsdirektoratets
foreløpige rapport,
samt spørsmålet
om
kraftlevering
til Tokke og Vinje kommuner.
Virksomheten
for øvrig må karakteriseres
som normal,
dvs, hyppig
møtevirksomhet
med stort antall saker.
To befaringer
er gjennomf ørt i perioden.
NVE

GENERELT:

På «World Fair Nuclex
i Basel 6.-11. oktober
adm. direktør Bjerkebo.
Anskaffelse
til NVE.

av nytt

69» kongress
1969, deltok

EDB-anlegg

NVE har nå fått installert nytt EDBanlegg (Control Data 3200) i 1. etg.
i tidligere vaktmesterleilighet
som er
flyttet til 7. etg. GIER EDB-anlegget
i underetasjen
vil bli flyttet ut 26.
januar 1970. Det nye EDB-anlegget
er
levert av Control Data, et amerikansk
firma som har hevdet seg godt på
markedet,
spesielt innenfor
tekniskvitenskapelige
anvendelser,
og har
bl. a. levert EDB-anlegg
til Kjellerinstituttene,
Oslo Universitet
og Vattenfall
i Sverige.
NVE
har kjøpt
CD3200-anlegget
og har leiet ut noe
ledig
maskinkapasitet
til ELKEM.
CD3200 EDB-anlegget
må karakteriseres som et middels stort EDB-anlegg,
og det koster ca. 4 mill. kroner. Spesielt innenfor tekniske beregninger
er
effektiviteten
mange
ganger
større
enn for GIER EDB-anlegget
som NVE
har leiet.
Lørdagsfriordning.

Spørsmålet om overgang til 5 dagers
arbeidsuke innen statsadministrasjonen
er f. t. under behandling i Lønns- og
NVE har mottatt
prisdepartementet.
forespørsel om etaten har noe å innvende mot en slik ordning.
Etter en undersøkelse
foretatt
av
etatens
tj enestemannsorganisasj
oner
er det flertall blant de ansatte for
5 dagers arbeidsuke
— fri hver lørdag mot opparbelding.
NVE har i sin uttalelse framholdt
at det ikke synes å foreligge arbeids-

messige hindringer
for innføring
5 dagers uke og har gitt tanken
støtte.

av
sin

«Ringhalsprosjektet».

Som tidligere bekjentgjort
gjennom
rundskriv
har bl. a. NVE fått anledning til å sende et antall sivilingenlører til Sverige som deltakere i Ringhalsprosjektet
— et nordisk erfaringssenter
vedrørende
planlegging
og
bygging av atomkraftverk.
Sivilingeniør
Øyvind
Ulfsby
ved
SEA har arbeidet
ved sentret
fra
15. september
1960 og skal fortsette
fram til førstkommende
høst, da han
vil bli avløst av en annen sivilingeniør
fra SEA.
Det er forutsetningen
at det også
skal delta andre sivilingeniører
m. v.
fra NVE. Disse skal imidlertid
reise
først på et senere tidspunkt.
ADMINISTRA

På Lønnsog prisdepartementet,
Opplæringsseksjonens
Språkkurs
fra
13. januar
1970 deltar
overingeniør
Amundsen
(EE) i et franskkurs
og
avd.ing. Gjørva (ET2) i et tyskkurs.
Ellers
har avd.ingeniørene
Terje
Michaelsen ET6 og Bjørn Stølan ET5
deltatt i et kurs om Elektriske motordrifter
12.-15. januar
i forbindelse
med kursdagene
ved NTH 1970.
Avd.ingeniørene
Arvid Pedersen og
Tor Næss har gjennomgått
et kurs i
Stockholm
15.-16.
januar
1970 om
el.kvalitet arrangert
av Svenska Teknologföreningen
og Ingeniörforbundet
TLI.
På et møte i CIGRE, Study Committe 32, i Budapest 20.-24. oktober
1969, deltok overingeniør
K. Amundsen.
På et møte angående
selvbærende
kabler
i Göteborg
28.-29.
oktober
1969, deltok overingeniør
A. Johansen
og avd.ingenlør
Ekerhovd.

SJONS-

DIREKTORATET:

STATSKRAFTVERKENE:

Opplæring.

Siemens har arrangert
kurs i EFDfjernkontroll
hvor bl. a. 7 tjenestemenn fra verkene og 2 fra SD, sentralt, deltok.
Fagsjef
Ommund
Hauge, SE, har
gjennomgått
Solstrandkurset
i 1969.
Til kurset i 1970 har S forgjeves bedt
om å få påmeldt 2 mann.
Siviling. Håkon Steinsund, SEA, har
i januar vært på kurs om el.kvalitet
i Stockholm.
Til forskjellige
EDB-kurs i januar,
februar og mars er påmeldt i alt 27
deltakere fra S. Undervisningen
foregår i Middelthunsgt.
29.
Kontorsjef
Mengshoel,
SK, har i
februar deltatt i kort seminar i moderne lederteknikk.
Kraftverksdirektør
Sig. Aaleljær og
siv.ing. Thorleif Hoff vil møte som
Statskraftverkenes
representanter
ved
ICOLD's kongress i Montreal 1970.
På et møte i UNIPEDE's
studiekomité for vannkraftverk
i Madrid
20.-24. oktober 1969, deltok overingeniør Storebø.
På IEC/TC 57, Sperrer
i Teheran
3.-13. november
1969, deltok overingeniør K. Hage.

Konsulent Ole Dyrdahi, AA, er tatt
ut somNVE's deltaker
i et program
under ledelse av Statens rasjonaliseringsdirektorat
for opplæring
av rasjonaliseringsfolk
i staten.
Etter en periode med teoretisk opplæring er han nå tilbake ved hovedkontoret for å gjennomføre praktikantoppdrag, slik kursopplegget
forutsetter.
I siste kvartal 1969 har Administrasjons- og økonomiavdelingen
avviklet
de bygningsmessige
arbeider i forbindelse med flytting av vaktmesterleilighet og installasjon
av nytt EDBanlegg.
Videre har badstue 1 i underetasjen
undergått forbedringer.
Det ble avgitt plass i garasjen til
avbalanseringsutstyr
for bilhjul.
I siste kvartal 1969 har avdelingen
truffet tiltak for en bedre belysning
av 2-aksers-rommene
i kontorbygningen.
Etter henstilling
fra Statens Kantiner ble det installert
automat
for
mineralvann
i kantinen, samtidig som
en ordning med «selvrydding» av bordene ble påbegynt.

VASSDRAGSDIREKTORATET:
ELEKTRISITETSDIREKTORATET:

Som vanlig har det også på førvinteren
dette år vært et rikholdig
kurstilbud.
Noen av kursene knytter
seg til EDB-virksomheten,
og E-direktoratet
har her hatt følgende
deltakere: Reidar Goyer og Olav Ekerhovd har gjennomgått
grunnkurset,
og Ekerhovd
og Jon Ingvaldsen
har
gjennomgått
Fortran-kurset.
Videre
har Holger Olsen og Tor Næss gjennomgått grunnkurs + Colbol.
På Norsk
Arkivråds
arkivkonferanse på Hurdalsjøen
Hotell 13.-16.
november 1969 var NVE representert
ved Randi Meisfjord (E) og Torbjørg
Gravir (A).

Sivilarbeiderne
Anders Elverhøy og
Leif-Egil Lørum har fått departementets tillatelse til å utføre sin førstegangstjeneste
ved henholdsvis
VHB
og VHG.
Statshydrolog
dr. Gunnar Østrem er
i likhet med i fjor anmodet
om å
holde en forelesningsrekke
våren og
høsten 1970 ved Stockholm Universitet innen sitt spesialfelt
glasiologien.
På det Nordiske Vattenvårdsmöte
i
Stockholm 4.-5. november 1969, deltok fagsjef Hjelm-Hansen
og overingeniør Bergmann-Paulsen.
På IVL-konferansen
i Stockholm
10.-11. desember
1969, deltok overingeniØr Bergmann-Paulsen.
FOSSEKALLEN
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av kontinentenes
vann, vannets
fysiske og kjemiske egenskaper og
samspillet med omgivelsene inkludert vekster, dyr og mennesker.
Under det økende presset fra
anvendt hydrologi er det utviklet
nye grener av hydrologien
som
stokastisk hydrologi, systemhydrologi og hydrologiske
modeller. Ny
måleteknikk
og nye prosjekteringsmetoder
gjøres etter hvert
tilgj engelige.
Det er derfor naturlig at det i
de senere år har vært en sterkt
økende
interesse
for hydrologi
som vitenskap
og for stadig mer
forgrenede
kanaler
for informasjonsutveksling
mellom ulike kategorier med interesse for vannressurserne
og utforskningen
av
disse.
Fokuseringen av den vitenskapelige hydrologien har i Norden ført
til at en innen den internasjonale
hydrologiske
dekaden — UNESCO's
10-årige
forskningskampanje vedrørende
verdens vannressurser — har tatt initiativet til
å utgi et internasjonalt
tidsskrift
for hydrologi,
Nordic Hydrology
— An international
journal
(utkommer februar 1970), dels informasjonsbladet
Vannet i Norden —
IHD-nytt
(distribueres
kostnadsfritt gjennom IHD-sekretariatet).
Den økende interesse for hydrologien som vitenskap
ytrer
seg
videre som et mer markert behov
og interesse
for dannelse av en
nordisk hydrologisk
forening for
informasjon
og utveksling mellom
vitenskapelig
hydrologi og teknisk
hydrologi.
En slik forening vil ha
til formål å fremme hydrologien
som vitenskap
og virke for økt
kjennskap til hydrologien og praktisk bruk av hydrologiske metoder
i Norden.
Den har også til oppgave å virke for internasjonalt
samarbeid innen hydrologien.
Foreningen
retter seg både til
de som arbeider med eller er interessert i forskning innen hydrologi og vannressurser
og til de som
er aktive innenfor
de anvendte
delene av disse arbeidsområdene.
Foreningen retter seg derfor bl. a.
til universitetsog høgskoleinstitusjoner,
statlige og kommunale
myndigheter
og organ og til konsulentfirmaer
innen vannsektoren
så vel som til sektorene jordbruk
og skogbruk.
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KONGSBERG OG NVE
Mobile

gassturbinaggregater

til NVE

Bildet ovenfor viser et av de tre
mobile gassturbindrevne
generatoraggregater, hver på 1200 kW, som KV
løpet av kommende
vinter og vår
skal levere til Norges Vassdrags- og
Elektrisitetsvesen.
Traileren utgjør en
komplett kraftstasjon
med automatisk
startog overvåkingsutrustning
og
kan trekkes
etter en vanlig lastebil
eller fraktes på båt til det sted det til
enhver tid er bruk for reserve- eller
toppkraft.
For at traileren
skal være lett å
transportere
på dårlige veier og som
dekkslast på kystgående skip, er kontrollrommet
i bakkant
av traileren
gjort utfellbart, hvilket har medført
at den totale lengden under transport
kun er 6.2 meter.
Som underleverandør
for selve traileren står Larvik Karosseri A/S som
også har montert en del utstyr såsom
luftkjølt oljekjøler, lyddempere
m. m.

NEBB står som leverandør
av generator og dens tilhørende
utrustning.
Effektbryter
og koplingsboks
er montert direkte
på generatoren
slik at
det blir enkelt å anslutte kablene på
brukerstedet,
uten krav til ekstra utrustning.
Disse mobile gassturbindrevne
aggregatene som kjennetegnes
av sine
små dimensjoner,
lave vekt og høye
start- og driftssikkerhet,
byr på en
ny løsning av reservekraftproblemet
i denne effektklasse.
Det er allerede
blitt vist en veldig interesse for dette
produkt både fra kraftverkog industrifolk i alle de skandinaviske
land,

Foreningen
skal arbeide
bl. a.
ved å arrangere
nordiske hydrologiske konferanser
og symposier,
kurser og seminarer
så vel som
ved publikasjonsvirksomhet.
Denne bør ta sikte på å dekke behovet
for
hydrologisk
informasjonsspredning
både av forskningsresultat, orienterende
oversikter
og
nyhetsformidling.

tut og Sveriges Geologiska Undersökning. Under kongressen gis det
anledning for foreningen å konstituere seg.
Nærmere detaljer om kongressen blir senere gjort kjent i ulike
fagtidsskrifter.

Det er nylig etablert
en nordisk komite for å forberede
en
nordisk hydrologisk forening. Komiteen kommer til å arrangere en
nordisk
hydrologisk
kongress
i
Sverige på ettersommeren
1970 i
samarbeid med den svenske komiteen for den internasjonale
hydrologiske dekaden, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska
Insti-

og vi venter at mange vil følge NVE's
eksempel i årene som kommer og løse
sine reserveog toppkraftproblemer
på denne sikre og smidige måten.
Fra Bedrifts-Avisa.
Bladet til
Kongsberg Våpenfabrikk.

Ole Berthelsen,
direktør,
Danmarks Geologiske Undersøgelse,
Danmark.
Seppo Mustonen,
bygnadsbyrån,

avd.chef,
Finland.

Bengt Rognerud,
kulturteknikk,

dosent, Inst. for
NLH, Norge.

Gunnar Lindh,
vattenbygnad,

Vatten-

professor, Inst. for
LTH, Sverige.

Statsstimadtil elektrisitetsforsyninga
Statsstønad
til drift av dieselkraftverk eller til andre energiformer på stader som ikkje har
utbygd elektrisitetsforsyning.
Vedtak i Stortinget om dette 21. november 1969, 600 kr. for året til
kvar husstand.

naden ikkje var høve til å gje
slike tilskot.
Spørsmålet vart reist att i 1954
då det kom søknad om slike tilskot frå dieselverka
i Træna og
på Værøy og Røst. Søknaden vart
avslegen, men i åra framover kom
det med jamne mellomrom
slike
Historikk.
søknader utan at ein kunne gje
I eit stortingsmøte
den 19. juni
noko positivt
svar. NVE kom
1951 vart det reist spørsmål om
etter kvart til at retningslinene
å gje kompensasjon
til område
måtte endrast slik at det i særlege høve kunne gjevast driftssom fekk straum frå dieselkraftanlegg slik at dei kunne få straum
stønad, og på hovedstyremøte
den
til same pris som andre. Norges
10. desember
1958 vart det lagt
vassdragsog elektrisitetsvesen
fram eit konkret fremlegg om slik
kunne den gongen ikkje gå inn
stønad til drift av dieselkraftverk.
for dette og viste i eit brev av
Med 4 mot 2 røyster rådde då
15/12-51 mellom anna til at dethovedstyret
til at dieselkraftverka
etter retningslinene
for statsstø-skulle
få ein driftsstønad
for pro-8.

duksjon av dei første 1500 kWh
årleg pr. husstand.
Mindretalet
rådde frå dette, av di det meinte
ein måtte venta ei tid for å sjå
kor langt ein ville koma med forsyninga
frå vasskraftverk.
Det
viste elles til at Energirådet
ville
ta opp spørsmålet
om andre
energiformer
for forsyning
med
lys og varme til slike stader, og
det vart nemnt propangass frå det
oljeraffineriet
som då var under
bygging i landet. Departementet
følgde
mindretalet.
Energirådet
kom med ei utgreiding
i 1960.
NVE tok føre seg denne i eit PM
dagsett 5. februar 1962 og det galdt
vesentleg bruken av propangass.
NVE laga og ei utgreiding
av
januar same året om bruk av

Diesdanlegg som har fått statsstønad og ikkje seinare fått anna kraft.

Fylke — kraftlag

Herad

Oppland.
Kittilsbu sæter.
V. Oppland k.k.
Spiterstulen

V. Gausdal
Etnedal
Lom

Sogn og Fjordane.
L/L Sogndal k.l.
Jens Breisnes

Sogndal
Aurland

Møre og Romsdal.
Grip k.l.

Storleik
kWAnl.kost.

Statsst.

Husst. Pers.

St.st.

gang

65
65
69

9,2
3,0
53,0

16 000
10 000
50 000

14 000
10 000
20-000

1
1
1

3
3
7

28/ 1 1965
14/ 5 1965
14/11 1968

3*3,0
3,0

39 500
15 000

39 500
14 000

3
1

11
6

20/10 1967
28/ 3 1969

Grip

75,0

78 700

58 000

20

*40

8/ 7 1949

Eresfjord og Vistdal
komm. k.l.

Eresfjord og
Vistdal

15,0

51 000

35 000

3

11

25/10 1958

Sør-Trøndelag.
Hitra og Frøya k.L

Frøya

26,0

163 000

140 000

10

61

5/ 3 1965

65

Nord-Trøndelag.
Erik Stjern

Namdalseid

5,0

9 400

5 300

1

3

22/11 1965

66

Nordland.
Bodin k.v.
Falkfalug, Ivar. .
Imøy, Harald
Krutvatn fjellst.
Lyngvær, Rafael
Olsen, Sigfred
Pedersen, Ivar
Pedersen, Otto
Sannøy, Ole
Sæternes, Eiliv.
Roll, Trvgve
Mathiesen, Ivar
Oppsitterne i Nordbukt .

Bodin
Bodin
Bindal
Hattfjelldal
Sømna
Nordfold
Velfjord
Vega
Dønna
Bindal
Vevelstad
Tysfjord
TYsfjord

14,5 * 100 000 * 80 000
3,0
10 500
9 000
3,0
8 000
7 000
15 000
12 000
6,0
4,5
12 000
8 000
6,0
12 000
15 000
7 000
3,0
8 000
1,5 ** 16 400 ** 14 500
2,5
10 000
9 000
6,0
13 000
15 500
2,0
12 000
11 000
18 000
3,0
20 000
4,0
20 000
23 000

6
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
3

34
4
5
5
5
23
8
5
4
7
2
10
21

22/ 2
3/ 2
5/ 5
1/ 7
18/ 7
3/ 5
3/ 5
18/ 7
4/ 2
3/ 5
14/11
24/ 6
24/ 6

1957
1967
1963
1966
1958
1963
1963
1958
1966
1963
1968
1968
1968

57
67

Finnmark.
Solovomi fjellstasjon.
Levajok fjellstasjon
Oppsitterne i Goulgafjorcl

Kautokeino
Tana
Berlevåg

10,0
16,0
28,0

1
3
9

3
13
26

25/ 6 1965
1/ 7 1966
20/ 9 1968

65
69

79

320

13 000
57 000
100 000

13 000
50 000
90 000

Merknad

Planendring

50

* oppg. 8/1 1968
222 pers. i 1950

* M. tilleggst. 67

66
63
63
59
65

** M. tilleggst. 69.

69
68
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har
og framleis
slik forsyning
denne. Dessutan veit vi at det er
nokre som har skaffa seg slik forsyning utan at det er gjeve statsstønad til anlegget, men det er
ikkje mange. Elles reknar vi i dag
med at det er om lag 470 husstansom er
dar med 1200 personar
Det
elektrisitetsforsyning.
utan
med ca.
blir då ca. 550 husstandar
pluss dei få som
1520 personar,
sjølve har kosta seg dieselverk,
som kjem til å få glede av denne
i første omgang.
tilskotsordninga
Some av desse [tre kategoriane]
kan vel endå kome til å få straum
frå vasskraftverk.
Då ordninga med statsstønad til
tok til var
elektrisitetsforsyninga
det ingen som trudde at vi kunne
kome so langt med dette som vi
S N
har gjort.

I båe desse utdieselkraftverk.
greidingane går det fram at andre
til vanleg ikkje kan
energiformer
frå
med elektrisitet
konkurrera
og at ein kan gå
vasskraftverk,
før
langt med leidningsbygging
det løner seg å gå over til dieseleller propangassanlegg.
kraftverk
Alt i 1947 vart det gjeve stønad
og
til bygging av dieselkraftverk
det første som fekk slik stønad
var Myken. I alt er det gjeve stønad til 43 slike anlegg med i om
og 5210 perlag 1060 husstandar
sonar. Mange av desse områda
som fekk stønad til dieselanlegg
og bygde det, har seinare fått tilfra vasskraftverk,
ført straum
m. a. Røst, Værøy og Utsira.
Det er soleis no att berre 25
verk med 79 husstander og ca. 320
personar som har fått stønad til

ato, er faren for gass1-3
eksplosjon minimal.
8. Den sivilforsvarsmessige sikring blir god, enten anlegget
plasseres inne i fjell, i hus
eller også til en viss grad i
dagen.

Skal en trekke fram noen ulemper måtte det være at oversikten
ikke er så
over koblingstilstanden
og vedlikegod og at reparasjon
hold av kapslede anleggsdeler er

noe mer komplisert.
Skal en se på fremtidsperspektivene, tror jeg personlig at disse
gassisolerte anlegg for spenninger
opp til og med 380 kV fra 1975
og utover vil bli mer og mer
alminnelig både fordi de, på grunn
av massefabrikasjon, vil bli billigere enn konvensjonelle anlegg,
og fordi mange av de fordeler som
jeg her har nevnt, vil gjøre det
ønskelig å bygge anlegg på denne
måte.

NVE's PERSONALE
Endringer i 4 kvartal 1969
Nytilsatte:
Beyer-Olsen, Tordis
Haslum, Tor
Holand, Inger-Marie
Jarlset, Thore
Kjønigsen, Jan
Kulseng, Olav Aabel
Madsen, Bjørn
Olsen, Gunnar W.
Sommerbakk, Karin
Storvik, Albert
Svartvatn, Rolf

kontorassistent I
konstruktør II
kontorassistent I
avd.ing. II
konstruktør III
avd.ing. II
konstruktør III
konstruktør III
kontorassistent II
el.maskinist
avd.ing. II

Avansement og opprykk:
I
kontorfullmektig
Andersen, Ester
maskinbokholder
Beltestad, Håkon
avd.ing. I
Bøhn, Bjørn G.
ledn.formann
Dalås, Sigmund
ktr.fullm. I særkl.
Fjellanger, Johan
avd.ing. I
Flæte, Helge
Halle Pettersen, Per lønningsbokholder
sekretær I
Johnsen, Magnor
Johnsen, Svein Olav kontorassistent I
II
kontorfullmektig
Kilen, Magnhild
I
kontorfullmektig
Kirkaune, Erna
førstesekretær
Kvalvik, John
I
kontorfullmektig
Langnes, 1ngvald
førstesekretær
Langnes, Ole
overingeniør II
Løvmo, Fridtjov
avd.ing. I
Moger, Leif Jørgen
overingeniør I
Nilsen, Karl A.
maskinm.assistent
Nybø, Andreas
overingeniør II
Rivertz, Johan A.
ledn.formann
Solbakken, Erling

SKA
Folgefonn-anl.
EA
SBP
SDT
ET6
SBF-Bj erkvik
SDT
VK
Røykås trafo
Skjomen anl.

SKA
AAØ
ETI
Område 8
Vik-anleggene
SBP
Skjomen-anl.
Rana-verkene
SBF-Hokksund
SKA
Vik-anleggene
Folgefonn-anl.
Vik-anleggene
Skjomen-anl.
EKT
Folgefonn-anl.
SSS
Strinda trafo
SSV
Område 8

Strømme, Robert
øksnes, Helge
Aarthun, John G.

kst. fagsjef
avd.ing. II
ledn.formann

EE
Skjomen-anl.
Område 9

Fratredelse
med pensjon:
Hagen, Nils Henry

el.maskinist

Nore-verkene

Annen:
Berg, Nicolay G.
Boldermo, Hjalrnar
Brænne, Mabel
Dokken, Kirsten
Flatj ord, Steinar
Gimre, Anton
Grimstad, Halldis
Helgemo, Martin
Iversen, Ivar
Maurseth, Liv
Paulson, Einar
Skaugset, Audun
Skjervagen, Tor
Steen, Arne
Steen Nilsen, Sjur
Stene, Reidar
Torget, Ingvild
Trosterud, Britt
Vamnes, Inger

avd.ing. I
konstruktør I
sentralbordbetj. I
II
kontorfullmektig
statshydrolog I
maskinist
II
kontorfullmektig
konstruktør I
førstesekretær
kontorassistent I
konsulent I
avd.ing. I
inform.konsulent
avd.ing. I
konstruktør III
oppsynsmann II
kontorassistent I
kontorassistent I
avd.arkitekt II

SBF
Rana-anleggene
AA
SIK
VH
Hakavik kr.verk
Aura-anleggene
Aura-anleggene
AA
SIK
AP
ET6
NVE
ET4
SEA

Dødsfall:
Ateigen, Paul

oppsynsmann

Kulseng,

Aktietrykkeriat - Oslo, 1970

Olav Aabel

avd.ing. II

I

Rana anleggene
-

VK
AE
VN

Grytten-anl.
10/11 1969
ET6 31/12 1969

