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Denne ang ,finner vi det på sin
plass rn d et bilde av Sigmund
Larsen å bladets forside. Han
har ny ig takket ja til en ny
seks-år periode som NVE's ge-
neraldi ktør. Intervju side 8.

Nytt åremål for Gd
og litt om Nordel

Så, er vi i gjenge igjen etter sommerferien. Forhåpentligvis avstresset og
i fin form går vi løs på oppgavene. Det er nok å ta fatt i, som kjent.

Siden forrige nummer av Fossekallen har generaldirektør Sigmund
Larsen takket ja til en ny seksårsperiode som sjef for vårt vesen. Selv
om dette ikke var uventet finner vi grunn til å uttrykke tilfredshet med
det, og ønske ham fortsatt til lykke i den viktige og utsatte befatning.
For oss ansatte, for vår anseelse utad, for samfunnet i sin helhet vil
neppe noen kunne gjøre ham rangen stridig som NVE's selvfølgelige
topp. Hans personlige egenskaper som menneske og leder plasserer ham
i en klasse for seg. I et intervju i dagens nummer av bladet har info.
konsulent Tor Inge Akselsen tegnet et treffsikkert bilde av generaldi-
rektøren både utvendig og innvendig sett, såvidt vi kan bedømme.

Nordels årsberetning 1980 foreligger, som vanlig med aktuelle og
interessante opplysninger. For den som ikke måtte være helt med i
bildet, er å fortelle at Nordel, som ble stiftet i 1963, er en sammenslut-
ning av personer, som virker innenfor elforsyningen i Danmark,
Finland, Island, Norge og Sverige. Det er et rådgivende og anbefalende
organ med det formål å fremme internasjonalt, og især nordisk samar-
beide vedrørende produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisk
energi.

Rapporten forteller bl.a. at produksjonen i det norske kraftsystem i
1980 var 84,0 TWh. Dette var en nedgang på 5,6 prosent i forhold til
1979. Nedgangen skyldes at tilsiget til vannkraftsystemet bare var ca.
87 prosent at det normale.

De dominerende energikilder i verden er kull, olje og naturgass.
Inntil utvindingen av olje og gass i Nordsjøen kom i gang, kunne ingen
av disse energikilder regnes blant de innenlandske energikilder i de
nordiske land. Vannkraftens andel i verdens energiforsyning er kun ca.
5 prosent. Bortsett fra Danmark har alle de nordiske land gode
vannkraftressurser, og har i stor utstrekning basert sin elforsyning på
vannkraft. Dette gjelder først og fremst i vårt eget land, der praktisk talt
all elektrisitet hittil er produsert med vannkraft, og hvor vi ennå i noen
år har mulighet for utbygging, forteller årsrapporten fra Nordel, og det
er jo helt riktig.

Vi får bare vente og se hvordan det går.
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NVE's hovedstyre gjennomførte i
månedsskiftet juni — juli en befa-
ring av Tovdalsvassdraget i Aust-
Agder i forbindelse med søknad
om regulering og utbygging av det-
te vassdrag. Samtidig med befa-
ringen hadde hovedstyret åpne mø-
ter i distriktet.

Hensikten med slike åpne møter
er at grunneiere og andre interes-
serte skal kunne legge fram direkte
for hovedstyret synspunkter på
konsesjonssøknaden. Det er jo ikke
sikkert at alle og enhver er fornøyd
med de uttalelser som er gitt av
vedkommende kommunestyre eller
av interesserte organisasjoner. Råd
og advarsler fra grunneiere og byg-
defolk kan ha stor verdi i en hel-
hetsvurdering av et vannkraftpro-
sjekt. Det er nødvendig å få fram så
fullstendig som mulig alle fordeler
og ulemper ved en regulering, og
for menigmann kan det være lette-
re å gi uttrykk for sitt syn muntlig
enn å skrive lange, omstendelige
brev. For hovedstyrets samlede
vurdering av en reguleringssøknad
er derfor slike åpne møter viktige.
Samtidig er de et ledd i den åpne,
demokratiske behandling som
praktiseres når det gjelder vann-
kraftutbygging.

ffi Gjennom masseme-
dias omtale av Tovdalsutbyggingen
måtte en få det inntrykk at saken
var meget kontroversiell og at det

I I '

var sterk motstand mot den i di-
striktet.

Hovedstyrets møte med distriktet
ble i den sammenheng et antikli-
maks. Gjennom en omfattende be-
faring og gjennom fire åpne møter,
som varte opptil tre timer, fikk vi et
klart inntrykk av nærmest full
enighet mellom bygdefolk og politi-
kere om at søknaden om regulering
og utbygging måtte imøtekommes.
Hver av de ni kommunene som blir
berørt hadde undergitt søknaden en
meget grundig behandling, og had-
de, på ulike premisser og med for-
behold om klart definerte vilkår,
anbefalt utbygging. Også innen fyl-
ket var saken meget grundig be-
handlet. Med utgangspunkt i særut-
talelser fra en rekke fagutvalg gikk
fylkestinget inn for utbygging.

Det framstår derfor som et helt
entydig ønske fra de folkevalgte i
Aust-Agder at vassdraget må byg-
ges ut, stort sett etter den forelig-
gende søknad.

På den annen side er det en klar
motstand mot prosjektet fra en lo-
kal, tallmessig relativt liten verne-
gruppe, og fra Samarbeidsrådet for
Naturvernsaker. Motstanden fra
Samarbeidsrådet gjelder i særlig
grad den øverste del av vassdraget,
hvor det er planlagt inngrep i urørt
natur for å skaffe magasiner. Re-
presentanter fra den lokale verne-
gruppe deltok i hvert av de fire
åpne møter med forberedte innlegg
mot enhver utbygging. 


• • • Dermed har vi den si-
tuasjon som i dag så ofte møter
hovedstyret: De som har ansvar for
utviklingen i et område, og som
lever av å utnytte jord og skog, er
som regel positive til en vannkraft-
utbygging. Andre, som har enga-
sjert seg spesielt for naturvern, er
imot. Mest markert opplever ho-
vedstyret dette under sine åpne mø-
ter, hvor særlig naturvernsiden føl-
ger en kompromissløs linje. Innleg-
gene er gjerne bygget opp omkring
følgende tre påstander: Vi har
ikke bruk for kraften. 2) Planene
er ufullstendig utredet. 3) Grunn-
eiere og politikere mangler sans for
natur og miljø, de tenker bare på
økonomi og materielle verdier.

Det undrer meg stadig like meget
at verneforkjemperne nytter en så
aldeles håpløs taktikk. De ville
vinne større gehør ved å droppe
grunnløse beskyldninger mot myn-
dighetsorganer om lovbrudd og
uforsvarlig saksbehandling, og ved
ikke å frakjenne andre enhver sans
for naturverdier. Når slike påstan-
der er uttalt tilstrekkelig mange
ganger, mister de sin tilsiktede ef-
fekt. Naturvernforkjemperne svek-
ker sin egen sak ved å konsentrere
oppmerksomheten om spørsmål
som er uinteressante i vernesam-
menheng.

Den helhetsvurdering NVE's ho-
vedstyre må foreta ved enhver søk-
nad om vannkraftutbygging, er
vanskelig. Alle interesser og verdier
skal veies mot hverandre. I en slik
total avveining er det viktig at de
ulike sider som er med på å avgjøre
søknaden, blir fullstendig og riktig
beskrevet. Reguleringssøknader
avgjøres i dag på et meget solid
grunnlag. Likevel er vi stadig opp-
tatt av å gjøre arbeidsrutinene
bedre.

Refleksjoner etter en
hovedstyrebefaring
— Gjennom massemedias omtale av Tovdalsutbyggingen
måtte en få det inntrykk at saken var meget kontroversiell og
at det var sterk motstand mot den i distriktet. Hovedstyrets
møte med distriktet ble i den sammenheng et antiklimaks,
skriver generaldirektør Sigmund Larsen i denne artikkelen.
Larsen viser til at det framstår som et helt entydig ønske fra de
folkevalgte i Aust-Agder at vassdraget må bygges ut, stort sett
etter den foreliggende søknad.

Også i Tovdalssaken har verneforkjemperne valgt en kom-
promissløs linje, der de beskylder bl.a. NVE for lovbrudd og
uforsvarlig saksbehandling. — Det undrer meg stadig like
meget at verneforkjemperne nytter en så aldeles håpløs tak-
tikk, er Larsens kommentar i denne artikkelen.
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Konsesjonssaker i kø:

Svartisen, Breheimen og
Tovdal står for tur

Svartisen-, Breheimen- og Tovdals-
prosjektene blir svært viktige i arbei-
det med å sikre kraftoppdekkingen de
kommende tiår. Fullt utbygget vil de
til sammen kunne gi et fastkraftbidrag
på bortimot 7 milliarder kilowattimer
(TWh). Til sammenligning kan det
nevnes at det må gis konsesjon for nye
prosjekter med til sammen 8 TWh
fastkraftproduksjon for at energimeld-
ingens mål for 1990 skal være oppfylt.

Skåret igjennom
Nå vil ikke Svartisen, Breheimen og
Tovdal i realiteten kunne bidra med 7
TWh. Erfaringene viser nemlig at det
er lite trolig det blir gitt konsesjon for
full utbygging. Men selv med full ut-
bygging ville ikke prosjektene bidra
med maksimal produksjbn før et styk-
ke ut i 90-årene. En kan også møte
problemer ved at enkelte ønsker disse
tre prosjektene lagt på is i påvente av
en samlet vassdragsplan — en plan
som skal vurdere de gjenværende
vassdrag samlet for å angi ønskelig
rekkefølge for konsesjonsbehandling
og utbygging. Miljøvernminister Rolf
Hansen har imidlertid skåret igjennom
på dette punkt og fastslått at ikke alle
de store prosjektene skal legges til side

f.-

i påvente av denne plane11. Senest i vår
uttalte han — bl.a. i et intervju i
Fossekallen — at «vi på et relativt
tidlig tidspunkt blir nødt til å sluttbe-
handle noen av de mest kontroversiel-
le (vassdrag)».

Når det gjelder Tovdalsutbyggingen
spesielt, har enkelte forsøkt å gjøre til
et poeng at Miljøverndepartementet
har bedt Fylkesmannen i Aust-Agder
om å utarbeide forslag til grenser og
retningslinjer for et eventuelt ver-
neområde i Øvre Tovdal. Man mener
da at konsesjonsbehandlingen bør
vente for å gå parallelt med behand-
lingen av en verneplan. Departementet
har imidlertid selv vist til at en verne-
plan bare kommer på tale dersom det
ikke blir noe av kraftutbyggingen etter
de planer som foreligger i dag.

Tovdal lengst
I energimeldingen heter det at konse-
sjon bør foreligge senest i 1982 for
både Tovdal, Svartisen og Breheimen.
Det er klart at denne framdriftsplanen
ikke holder. For de to sistnevnte
mangler fortsatt en rekke uttalelser.

Tovdalssaken er kommet lenger. De
viktigste dokumenter som mangler
der, er utredningen om virkningene

Tveitfossen vil bli utbygget dersom Tovdalsvassdraget blir regulert etter
alternativ II, det vil si utbygging i eget vassdrag.

Svartisen, Breheimen,Tov-
dal . . . Navn som om
ikke lang tid vil være å
finne på sakslisten for ho-
vedstyret i Norges vass-
drags- og elektrisitetsve-
sen. De to førstnevnte
prosjektene er det Stats-
kraftverkene som står
bak. I Tovdal er det
Aust-Agder Kraftverk
som har søkt om konse-
sjon.

NVE må med andre ord
allerede nå — i 1981/82
— ta fatt på sluttbehand-
lingen av konsesjonssøk-
nadene for prosjekter som
er planlagt for å sikre
kraftforsyningen i 90-åre-
ne. Ikke så rart det, vil
noen hevde. Likevel er det
riktig å peke på dette som
et eksempel på at elforsy-
ningen må arbeide på re-
lativt lang sikt, med de
usikkerhetsmomenter det
medfører i beslutnings-
grunnlaget.

Tidlig i sommer var ho-
vedstyret på befaring i
Tovdalsvassdraget. Nylig
var det befaring i Brehei-
men, og i disse dager er
det Svartisen som står for
tur.

At det nærmer seg slutt-
behandlingen av tre så-
pass store prosjekter, be-
tyr at vi går en hektisk
periode i møte.
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NVE's problemer på perso-
nalsiden blir stadig større.
Særlig gjelder dette for
Statskraftverkene. I et brev
til Olje- og energideparte-
mentet er det bedt om et møte
med statsråden i sakens an-
ledning.

Det dreier seg om en utvik-
ling som det er blitt advart
mot også tidligere: Vi får ikke
søkere til selv de mest attrak-
tive stillinger, og vi mister
stadig fagfolk fra anleggene
og fra hovedkontoret. Den
viktigste årsaken til dette er
den store lønnsmessige for-
skjell mellom det statlige re-
gulativ og de lønninger man
opererer med i det private
næringsliv.

I brevet til Olje- og energi-
departementet blir det slått
fast at utviklingen på sikt kan
gjøre slutt på vannkraftut-
byggingen på statens hånd.
Det blir pekt på at både det
økonomiske og sikkerhets-
messige ansvar ved vår virk-
somhet veier tungt og at det
her finnes en grense som ikke
må overskrides.

Fra NVE's side er det ved flere
anledninger tidligere gjort opp-
merksom på de stadig større prob-
lemer man har både på arbeids- og
personalsiden. Blant annet skjedde
dette ved notat av 13. november
1980 og ved brev av 10. februar i
år.

Selv om ikke alle områder er like
hardt belastet, gjelder problemene
hele etaten. Det er ingen grunn til å
legge skjul på at arbeidsmengden
har økt sterkt i lengre tid, blant 


annet fordi kravet til utredninger
og alternative løsninger har økt
voldsomt i alle konsesjonssaker.
Dessuten er saksbehandlingen blitt
stadig mer omstendelig og tidkrev-
ende. Det skyldes blant annet at vi
er blitt fulgt med argusøyne som en
følge av at vi arbeider med saker
som berører sterke, kryssende inte-
resser.

Mot denne bakgrunn ser vi hvor
store vanskelighetene må bli når vi
ikke får kvalifiserte søkere til ledige
stillinger, og når vi stadig mister
erfarne fagfolk til det private næ-
ringsliv og til kommunene.

Få søkere
Utviklingen har vist at Statskraft-
verkene går størst vanskeligheter i
møte om ikke noe blir gjort. NVE's
hovedstyre ble orientert om forhol-
dene i sitt møte 29. juni, og i brev
av 10. juli ble situasjonen skissert
for Olje- og energidepartementet,
samtidig som det er bedt om et
møte med statsråden.

Som eksempler på hvor vanske-
lig situasjonen allerede er blitt, pe-
kes det på at det bare var en eneste
søker til stillingen som anleggsleder
ved Kobbelv kraftverk. Dessuten
kan det tilføyes at da anleggsleder-
stillingen i Alta i sin tid ble utlyst,
kom det også inn bare en søknad.
Og til stillingen som nestleder var
det ikke en eneste en som meldte
seg interessert.

Dette bekrefter altså at vi nå er
kommet så langt at vi ikke en gang
får søkere til de beste stillingene i
staten innen dette arbeidsområdet.

Hjelpeløs?
tillegg til dette er det foruroligen-

de mange som slutter både ved
anleggene og ved hovedkontoret.
Siste år var det for eksempel 8 


høyere funksjonærer som sluttet
ved Ulla-Førreanleggene og 11 si-
vilingeniører og ingeniører som
sluttet ved Bygningsavdelingens
kontorer i Oslo. Å erstatte av-
gangen med erfarne søkere utenfra
er praktisk talt umulig.

Dersom utviklingen får fortsette,
vil det føre til en utarming av det
faglige miljø som gjennom årtier er
bygget opp i NVE. På sikt vil dette
kunne bety slutten på.vannkraftut-
bygging på statens hånd. Statskraft-
verkene er i en ytterst sårbar situa-
sjon. Man antar faktisk at man vil
være hjelpeløs om 5 — 10 av de
ledende ingeniører skulle slutte.

Økonomi og sikkerhet
Hovedårsaken til at det nå er nød-
vendig å minne Olje- og energide-
partementet om problemene på ny,
er det økonomiske og sikkerhets-
messige ansvar ved virksomheten.
Den ansvarlige ledelse for utbyg-
gingsaktiviteten har mange ganger
spurt seg selv om hvor lenge de tør
fortsette om ikke forholdene bedrer
seg. Og følgende formulering i bre-
vet som ble sendt departementet i
sommer, viser at situasjonen er al-
vorlig: «Det finnes en grense som
ikke må overskrides, og vi føler at
denne grense nå er nådd. Vi er ikke
lenger gitt muligheter til å ta vare
på det ansvar vår virksomhet fører
med seg.»

Overfor Olje- og energideparte-
mentet blir det tatt til orde for at det
betales «markedspris» også for de
tjenester som forlanges av funksjo-
nærene, slik det gjøres for arbeider-
ne. Vi må med andre ord konkur-
rere på like fot med konsulenter og
private entreprenører om arbeids-
kraften. Det betyr igjen at det må
åpnes adgang for kontraktsansettel-
se og å lønne etter kvalifikasjoner.
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Laksen og Lågen
Redaksjonssekretær Tor Sylte i VG
har skrevet en praktbok om Suldalslå-
gen. Den utkom nylig hos Dreyer Bok
Stavanger.

Laksefisket ved Sandsfossen er visst-
nok det privatrettslige objekt i landet
som kan føre sine røtter lengst tilbake
i historisk tid. Ved kroningen av bar-
nekongen Magnus Erlingsson i 1164
sier Snorre at «Kongen og Erling ga
mange og store gaver» til kirken. En
av gavene fra vestlandshøvdingen Er-
ling Skakke skal ha vært gården Fax-
stad med fiskerett.

Lokalbefolkningen var lite begeist-
ret for munningsfisket, som de mente
hindret at «Guds gave skal få gå fritt
fra fjære til slik det står i Mag-
nus Lagabøters landslov. Gjennom år-
hundrene var det stadig suldøler som
ødela fangstinnretninger ved fossen,
og gang på gang ble de straffet for
dette.

Etter mer enn 700 års strid ble det
endelig en endring. I 1884 klarte
engelskmannen Walter Archer å leie
hele elva for 40 år, og han tillot bare
stangfiske. Dermed slapp flere fisk

Vassdragsregulantenes
Forening
På generalforsamlingen i Stavanger
vedtok Reguleringsforeningenes
Landssammenslutning å bytte navn.
Hensikten med dette er både å få et
kortere navn og et navn som bedre
betegner organisasjonens virksomhet.

De utredende medlemmer av styret
ble gjenvalgt, så styret består fortsatt
av: Per Sødal, Arendals Vassdrags
Brukseierforening, formann, Johan
Baade-Mathiesen, Sira-Kvina Kraft-
selskap, nestformann, Lars Gaukstad,
Opplandskraft, Thorleif Hoff, NVE-
Statskraftverkene, Ole Jørgensen,
Union A/ S og Ragnar Myran, Trond-
heim Elektrisitetsverk.

Vi synes ikke at man i norsk elfor-
syning er flink nok til å sørge for bred
aldersfordeling i styrene. Av de oven-
stående er yngstemann født i 1929. 


fram til gyteplassene, og fangstene
steg.

Men i 1924 startet munningsfisket
igjen, og strid og prosesser fulgte, ak-
kurat som før 1884.

Endelig kom A /S Sands Laksefiske
på bedre tanker, først og fremst takket
være ildsjelen Charles Bergesen. I
1957 fikk de i stand en tjue års avtale
om fredning mot annet redskap enn
stang, og fisket tok seg opp igjen.

Et overraskende og trist budskap
ble oss til del på vårparten. Den 29.
april, på Alf Øystein Klevens 75 års
dag, leste vi under anmeldte døds-
fall at han var gått bort. Forvirren-
de og trist ble det for oss som
kjente ham, og som nettopp hadde
snakket med ham, smittet av hans
gode humør og vidd.

Som selvstendig forretningsdriv-
ende, aktiv og interessert, fant han
det lite givende med bare hjemme-
tilværelse. Slik ble det til at han
begynte som «bud» ved hovedkon-
toret i NVE, 9. august 1966. Det
gikk ikke lenge før vi merket hans
orden og hans interesse for det nye
arbeidsfelt, som skulle komme til å
vare i 10 år!

Det virket som om dagen ikke
var begynt, før Kleven hadde ban-
ket på døren og «elskverdigts» med
glimt i øyet delt ut saker og ting
med raus hånd, og på godt og
vondt. Noe ble mottatt med glede,
mens noe kanskje kunne få en til å
mørkne noen øyeblikk. — Ingen
ting gikk hans skarpe blikk forbi,
det lune smilet var alltid nær.

Han ble fort som en av oss. Hans
nære kjennskap til kunder, men-

Men fra 1966 ble det atter nedgang.
Frem til hit skriver Sylte meget godt,
og det er synd at han på slutten skjem-
mer boka med sleivspark til vann-
kraftutbygging. Det går ærlig talt ikke
an å underslå det faktum at havfisket
etter laks er en medvirkende årsak til
at fisket i elvene er redusert, både i
regulerte og uregulerte vassdrag.

Bare med et intimt samarbeid mel-
lom interessegruppene kan man få en
optimal kombinasjon av fiske og ener-
gi. Slikt samarbeide er betinget av at
man har tillit til hverandre. Her er
mange journalister til liten hjelp, fordi
de konsenterer seg om det som  split-
ter,  ikke det som  samler.

Likevel anbefaler jeg boka, som fin-
nes på NVE's bibliotek. Den vrimler
av gode fotografier fra de siste hundre
år.

Erik Tøndevold

nesker gjennom mange år, bar han
preg av. En hørte aldri kommenta-
rer av negativ karakter. En fikk
respekt for hans korrekte måte å
leve på. Han var en ordensmann!

Sin budtjeneste i NVE tok han
meget høytidelig. Vi har et sterkt
inntrykk av at han trivdes blant
oss.

De siste årene var han plaget av
isjias. Men selv dette bar han med
tålmodighet og klarte å holde noen-
lunde under kontroll. Vi husker så
godt han gjentatte ganger kunne si:
«Nei, jeg må på jobben».

30. juni 76 sluttet Kleven i NVE.
Det ble imidlertid ingen slutt for
oss som hele tiden har holdt forbin-
delsen med ham. Ofte kom han og
besøkte oss her i NVE. Selv om
han støttet seg til stokken, var det
aldri noen klage. Tvert i mot, var
det han som oppmuntret oss. Han
var glad i livet og takknemlig for
hver dag.

De blomster vi sendte ham til
hans 75 års dag, ble således hans
båre tilegnet.

Fred over Klevens minne.

Kolleger

Alf Øystein Kleven
Inmemoriam
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NVE spiller en viktig rolle!

— I distriktene tror jeg det er interesse og forståelse for det arbeidet vi gjør, sier generaldirektør Sigmund
Larsen. Her i samtale med gårdbruker Sven Dale ved Dale i Øvre Tovdal, under befaringen som foregikk i
sommer.

Av  og til virker det som om det
er mest ris og mindre ros å få?

Det er kanskje det bildet du får
gjennom massemedia. Men gjennom
samtaler med folk rundt omkring i
landet, har jeg fått et annet inntrykk. I
distriktene tror jeg det er interesse og
forståelse for det arbeidet vi gjør. Det
er langt fra bare motstand som preger
holdningene vi møter.

Men i perioder har vi fått fole
ganske hard kritikk, i hvert fall fra
enkelte hold. Det ser ikke ut til at det
går særlig inn på deg?

Det gjør ikke det. Mye av kritik-
ken går nemlig høyt over mål. Den
bygger ofte på spekulasjoner som er
løst funderte. Men jeg er åpen for og
stadig på jakt etter positiv kritikk, eller
konstruktiv kritikk, for å se om det er
noe vi kan gjøre bedre. Det er imidler-
tid sjelden jeg finner noe nyttig i den
kritikken vi møter i massemedia. Så
jeg synes ikke den rammer. Ofte dreier
det seg for eksempel om å tillegge oss
motiver vi ikke har. Når man dessuten
vet at man gjør sitt beste, er det van-
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skelig å ta dette alvorlig. Mine medar-
beidere gjør jo også sitt beste. De fleste
av dem er forøvrig svært dyktige.

Selvdisiplin
Du er alltid like rolig om det er

aldri så hektisk rundt deg?
Jeg tror det der er en form for

selvdisiplin som er oppøvet gjennom
lang tid.

Er det noe du har arbeidet be-
visst med — det å beholde roen i
enhver sammenheng?

Ja. Jeg har erfart at du aldri bør
la deg opphisse. Å komme i affekt
under en diskusjon betyr for eksempel
som regel at du har tapt. Jeg synes
imidlertid også det er viktig å opptre
åpent. Det kan kanskje føles som en
belastning av og til, men i det lange
løp tror jeg det lønner seg å være åpen
og ærlig.

Innflytelse
Er det noen enkelt sak som har

gledet deg særlig mye etter at du
tiltrådte som generaldirektør i 1975?

Noen enkelt sak er det ikke lett
å peke på. Det måtte i så fall være
Stortingets behandling av energimel-
dingen i fjor høst. Tilslutningen til de
viktigste prinsippene der var stor. Det
betyr at det også var stor oppslutning
om NVE's arbeid. Men ellers føler jeg
glede ved hver arbeidsdag. Det er mo-

ro å gå på jobb om morgenen. Jeg
føler at det legges stor vekt på våre
tilrådinger. Vi har en viktig rolle.

NVE har stor makt?
Ikke makt. Men vi har stor inn-

flytelse. Makten er det andre som har.
Vi gir råd. Politikerne fatter beslut-
ningene.

NVE-utvalget
Hvilken enkelt sak vil du si er den

viktigste i kommende periode?
Jeg er jo spent på vår framtid.

Jeg tenker på NVE-utvalgets utred-
ning og den behandling den vil få.
Dette er vel den største saken som er
under arbeid nå. Utvalgets konklusjo-
ner vil få stor betydning uansett hvil-
ket forslag de kommer fram til. Etter
min mening er det viktig at vi får en
avgjørelse om ikke for lang tid, slik at
vi vet hva vi går til, og slik at vi kan få
en administrasjon tilpasset dagens
krav. Dessuten må vi tenke på trivse-
len for våre ansatte.

Hva tror du blir resultatet? Blir
NVE delt, eller blir vi fortsatt en
samlet etat?

Det spørsmålet er det umulig å
svare på.

Men personlig mener du vi kan
gjøre best arbeid samlet?

Ja, og jeg blir bare styrket i
troen etter hvert som tiden går. Men
vi må selvsagt foreta interne tilpas-
ninger av organisasjonen, slik at vi
kan møte de krav som i dag stilles til
en etat som vår. Jeg legger vekt på at
vi har et meget godt, differensiert fag-
miljø som det vil være uheldig å bryte
opp. Dette er vel og merke min per-
sonlige oppfatning. Jeg er klar over at
det også innen NVE er en del som
mener etaten bør deles.

Askøy
— Hva gjør Sigmund Larsen når
han ikke jobber?

Jeg har lenge sett på arbeidet
både som yrke og hobby. Men vi er
svært glade i å gå turer, både kona og
jeg. Ellers har jeg min private frimer-
kesamling som jeg har hatt siden gut-
tedagene. Og så liker jeg naturligvis å
lese. Men tiden tillater dessverre alt for
sjelden at jeg får lese noe annet enn
dokumenter og faglitteratur. Det er en

En av de sakene som har gledet
generaldirektør Sigmund Larsen
mest i det siste, var Stortingets
behandling av energimeldingen i
fjor høst, der det var stor oppslut-
ning til de viktigste prinsippene
meldingen og dermed til NVE's
arbeid.

av ulempene i en jobb som denne.
Mye av fritiden går med til forberedel-
ser foran møter, konferanser o.l. Jeg
legger vekt på å stille godt forberedt i
slike situasjoner.

Men noen turer til Vestlandet
må det bli tid til?

Det er blitt sjeldnere. Men det er
aldri noen tvil om at vi skal søke til
Askøy i lengre ferier. Vi har beholdt
eiendommen vår der. Vi vender også
tilbake til Askøy etter at jeg har avslut-
tet jobben her i Oslo.

Sigmund Larsen
ble utnevnt til generaldirektør i
Norges vassdrags- og elektrisi-
tetsvesen i 1975. Tidligere i
sommer ble hans kontrakt for-
nyet for kommende seks år.

Larsen ble født i Haugesund i
1921. Han tok eksamen ved
Bergen Tekniske Skole i 1941,
og var fram til 1944 ansatt som
tekniker i Statens Vegvesen. Et-
ter å ha tatt eksamen artium ved
Sunnfjord Gymnas i 1946 og
eksamen ved Norges Tekniske
Høgskole i 1950, var Larsen
kommuneingeniør i Askøy i fire
år. Fram til 1965 var han avde-
lingsingeniør i Bergen kommu-
ne, avbrutt av tre år som over-
lærer ved Bergen Tekniske Sko-
le.

I 1965 ble Sigmund Larsen
fylkesingeniør i Hordaland. I
197 4 ble han hentet til Samferd-
selsdepartementet som statssek-
retær, g i 1975 ble han utnevnt
til generaldirektør i NVE.

Larsen har vært medlem av
en rekke kommunal-tekniske
råd og utvalg i Askøy. Han er i
dag medlem av bl.a. styret i
Institutt for Energiteknikk,
Norsk Hydros bedriftsforsam-
ling, Nordel, NTH's samar-
beidskomite og den norske ko-
mite for Verdens Energikonfe-
ranser. Sigmund Larsen har
skrevet læreboken «Landmå-
ling», utgitt på Universitetsfor-
laget.
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Miljøvirkninger av
vannkraftutbygging

Om kvantifisering og bruk av
tidligere erfaring
Av Jørgen Gormsen og Hans Viggo Sæbø

I Fossekallen nr. 6 81 hadde Rikard
Solheim, overingeniør i Sogn og Fjor-
dane Kraftverk, et innlegg om bruk av
erfaringer fra tidligere vassdragsregu-
leringer i konsekvensanalyser. Han
finner at dagens analyser er svært
dårlige, og mener at dette har  4  årsa-
ker:

Manglende bruk av erfaringer
fra tidligere reguleringer.
Systematisk ensidighet. Bare
skader og ulemper.
Manglende kvantifisering.
Subjektive eksperter.

Vi vil ikke ta standpunkt til punkt 2
og 4, men da vi arbeider med et
prosjekt som dekker punktene 1 og 3,
har vi lyst til å orientere litt om dette.

Ressursregnskap og miljø-
virkninger
Statistisk Sentralbyrå har siden 1978
arbeidet med å lage regnskap for de
viktigste naturressursene våre. Det er
laget prøveregnskap for energi, fisk og
areal. Arbeidet er finansiert av Miljø-
verndepartementet, og regnskapene
skal gi et bedre grunnlag for ressurs-
planlegging.

I arbeidet med ressursregnskap har
det vært en forutsetning at en også
skulle gi oversikter over miljøvirk-
ningene av ressursutnytting. Prosjektet
«Miljøvirkninger av vannkraftutbyg-
ging» er et første forsøk i så måte.

Som Solheim understreker så fore-
ligger det svært få systematiske under-
søkelser av slike virkninger. Dette be-
tyr imidlertid ikke at det ikke eksiste-
rer mange opplysninger om arten av
de foretatte inngrep og konsekvensene
av dem. De er imidlertid ofte begravet
i arkiver hos regulantene eller sitter

som minner og erfaringer hos enkelt-
personer. Opplysninger av denne ty-
pen kan samles inn og systematiseres
et stykke på vei ved hjelp av spørresk-
jema til eller samtaler med de personer
det gjelder.

Byråets prosjekt bygger på spør-
reundersøkelser. Et hovedformål er å
finne ut hva en systematisering av
eksisterende data kan gi av informa-
sjon om miljøvirkningene. En har ik-
ke gjort noen egne undersøkelser i
felten. Prosjektet vil avsluttes i år. En
nærmere beskrivelse av prosjektet
med noen foreløpige resultater er
imidlertid gitt i en samlepublikasjon
om ressursregnskap ( i serien Statistis-
ke Analyser).

Prosjektet består av 3 forholdsvis
klart atskilte deler:

1. Oppbygging av et vassdragsregister
For å kunne bruke statistiske metoder
i innsamling og bearbeiding av data
om miljøvirkningene, og for å kunne
ordne slike data på en oversiktlig må-
te, må en ha et register over alle elver
og innsjøer i landet. Elvene og inn-
sjøene, med tilhørende nedbørfelt, må
være inndelt i mest mulige homogene
(ensartede) deler. Disse delene kan så
brukes som statistiske enheter, dvs.
enheter som data om fysiske inngrep,
miljøvirkninger osv, kan knyttes til. Et
foreløpig register for utbygde vassdrag
er ferdig, og vil i løpet av 1981 bli
utvidet til å omfatte de vassdragene
som ikke er utbygde.

Systemet for stedfesting og innde-
ling i vassdragsområder er utarbeidd
av en gruppe oppnevnt av Vassdrags-
direktoratet. Det praktiske arbeidet
med underinndelinger i det foreløpige
registeret er gjort av Statistisk Sentral-
byrå.

2. Innsamling av data om tekniske
inngrep i vassdrag

Det er samlet inn opplysninger om:
Magasinering av vann: regule-

ringshøyder, neddemte arealer m.v.
Regulering av elvers vassføring:

reduksjon eller øking i midlere vassfø-
ring og endring i sommer- og vinter-
vassføring

Data om tekniske inngrep i vass-
drag er samlet inn fra vassdragsregu-
lanter ved hjelp av spørreskjema. Un-
dersøkelsen, som omfatter både«utbyg-
de vassdrag og vassdrag under utbyg-
ging, er ennå ikke avsluttet.

Erfaringene er at selv om disse opp-
lysningene finnes i arkivene (i form av
konsesjonsdokumenter, skjønn, regn-
skaper, tegninger e.1.) så kan det være
meget vanskelig å finne fram til dem

selv for folk som kjenner utbyg-
gingene.

3. Innsamling av data om virkninger
av tekniske inngrep

Det,er samlet inn opplysninger om:
Utviklinga i fisket i regulerte elver

og vann (fisk og fiske i elver og vann
før og etter reguleringen)

Dyrelivet i områder som berøres
av reguleringer, før og etter inngrepe-
ne

Det har vært lagt vekt på å finne
fram til lokalkjente personer med erfa-
ring fra disse områdene til å gi opplys-
ningene og foreta vurderingene. Skje-
maene er sendt til innlandsfiskenem-
der, viltnemnder og jeger- og fiskerfo-
reninger.

Kan miljøvirkninger
måles?
Data om miljøvirkningene er det van-
skelig å samle inn. Det er også vanske-
lig å finne fram til indikatorer for de
ulike miljøvirkningene som både er
målbare og som virkelig sier noe om
miljøforhold.

Figur I. Inngrep og registrering av
virkninger.
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Fig. 1
Inngrep og registrering av virkninger.

Figur 1 viser hvordan vi i undersø-
kelsen forsøker å kvantifisere miljø-
virkningene indirekte ved å lage stati-
stikk over tekniske inngrep og virk-
ningene på fisk.

Vi har ikke ambisjoner om å kunne
hente inn opplysninger om alle sider
av miljøvirkningene (f.eks. estetiske
virkninger og virkninger på plante- og
dyrelivet i en videre forstand). Det er
heller ikke sikkert at virkningene på
fisk og fiske alltid blir korrekt beskre-
vet ved den spørremetoden som nyt-
tes. Undersøkelsen kan bare gi et bilde
av  hvordan virkningene oppfattes i det
store og hele,  men den kan kontrolle-
res mot og eventuelt følges opp med
mer faglig / biologiske undersøkelser.
Det er ellers et hovedpoeng å undersø-
ke om det kan påvises  saminenhenger
mellom graden og størrelsen på teknis-
ke inngrep (f.eks. målt som regule-
ringshøyde i et magasin) og de virk-
ningene på fisk som er beskrevet.

Foreløpige resultater om
tekniske inngrep
Nye  utbygginger gir mindre maga-
sinarealer, men sterkere regulering
enn tidligere prosjekter

Det finnes allerede foreløpige resul-
tater om tekniske inngrep i samband
med vannkraftutbygging. Fra disse
statistikkene kan vi trekke fram noen
interessante resultater. Figur 2 viser at
utviklingen går mot at nye magasiner
har forholdsvis større reguleringshøy-
de enn eldre.

Av totalt utbygd magasinvolum pr.
1 /1-79 var 21 prosent i magasiner
som var mer enn 40 m regulert i
høyden, mens det tilsvarende tall for
magasiner som planlagt utbygd eller
under utbygging på samme tidspunkt
er 81 prosent.

Det har til nå bare vært mulig å få
inn opplysninger om magasinarealer
for et utvalg av magasiner. Vi har
likevel beregnet foreløpige tall for ma-
gasinarealer ved naturlig vannstand
(vannstand før utbygging) og høyeste
og laveste regulerte vannstand. Det
totale arealet av utbygde magasiner pr.
I.  januar 1979 er beregnet til 4400
km2 ved høyeste vannstand. Dette ut-
gjør om lag en fjerdedel av Norges
ferskvannsareal. Før utbygging var
vannarealet i magasinene 3360 km2,
slik at det neddemmede arealet i disse
magasinene er 1040 km2 eller om lag 


24 pst. av arealet ved høyeste vann-
stand. Reguleringssonen er på 1650
km2 eller om lag 38 prosent av arealet
ved høyeste vannstand.  I  de maga-
sinene som var under utbygging ut-
gjør det neddemte arealet hele 60 pro-
sent av arealet ved høyeste vannstand,
mens reguleringssonen utgjør om lag
77 prosent.

Pr. 1. januar 1979 var midlere års-
produksjon i utbygde vassdrag 85,1
TWh, mens vassdragene under utbyg-
ging eller hvor konsesjon var gitt re-
presenterte 14,7 TWh. Det neddemte
arealet i både de utbygde vassdragene
og de som er under utbygging er
beregnet til ca. 12 km2 pr. TWh midle-
re årlig produksjonsevne. Totalarealet
av de utbygde magasinene er imid-
lertid langt større i forhold til kraftpro-
duksjonen enn i magasiner under ut-
bygging. Dette illustreres i figur 3.

De planlagte magasinene er i gjen-
nomsnitt mindre, men sterkere regu-
lerte enn de magasinene som var fer-
dig utbygd 1/1  1979.  Dette stemmer
med at de planlagte magasinene i gjen-
nomsnitt har større reguleringshøyder.

Det kan diskuteres hvilket inngrep
som er størst, å regulere en stor innsjø,
f.eks. Mjøsa noen få meter eller et lite
vann mange meter. Hva blir f.eks.
virkningene på fisken i de to tilfellene?
Det er bl.a. på slike spørsmål vi håper
å kunne bidra med et svar når vi får
analysert resultatene fra de ulike un-
dersøkelsene.

Miljø-
forhold -->
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Fig. 3
Magasinareal pr. TWh midlere årlig produksjonsevne.
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NVE-ansatte oppnevnt som
regionale verneombud
Av Thor Johansen

Landsstyret i Norsk Arbeidsmandsfor-
bund oppnevnte den 20. mai regionale
verneombud for anleggsvirksomheten.

I forskriftene heter det at det skal
være minst ett regionalt verneombud
for byggevirksomhet og ett for an-
leggsvirksomhet i hvert av Arbeidstil-
synets 12 distriktsområder.

Blant de 12 som ble oppnevnt for
anleggsvirksomhet finner vi også to
fra NVE's rekker:

Leif Larsen, som i dag er formann i
Ulla-Førre Arbeidsmannsforening, blir
regionalt verneombud i Arbeidstilsy-
nets 3. distrikt. Dette distriktet omfat-
ter Hedmark og Oppland med unntak
av Jevnaker. Han har arbeidet i NVE
siden 1954, da han begynte ved Aura-
anleggene. Seinere har han bl.a. arbei-
det ved Tokke-anleggene og Grytten-
anlegget.

Alf Johansen blir regionalt ver-
neombud i 12. distrikt som omfatter
Troms, Finnmark, kommunene Lød-
dingen og Tjeldsund i Nordland foru-
ten Svalbard. Han begynte å arbeide
ved Skjomen-anlegget i 1974 og siden
ved Ulla-Førre-anleggene hvor han

Leif Larsen

bl.a. var formann i Ulla-Førre Ar-
beidsmannsforening i 3 år. Nå er han
tilsatt ved kraftledningsavdelingens
anleggssenter i Bjerkvik.

Skal påse at vernetjenesten
fun gerer
De regionale verneombudene får som
hovedoppgave å påse at vernetjenesten
innen bygg og anlegg fungerer som
den skal. De vil få adgang til alle
arbeidsplasser innen bransjen, men
hovedoppgaven blir å arbeide aktivt
på de arbeidsplasser som ikke har
etablert vernetjeneste i overensstem-
melse med arbeidsmiljøloven.

På arbeidsplasser hvor det er valgt
verneombud, har det regionale ver-
neombudet ingen myndighet. Det har
imidlertid rett til å kontakte hovedver-
neombudet eller en annen av arbeids-
takernes valgte representanter for å få
vite hvordan vernetjenesten virker, og
om nødvendig drøfte verne- og miljø-
arbeidet.

På arbeidsplasser hvor det ikke er
valgt verneombud, skal det regionale
verneombudet medvirke til at arbeids-
takerne velger verneombud.

Det regionale verneombud skal vi-
dere medvirke til at arbeidsmiljøutvalg
blir opprettet i virksomheter som skal
ha dette etter arbeidsmiljølovens § 23.

På arbeidsplasser med fiere arbeids-
givere skal det regionale verneombu-
det medvirke til at det blir opprettet
avtale om hvem som skal samordne
vernearbeidet, dersom dette ikke er
gjort.

Krav om minst 3 års
relevant praksis
Som det framgår av dette er det store
og viktige oppgaver som venter de
nyoppnevnte verneombud. Det er der-
for også stilt krav om at de regionale
verneombud skal ha minst 3 års erfa-
ring fra arbeid innen den faggruppe de
skal være regionale verneombud for,
og at de må ha minst 3 års erfaring
som tillitsvalgt eller verneombud.

Som det går fram av den korte

Alf Johansen

presentasjonen innledningsvis er dette
et krav som godt og vel oppfylles av
begge de regionale verneombud som
er oppnevnt fra NVE's rekker. Vi
håper og tror at de i de kommende
oppgaver og utfordringer vil kunne
dra nytte av de erfaringer de har gjort
gjennom sine år i NVE.

Leif Larsen og Alf Johansen er fore-
løpig innvilget inntil 2 års permisjon
fra sine stillinger i NVE og vil etter
planen være i virksomhet som regio-
nale verneombud fra ca. 1. august. Vi
vil med dette nytte høvet til å ønske
lykke til med de nye og viktige oppga-
vene.

Jan Alne
ved NVE-Vestlands-verkene er på-
meldt til kurset «Gruppestudier i ledel-
se og administrasjon», som arrangeres
av NIF og NITO's Studieforbund i
Stavanger i høst.
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Opplæringstiltakene i verne- og
miljøarbeid har båret frukter
Av Thor Johansen

Som nyoppnevnte regionale
verneombud var Leif Larsen og
Alf Johansen nylig deltakere
på et opplæringskurs på LO-
skolen på Sørmarka utenfor
Oslo. Fossekallen benyttet an-
ledningen til å få fram en del
synspunkter og erfaringer på
NVE og vår virksomhet fra to
erfarne anleggsfolk som altså
nå går til nye oppgaver.

— Etter ca. 27 og 7 års erfaring fra
anleggsarbeid i NVE har dere sikkert
gjort dere opp en oppfatning om ut-
viklingen i NVE på området vernetje-
neste og vernearbeid?

Leif Larsen:  Forandringen fra 50-
og 60-årene er selvfølgelig stor. Det
har skjedd kollossalt mye på nær sagt
alle områder som har med vernearbei-
det å gjøre. Men det sentrale er nok at
opplæringen i vernearbeidet er mye
bedre i dag enn tidligere. Det satses
grundig og systematisk.

Alf Johansen:  I tillegg til at opplæ-
ringen er blitt bedre ved at vi fikk 40-
timers opplæringskurs i verne- og mil-
jøarbeid, er det også mange fler som
gjennomgår slik opplæring i dag enn
det var tidligere. Det har også vært en
klar holdningsendring på ledersiden til
opplæringstiltakene. Det er i dag en
helt annen positiv innstilling bl.a. til
hvor mange som skal gjennomgå den-
ne opplæringen.

Et interessant forhold ved utvik-
lingen er det grunnlaget som er ut-
gangspunkt for vernearbeidet. Før ar-
beidsmiljøloven kom skjedde det mes-
te ut fra overenskomsten. Den tidlige-
re arbeidervernloven ble nærmest et
supplement til denne. Dette er nå
snudd på hodet. Overenskomsten er
nå nærmest blitt et supplement til ar-
beidsmiljøloven som selv i detalj fast-
legger hovedlinjene for hvordan ver-
nearbeidet skal organiseres og drives.
Altså er vernearbeidet lovfestet i mye
sterkere grad enn tidligere.

Holdningsendring
til vernearbeid
Leif Larsen:  Holdningen til vernear-
beid er generelt blitt en helt annen nå
enn tidligere. Og det gjelder på begge
sider. Før arbeidsmiljøloven ble inn-
ført ble det utropt rene dommedags-
profetiene. Det ville bli umulig å drive
anleggsvirksomhet osv.

En ser i dag at slik har det ikke gått,
og holdninger til vernearbeid og ar-
beidsmiljøtiltak både på ledersiden og
arbeidstakersiden står da også i skarp
kontrast til den innstillingen en opp-
levde i tiden før loven kom.

Generelt har utviklingen de seinere
år gjort det lettere å reise krav som går
på arbeidsmiljøet, og å nå fram med
dem.

Slutt på nattarbeid
Alf Johansen:  Gjennomføringen av ar-
beidsmiljøloven medførte bl.a. at det ble
slutt på 3-skiftsordninger med nattar-
beid. At nattskiftet ble borte er etter min
mening noe av det beste som skjedde for
anleggsfolk da arbeidsmiljøloven kom.

Det ble sagt mye om at produktivi-
teten ville gå ned som følge av dette.
Det har likevel stort sett vist seg mulig
å holde de oppsatte terminplanene, og
f.eks. inndriften i tunnellene ble ikke
særlig mindre. Videre ga det bedre
muligheter til å utnytte ledig tid til
vedlikehold på maskiner og utstyr osv.
God planlegging er en forutsetning, og
der en har lykkes med denne har det
heller ikke hatt store følger å måtte
slutte med nattskift.

NVE-en god arbeidsplass
som kunne vært bedre
— Når dere nå ser tilbake på tiden i

NVE, har det vært en god arbeids-
plass?

Leif Larsen:  Det har vært en god
arbeidsplass som kunne ha vært bed-
re. Personalpolitikken er ikke god nok
i dag. Selv om det ikke er så ofte som
før, kan en fortsatt møte den arrogante 


innstillingen om at «dersom du ikke
liker deg, er det bare å slutte», dersom
du har forhold å klage på eller ting du
ønsker å endre.

Alf Johansen:  For anleggssektoren
gjelder fortsatt den ansettelsespolitik-
ken at en tar inn en masse folk for så å
si dem opp etter hvert som pengesek-
ken tømmes.

Innen anleggsbransjen er det vel
ingen som har så store ressurser til å
kunne ha en skikkelig personalpolitikk
som nettopp NVE. Men det hjelper lite
å ha ressursene hvis en ikke samtidig
er villig til å prioritere disse oppgavene
høyt nok.

Det burde f.eks. ikke være ingeniø-
renes oppgave å forvalte personalsake-
ne på et anlegg. De vil naturlig nok
være mest opptatt av terminplanene
og prioritere ut fra det.

Jeg skulle dessuten ønske at det
gikk an å styrke rekrutteringen på
ledersiden, men vet jo at bl.a. lønns-
systemet i staten gjør dette vanskelig.

Mennesket er den viktigste
ressursen på et anlegg
Leif Larsen:  Det har lett for å bli til at
en settes til en jobb, og så blir det med
det. Det er få eksempler på oppfølging
og tilbud om videre opplæring og ut-
vikling. Menneskene er tross alt fort-
satt den viktigste ressursen på et an-
legg, men en får enkelte ganger følel-
sen av at dette glemmes.

— Hvordan vurderer dere mulig-
hetene for fortsatt anleggsvirksomhet

NVE?
Leif Larsen:  Etter min mening set-

ter NVE i dag for mange oppdrag bort
på entreprise. På litt sikt kan dette bli
en trussel mot den anleggsvirksomhe-
ten NVE driver i egen regi. Ingen er
uenig i at enkelte topper i virksomhe-
ten på et anlegg settes bort til entrepre-
nører. Det gjør det mulig å holde
relativ jevn sysselsetting. Men i dag er
det for mye som settes bort. En hører
til og med brukt argumenter om at det
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Kontakt med NORAD
arbeidsordning i NVE
Av direktør Asbjørn Vinjar

ikke er mulig å skaffe folk selv. Om
det er tilfelle, har det sviktet totalt på
opplærings- og rekrutteringssiden. At
mange slutter og forlater et anlegg er
også uttrykk for at tingenes tilstand
kunne vært bedre.

Videre vil mye avhenge av når det
blir gitt klarsignal for å starte opp nye
anlegg. Når et anlegg er ferdig, må
folk få muligheten til å fortsette ved et
annet. Hvis ikke vil mange erfarne
anleggsfolk være tapt for NVE for bes-
tandig.

Innretting på nye anleggs-
oppgaver nødvendig
Alf Johansen:  Til nå har NVE i ho-
vedsak utført de store anleggene i egen
regi. Selv om en del prosjekter gjenstår
og kan sikre anleggsdriften i mange år
fortsatt, bør en nå tenke på å legge om
strukturen. En rekke eldre anlegg skal
moderniseres og mange småkraftverk
skal bygges. NVE bør arbeide for å
bygge opp et apparat og en organisa-
sjon som kan utføre slike oppdrag i
egen regi. Det vil gi den fremtidige
anleggsdriften et mer solid grunnlag å
stå på og bedre mulighetene for en
stabil sysselsetting.

— Har dere så gjort dere noen
tanker om de oppgavene dere nå skal
gå løs på som regionale verneombud?

Leif Larsen:  Vår oppgave er å påse
at vernetjenesten innen anleggsbrans-
jen fungerer som den skal. På større
arbeidsplasser er det stort sett etablert
vernetjeneste allerede, så oppgavene
vil trolig være konsentrert om småar-
beidsplassene en tid framover.

Alf Johansen:  Vi vil daglig stå an-
sikt til ansikt med arbeidsmiljøproble-
mer, store som små. Vi skal bl.a. påse
at maskinentreprenørene rundt om
følger opp arbeidsmiljølovens pålegg
og bestemmelser.

Det som i dag bekymrer litt, er det
enorme området en skal rekke over og
kartlegge etter beste evne. Det er over
100 mil i utstrekning. I tillegg kom-
mer Svalbard og alle øyene langs kys-
ten.

— Vil NVE's arbeidsplasser få be-
søk av dere?

Alf Johansen:  Det kan nok tenkes, i
hvert fall på anlegg hvor det blir brukt
småfirmaer. Det vil det jo sikkert bli,
bLa. på Kobbelv og så har vi jo Alta
som helt er satt bort på entreprise.

Leif Larsen:  Formelt har vi besøks-
rett på alle anleggsarbeidsplasser, og
jeg ser ikke bort fra det også kan bli

I Fossekallen nr. 2 — 1980 og 4 — 1980
ble informert om at NVE har inngått
kontrakter med NORAD om rådgiv-
ning i forbindelse med NORAD's ar-
beid i utviklingsland. I Fossekallen nr.
9 — 1980 fortalte Eyolf Dahl også om

aktuelt å besøke noen av NVE's ar-
beidsplasser i distriktet, f.eks. forbyg-
gingsvirksomheten og kraftlednings-
avdelingens anlegg.

Vi er verneombud, ikke
inspektører
— Hvilken rolle vil dere ha i forhold
til Arbeidstilsynet og deres inspektø-
rer?

Alf Johansen:  Det er viktig å få
fram forskjellen. Vi er  ikke  inspektø-
rer, men verneombud med de rettighe-
ter og plikter det innebærer. Vi er
oppnevnt av Arbeidsmandsforbundet
og vil også ha kontor ved forbundets
avdelingskontor i hvert enkelt distrikt.

Leif Larsen:  Til daglig vil det trolig
bli nært samarbeid med Arbeidstilsy-
net. Vi har rapportplikt til Arbeidstil-
synet dersom vi oppdager at vernetje-
nesten ikke er i overensstemmelse med
Arbeidsmiljøloven. Retten til å gi på-
legg er det imidlertid Arbeidstilsynet
og deres inspektører som har.

— Er det andre ting dere har på
hjertet nå til slutt?

Leif Larsen:  Jeg må si jeg etter alle
disse årene på anlegg nå ser fram til å
komme vekk fra brakkelivet. Det å
måtte være borte fra hjem og familie
lange perioder i strekk er etter min
mening en av de største belastningene
ved anleggslivet i dag.

Alf Johansen:  En spesiell belast-
ning blir det når en har tillitsverv i
tillegg. En må da være til disposisjon
til en hver tid. På den måten blir det til
at en tenker på jobben og forholdene
omkring den til alle døgnets tider. Det
blir vanskelig å få avkobling.

Men dette viser jo bare at det er
behov for tillitsvalgte og at det fortsatt
ligger store oppgaver foran oss. 


dette. Det kan ha interesse for ansat-
te i NVE å høre litt mer om hvordan
dette arbeid er organisert innen NVE.

Vi har lagt vekt på at dette rådgiv-
ningsarbeid blir innpasset mellom
NVE's vanlige gjøremål. Arbeidet
koordineres gjennom det ukentlige di-
rektørmøtet. Eyolf Dahl er kontakt-
mannen for hele NVE når det gjelder
å motta henvendelser fra NORAD og
sørge for at henvendelsen kommer til
den fagavdeling som best kan ta seg av
saken. Etter foreløpig sondering hos
fagsjefene sender Dahl med meg et
forslag til direktørmøtet om hvilken
avdeling som kan ta seg av saken.
Dette blir kla„ ert i direktørmøtet. Dahl
ekspederer så sakens dokumenter til
direktøren og det direktorat som skal
ta seg av oppdraget. Direktøren ekspe-
derer saken til sin fagsjef som så selv
eller gjennom sine folk tar de nøvendi-
ge kontakter med NORAD.

For å ha ett og bare ett arkiv for
korrespondanse som gjelder oppdrag
og rådgivningstjeneste for NORAD,
ekspederes alle saker til og fra NVE
gjennom Eyolf Dahl, og det er lagt
opp et eget arkiv for dette som for
tiden befinner seg i Arkiv 2. etasje.

Ordningen har som siktemål å redu-
sere det formelle apparat til et mini-
mum samtidig som det er lagt vekt på
at direktørene og fagsjefene skal ha
full oversikt over hva som foregår.

Saker som har med avtalen med
NORAD å gjøre håndteres av Admi-
nistrasjonsdirektoratet på vanlig måte.

Det er nødvendig at alle som på en
eller annen måte blir engasjert i opp-
drag eller arbeide som kommer inn
under NORAD-avtalene følger det
opplegg som er nevnt og bidrar til at
dette virker etter hensikten.

Tidsforbruk ved arbeide som utfø-
res av NVE-ansatte i henhold til NO-
RAD-avtalene registreres. Dette skal
samlet for NVE oppgis til NORAD
hvert halvår. Det blir målt mot den
kompensasjon vi får i form av enga-
sjementstillinger over NORAD's bud-
sjett, — for tiden tre stykker. En av
disse disponeres av Vassdragsdirekto-
ratet og to av Elektrisitetsdirektoratet.
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Miljøvirkninger av
vassdragsreguleringer
Av Egil Skofteland, sekretær i Norsk hydrologisk komW
Kommentarer til R. Solheims artikkel i Fossekallen nr. 4,1981

Vassdragsreguleringers forskj ellige
miljøvirkninger er et stadig tilbakeven-
dende debattema. Det er meget kom-
pliserte forhold vi har med å gjøre.
Blant de såkalte «eksperter» kan det
ofte oppstå sterk uenighet, særlig der-
som man forsøker å kvantifisere virk-
ningene.

R. Solheim peker i sin artikkel på en
rekke forhold vedrørende dagens kon-
sekvensanalyser som han mener er
villedende. Jeg vil ikke her ta stilling
til om forholdene er så ille som Sol-
heim påstår, men jeg er heller ikke i
i tvil om at klarleggingen av miljøkon-
sekvensene kan gjøres og presenteres
bedre enn det som skjer i dag.

Som en av de viktigste årsaker til at
konsekvensanalysene ikke er tilstrek-
kelige nevner Solheim manglende
bruk av erfaringer fra tidligere regule-
ringer. Dette kan i mange tilfeller være
riktig. Gjennom 80 år med vassdrags-
reguleringer er det samlet et betydelig
erfaringsmateriale. Det meste stammer
fra undersøkelsene før gjennomfø-
ringen av reguleringene. Terskelpro-
sjektet er her et unntak. Systematiske
registreringer av positive og negative
virkninger av gjennomførte regule-
ringer på andre bruksinteresser er en
mangelvare. Dette er kanskje en av de
viktigste årsakene til de misforståelser
vi ofte finner hos det brede publikum.
Argumenter om skadelige virkninger
fra interessegrupper blir ikke fulgt opp
med en dokumentasjon av faktiske
resultater fra andre vassdrag.

I forbindelse med de store regule-
ringer som er under planlegging i dag
legges det opp til meget omfattende og
dyre undersøkelser av naturtilstanden
for regulering. Tas det her tilstrekkelig
hensyn til erfaringer fra allerede gjen-
nomførte inngrep? Jeg er ikke så over-
bevist om det.

La oss se på hva som finnes av
erfaringsmateriale. Vassdragsdirekto-
ratet har i samarbeid med Direktoratet
for vilt- og ferskvannsfisk holdt 2
symposier, i 1978 og 1980. Det første
omhandlet vassdragsreguleringers bio-
logiske virkninger i magasiner og lak-
seelver, det andre vassdragsregule-




ringers innvirkninger på vilt. Fra beg-
ge disse symposier foreligger det me-
get omfattende rapporter på nær 300
sider hver. Hensikten med symposiene
var bl.a å få samlet i skriftlig form den
viten og erfaring som foreligger. Dette
har nok til en viss grad lyktes, men det
kan være vanskelig å trekke ut klare
konklusjoner.

Videre har vi mange skjønnsutred-
ninger, en rekke andre konferanserap-
porter, bl.a. fra Nordisk hydrologisk
konferanse 1980, rapporter og uttalel-
ser fra faginstitusjoner, m.m. Det fin-
nes selvsagt også relevant utenlandsk
erfaring. Det er viktig å skaffe seg
oversikten over alt det som er gjort.
Dette er et arbeid både Norske hydro-
logisk komite (NHK) og Vassdragsdi-
rektoratet har som målsetting i løpet
av de nærmeste par årene.

Til høsten vil NHK arrangere et 3-
dagers seminar om vassdragsregule-
ringers innvirkning på lokalklimaet.
Et seminar om innvirkning på grunn-
vannet og den betydning dette får for
jordbruk, skogbruk og vannforsyning
tas opp i første halvdel av 1982.
Vassdragsdirektoratet arrangerer et se-
minar om den betydning tekniske
inngrep i vassdragene har for arealdis-
poneringen. Stikkord i denne forbin-
delse er veier, dammer, magasiner,
stentipper og andre inngrep, og den
rolle dette får for landbruk og skog-
bruk. Hensikten med denne typen se-
minarer er å fremskaffe og diskutere
de erfaringene vi har på områdene.
Det tas sikte på skriftlig rapporterifig
og diskusjon. Det vil videre bli lagt
stor vekt på å utforme klarest mulig
konklusjoner.

Jeg tror at denne typen arrange-
menter og rapportering er viktige og
nødvendige for å fremskaffe den erfa-
ring som finnes. Men hvem leser disse
omfattende og detaljrike rapportene?,
I beste fall Solheims «subjektive ek-
sperter» og antagelig ingen andre.

I NHK diskuteres det derfor nå om
man ikke burde koordinere utarbeidel-
sen av noen kortfattede velillustrerte
trykksaker som på en mest mulig ob-
jektiv måte presenterer de faktiske fag-




lige erfaringer som finnes. Da den
pågående debatt om disse ting ofte blir
noe politisert og subjektivt preget, tror
jeg det er riktig at nettopp NHK påtar
seg en slik oppgave. Det bør her også
legges stor vekt på at både positive og
negative konsekvenser blir tatt med.
Trykksakene må utarbeides som et
samarbeid mellom de beste fagfolk vi
kan finne på de forskjellige områder.
Jeg tror dette blir et verdifullt grunn-
lag for både det brede publikum og
politikere når man diskuterer og tar
avgjørelser i viktige reguleringssaker.

Til slutt, hva med de samfunnsmes-
sige konsekvenser av kraftutbygging.
Trengs det noe liknende her og hvem
bør i så tilfelle ta et initiativ? I NHK
vil vi forfølge også denne delen av
problemet for å finne en heldig løs-
ning.

Ulla-Førreverkene —
vannføringskurver
For NVE/Statskraftverkene har NHL
laget avløpskurver for Mosvatn —
Stovedalsvatn.

Frøystul
kraftstasjon
Norsk Hydro A/S har bedt NHL om å
foreta en generell hydraulisk vurde-
ring av vannveien for kraftverket, her-
under også svinge- og stabilitetsbe-
regninger.

Slunkajavre kraftverk
— hydraulisk
helhetsvurdering
Nord-Salten kraftlag har bedt NHL
foreta en generell hydraulisk vurde-
ring av vannveien, samt utføre svinge-
og stabilitetsberegninger.
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Turkwel Gorge Multipurpose
Project
NVE som NORAD' s rådgiver

Prosjektet ble omtalt i nr. 3. Under en tur til Kenya 21. — 25.6.
fremgikk det at de kenyanske myndigheter ønsker kraftstasjonen

drift 11988 for å dekke stigningen i elforbruket.

Områdeplan
Ved «Act of Parliament» No.
14 — 1979 ble Kerio Valley Develop-
ment Authority (KVDA) opprettet. Sli-
ke organisasjoner er det mange av i
verden, og den mest kjente er kanskje
Tennessee Valley Authority, som ble
opprettet av president Roosevelt
straks han kom til makten i 1933.

KVDA har engasjert to konsulent-
firmaer til å lage en områdeplan, det
kenyanske African Development and
Economic Consultants (ADEC) og det
franske SOGREAH. Fristen er
1.12.81. Området omfatter den del av
Kenya som har avløp til Lake Turkana
(Rudolfsjøen).

Når det gjelder vannressurser, er
Norge involvert på to felter: vannkraft
og irrigasjon. NORAD har sagt fra at
Norge ikke kan gi økonomisk bistand
til detaljprosjektering av vannkraften
før visse forundersøkelser er gjort.
Noen av disse vil trolig bli utført av
ADEC og SOGREAH mens NO-
RAD / NVE har påtatt seg å se nærme-
re på hydrologi og seismologi (hvilke
jordskjelvpåkjenninger dammen skal
dimensjoners for).

Etter zlangvarig tørke og sult i be-
gynnelsen av 1970-årene ble det byg-
get en del landsbyer basert på irrigert
jordbruk langs Turkwel. Noen ble
opprettet av forskjellige misjonsselska-
per mens resten har vært drevet av
United Nations Development Pro-
gramme (UNDP) og FN-organisasjo-
nen FAO (Food and Agriculture Or-
ganization). Dette skjedde nokså im-
provisert, og man ser nå behovet for
en samlet plan for å utnytte de begren-
sede vannressursene best mulig.
UNDP og FAO vil antakelig trekke
seg ut, og Norge kommer mer og mer
inn.

Hydrologi
Etter 11/2 times kjøring med fire-



hjulsdrevet Landrover på en «track»

opp og ned av en rekke tørre elveleier
kom vi frem til hovedvannmerket for
Turkwel Gorge. Her bodde observatø-
ren. Det var overraskende å finne en
limnigraf (grafisk vannstandleser) og
en taubane over elva (for å måle
vannføring og sedimenttransport) etter
å ha sett levekårene til menneskene
underveis. Om man ikke allerede er
klar over det, blir man i hvert fall der
og da oppmerksom på at norsk praksis
ikke alltid kan brukes i Kenya.

Imidlertid var det minst éii likhet
med Norge, hvor vi er bortskjemt med
stabile profiler som gjør at vannføring
er en entydig funksjon av vannstand. I
mange andre land har man stadige
profilforandringer p.g.a. erosjon og se-
dimentering i elveleiet. Det var en
gledelig overraskelse å finne fjell i
dagen ved dette vannmerket.

Vi så faktisk det beste vannmerket.
Ministry of Water Development har
hatt store vanskeligheter med å holde
de andre i drift. Det er mange årsaker:
avsides beliggenhet, vanningeniørene
har ikke nok biler til å inspisere, og
flom ødelegger vannmerkene. NVE 


prøver nå å verve en hydrolog som
kan reise til Kenya for å få vannmer-
kene i drift og lage et opplegg som
sikrer at observasjonene blir konti-
nuerlige.

Dog må man huske at målinger ik-
ke er noe mål i seg selv, men bare et
hjelpemiddel til å dimensjonere anleg-
get. Målingene gir hverken mer eller
mindre vann enn naturen bestemmer.

Irrigasjon
I hovedelva vil kraftverkmagasinet
kunne sikre en stor regulert vannfø-
ring. Derimot i sideelva Malmalte er
det betydelige jordbruksmuligheter
som ser ut til å måtte basere seg på
uregulert vannføring. Her er det der-
for viktig å ha hydrologiske målinger,
så man ikke risikerer å satse på større
jordbruksarealer enn det er vann til.

Direktør Rotich, KVDA, viste oss et
demonstrasjonsfelt, som bar avling for
første gang. Tidligere i år hadde han
ligget der i telt i 14 dager, organisert
lokalbefolkningen og gravd en lang
tilførselkanal fra elva. Nå vokste det
solsikker, mais og bomull der, og det
var en frodig kontrast til det tørre
landskapet ved siden av.

For første gang i mitt liv så jeg
«surface irrigation», som ikke fore-

Vannmerke i TurioNel River. Stangen på land er for å måle under flom.
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Vannkraft
gassovermetning
Av Pål Mellquist

_

N2-overmettet vann i Nidelva. De lyse partiene er luftbobler som unnslipper fra
vannmassene.

Direktor Rotich, KVDA og kontorsjef Storlokken, NORAD i maisåkeren.

kommer i Norge. Her hjemme har vi
bare sprinkleranlegg.

Det lille jeg vet om irrigasjon, har
jeg lest i FAO-boka «Surface Irriga-
tion». Det er mange prinsipper for å la
vannet renne over jorda. Ofte må
arealet planeres nøyaktig for å sikre at
vannet fordeles jevnt.

Irrigasjon er et stort fagområde. Et-
ter hvert har man lært av en rekke
dårlige erfaringer, for eksempel ero-
sjon og økt saltinnhold i jorda.

NVE har ingen ekspertise på dette
området. Men med vår erfaring i ge-
neralplanlegging kan vi gi råd om
organisering av planleggingen og om
engasjement av eksperter. Det må sik-
res at irrigasjon vurderes som et ledd i
en flerbruksplan.

Morsomt og interessant
Jeg vil gjerne benytte anledningen til å
takke NVE, som har utpekt meg til å
være NORAD's rådgiver i denne sak.

Det er delte meninger om NVE har
nok personalressurser til å påta seg
slike oppdrag uten at våre egentlige
arbeidsoppgaver lider. Personlig tror
jeg vi bør vokte oss vel for å havne i
en ond sirkel. Det er klart at vi er
hemmet av det lave lønnsnivået for
statstjenestemenn, men jeg antar like-
vel at enkelte synes de klarer seg med
lønnen sin. For dem er det derfor
viktigere at arbeidet er morsomt og
interessant, ellers ser de seg om etter
en annen arbeidsgiver.

Vårt samarbeid med NORAD er
nettopp innledet. Jeg håper det vil vise
seg å bli til nytte både for NORAD og
NVE og fremfor alt til gagn for utvik-
lingslandene.

Erik Tondevold

ganske kort repetere at
dersom et overskudd av
luft blir revet med vann-
massene og utsatt for en
trykkøkning og en derpå
følgende trykkreduksjon,
er det stor sannsynlighet
for at vannet vil inneholde
for mye oksygen og nitro-
gen (hovedbestanddelene
luft), i en kortere eller
lengre periode. Nitrogen er
spesielt farlig i denne sam-
menheng, for det viser seg
at fisk begynner å få pro-
blemer allerede ved en
overmetning på 10 — 15 % .
(Hva fisk tåler er avhengig
av mange faktorer som det
fører for langt å gå inn på
her).

Etter at man ble oppmerksom på
problemet ble det etter initiativ fra
Vassdragsregulantenes forening (tidli-
gere Reguleringsforeningens lands-

Som noen av Fossekallens
lesere kanskje vil huske
skrev jeg en artikkel i nr. 8
— 1979 om fenomenet
gassovermetning i vann og
hvorledes dette oppstår
avløpet fra enkelte kraft-
verk. Jeg skal her bare
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Fra gassovermettingsforsøkene på fiske-
forskningsstasjonen på Sunndalsøra. Fisk
settes i kar med forskjellige N2-konsen-
trasjon og overlevelsesevnene måles.

sammenslutning) dannet en gruppe
med representanter fra Direktoratet
for vilt og ferskvannsfisk, Fiskeforsk-
ningsstasjonen på Sunndalsøra, Vass-
dragsregulantene og Vassdragsdirekto-
ratet. Gruppen skal forsøke å kartlegge
problemets omfang og komme med
eventuelle forslag til tiltak der det er
mulig.

Gruppen har fått forskningsmidler
fra NTNF og er i full gang med et
omfattende og ikke minst komplisert
«oppnøstingsarbeide». Ved Fiskeforsk-
ningsstasjonen på Sunndalsøra pågår
laboratorieforsøk for å klarlegge hva
forskjellige arter og størrelser av fisk
tåler under forskjellige forhold. Om-
fattende målinger pågår i felt f.eks. i
Tafjord hvor regulanten også er sterkt
inne i bildet.

En interessant undersøkelse av en
litt spesiell karakter ble foretatt i Nid-
elva ved Arendal i år. Rygene kraftverk
er konstruert slik at vannet automatisk
kjøres over i en omløpstunell dersom 


stasjonen av en eller annen grunn
faller ut. Det viste seg imidlertid at det
vannet som havnet i omløpssystemet
rev med seg luft og ble overmettet i et
slikt omfang at død fisk ble observert i
Nidelv.

Ved forsøket 9. — 13. juni i år hadde
«Gassovermetningskomiten» i samar-
beide med Aust-Agder kraftselskap
bestemt seg for å rekonstruere det som
hadde skjedd tidligere. En imponeren-
de samling fagfolk fra mange forskjel-
lige miljøer sa seg villige til å delta.
Det var representanter fra Fylkesforu-
rensningsmyndighetene, Direktoratet
for vilt og ferskvannsfisk, fiskeforsk-
ningsstasjonene i Flødeviken og Sunn-
dalsøra, Veterinærinstituttet, Vass-
drags- og havnelaboratoriet, Arendals-
vassdragets reguleringsforening, Vass-
dragsregulantenes forening og Vass-
dragsdirektoratet. I tillegg til dette en
hel del «fot-folk», som var nødvendig
for å få det hele til å gli rent teknisk.

Prøvene ble startet 10. juni om
morgenen og pågikk så med registre-
ringer døgnet rundt til 12. juni. På
forhånd var det foretatt prøvefiske i
Nidelva og ellers foretatt kontrollmå-
linger av vannkvaliteten. Fisk av
forskjellig slag var fanget og satt i bur
som ble tjoret på forskjellig dyp på
målestasjonene. Disse ble inspisert fra
båt eller av froskemann med jevne
mellomrom for å se hvorledes virk-
ningen var.

Forsøket ble til fulle vellykket med
hensyn til det å produsere overmettet
vann. Om trykkeriet farer pent med
bildene til denne artikkelen skal man
kunne se det overmettede vannet med
gulhvite striper i de øvrige vannmasse-
ne. Dette er rett og slett gassbobler 


som dannes ved at den løste luften
unnviker fra vannet. På et tidspunkt
var overmetningen så høy at det fak-
tisk røk av vannet! Hvor høy overmet-
ningen da var vet vi faktisk ikke, for
instrumentene gikk i «pigg».

Fisken som sto i burene døde gan-
ske raskt, for de hadde ingen mulighet
til å slippe unna. Dette sammen med
de høye overmetningene vi registrerte
kan gi et inntrykk av at det var et
ganske brutalt forsøk vi gjennomførte.
Imidlertid viste det seg, til vår store
forbauselse, at vi ikke fant noen døde
villfisk. Dette til tross for at mange
vaktsomme og trenede øyne finkjem-
met området både over og under
vann. Lokalbefolkningen ble via avise-
ne oppfordret til å levere inn død fisk,
men i skrivende stund er ingen regist-
rert.

Konklusjoner fra dette forsøket er
det for tidlig å trekke idet dette skrives.
Vi mangler fremdeles en hel rekke
rapporter fra de forskjellige fagmedar-
beiderne før det store bildet kan teg-
nes. Men det er hevet over tvil at det
produseres overmettet vann i Rygene
kraftverk når vannet går i omløpstu-
nellen, og det er like klart fastslått at
testfiskene som sto i burene døde av
blæresyke. Hvorfor ikke «vill»-fisken
døde og en rekke andre spørsmål vil
Gassovermetningskomit&n ta stilling
til når sluttrapporten skal skrives en
gang utpå høsten.

Et gledelig resultat av forsøket var
imidlertid det gode samarbeidet og den
gode tonen som hersket i den meget
intense måle-perioden hvor et 20-talls
engasjerte forskere og fagfolk opererte
på høygear under tildels vanskelige og
særdeles våte forhold.

‘Wt.,

Fiskerikonsulent Heggberget kan bare
konstatere at denne ålen har gjort sitt
siste sprell. Et av testburene undersøkes . . . .
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Vassdragsreguleringers
virkninger på vilt

Som mange kanskje kjenner til, ble det
for en tid siden arrangert et sympo-
sium om vassdragsreguleringers virk-
ninger på vilt. De trykte foredrag og
diskusjoner fra symposiet foreligger
nå i en 300 siders trykksak. Rapporten
spenner over mange emner fra mulige
klimatiske endringer til systemøkolo-
giske betraktninger over virkningene
på planter og dyr

Rapporten er redigert av det samme
«firspannet» som sto for selve sympo-
siet, nemlig Odd Kjos-Hansen og Tor
B. Gunnersel fra Direktoratet for vilt
og ferskvannsfisk og Pål Melquist og
Oddbjørn Dammerud fra Natur- og
landskapsavdefingen i Vassdragsdirek-
toratet.

Det bedyres fra redaktørens side at
dette er en samling av foredrag som
gjenspeiler hva våre fremste forskere i
dag vet om virkningene på vilt. Det
presiseres også at det ikke er noen bok
som man skal lese fra perm til perm,
— da blir man fort sår i øyet. Boken

leses best bitvis idet man plukker ut de
foredrag som har interesse i øyeblik-
ket. Litteraturhenvisningene kan også
være til stor hjelp for de som vil
spinne videre i materien.

Hensikten med denne publikasjons-
serien, som nå teller to tungvektere, er
å dokumentere virkningene av vass-
dragsreguleringer slik at man kan føre
en fruktbar debatt på samme grunnlag
enten man nå er for eller imot de
enkelte utbyggingsprosjekter. Det er

Lett henslengt i det grønne tungtveiende
rapportene i serien «Vassdragsregule-
ringers virkninger på » Fiskerappor-
ten (den hvite) kom i 1979 og den finnes
fortsatt på lager. Viltrapporten er nylig
sendt ut til deltakerne og andre interes-
serte.

grunn til å peke på at både fiskerap-
porten og viltrapporten er kommet
istand ved et samarbeid mellom DVF
og NVE og at det er frittstående fors-

I  «Fossekallen». 6 1981 skriver sivil-
ingeniør Rikard Solheim mye som ik-
ke er riktig om miljøforandringer ved
vassdragsreguleringer. Jeg skal nevne
noen eksempler.

Om regulerte vann i Nordmarka/
Oslo skriver R.S.: «Nemnande negati-
ve verknader har vel knapt vore re-
gistrerte . . . ». R. S. hopper da lettvint
over at tørrlagte vassdrag og strandlin-
jer hverken produserer beite, fiskemat
eller fisk, og at krepsen drepes ved
tørrlegging om vinteren.

Følgende sitat avslører R. Solheims
skremmende uvitenhet vedrørende
ferskvannsbiologi: «At fisken likevel
lever i beste velgående både i regulerte
vatn og i regulerte elvar har ikkje
affisert ekspertane noko serleg. Dei
held stort sett fast på skrivebordsteo-
riane.» Mener Solheim virkelig at fjell-
ørreten lever i «beste velgående» i
regulerte fjellvann?

R. S. kritiserer forskerne også fordi
de ikke sitter ved skrivebordene og
bruker det gamle materialet, istedenfor
å utforske nye utbyggingstruete elver.

Jeg vil gjerne få fortelle R. S. (og
andre teknikere): 1. At alle norske
vassdrag er forskjellige. 2. At det er
nødvendig å undersøke vassdrag før

utbyggingen for å kunne utrede hvor
store skader dette sannsynligvis vil
medføre. Etter utbygging kan skade-
virkningene bli registrert. De er som
regel store med hensyn til matpro-
duksjonen!

R. S. skriver mye om lakseproduk-
sjonen i regulerte elver. Men han nev-
ner ikke de  store utgiftene  ved å beva-




kere som har kommet med sine bid-
rag.

Rapportene sendes til interesserte så
langt opplaget rekker.

re lakseproduksjonen i form av lakse-
trapper, utsetting av yngel og settefisk
m.m. Om Altaelven har forskere f.eks.
i 1980 skrevet (i «Altaelva og Altalak-
sen før og etter en regulering» av
førsteamanuensis Hans Nordeng, dr.
philos. Albert Lillehammer, dosent
Hans Holtan m.fl.) at det etter en
utbygging vil bli nødvendig årlig å

sette ut smålaks for over 4. millioner
kroner for kanskje å kunne bevare
laksebestanden.

Til slutt foreslår R. Solheim noe
som faktisk er fornuftig. Nemlig at
«Ein dags flytur over landet gjev eit
ganske godt inntrykk av naturinngre-
pa ved vassdragsregulering.» Jeg vil
anbefale at en sådan flytur legges til
våren, og at man medbringer en tale-
før biolog som guide. Da vil passasje-
rene få se og høre om det økende areal
av sterile steinørkener langs strand-
kantene av de regulerte vannene.  I
disse golde områdene var det tidligere
fine multemyrer, frodige fjellbeiter for
elg, villrein, bufe, ryper, hare og vann-
fugl. Langs de nå tørrlagte strendene
hadde fjellørretene tidligere sine beste
matplasser. Jeg henviser forøvrig til
min artikkel: «Hvorfor forsvinner
fjellørreten?» i Fossekallen nr. 5 1979,
som Solheim neppe har lest.

Det er ønskelig at alle ingeniører
som skal arbeide med vassdragsregule-
ringer, først får gjennomgå et grunn-
kurs i ferskvannsbiologi. Da ville vi i
fremtiden unngå feilaktige informasjo-
ner i likhet med Solheims artikkel i
Fossekallen 6 — 81.

Vassdragsreguleringer
ødelegger blant annet vilt-
og fiskeproduksjonen.
Av Hj. Munthe-Kaas Lund
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Glede å spare hos dem som har vært med på å gjøre Lesjaprosjektet mulig. Her noen av dem, med
anleggslederen — overingeniør Ola J. Strømmen — i midten, flankert av driftsplanlegger Osvald Haugbotn
og oppsynsmann Arvid Åsbakk.

Det såkalte Lesja-prosjektet, flomsik-
ringen og kanaliseringen av Lesjalei-
rene, er sluttført. De berørte grunn-
eierne har fått 8000 mål ny jord de
kan dyrke.

Tidligere i sommer takket de for
dette med et storslagent kranselag
Lesja samfunnshus. Over 100 gjester
var til stede. Blant dem var selvsagt 


også representanter for de etater som
har gjort prosjektet mulig — det vil i
hovedsak si Forbygningsavdelingen i
NVE, landbruksmyndighetene, Lesja
kommune og grunneierne. Begivenhe-
ten ble karakterisert slik av en av
grunneierne: «Denne festen skal jeg
være med på, for dette er noe av det
største som har skjedd på Lesja i mi
tid!»
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Arbeidet med flomsikring og kanalise-
ring av Lesjaleirene gjelder en 10 kilo-
meter lang strekning langs Lågen.
Planleggingen av prosjektet startet i
1969, da man nedsatte, et samarbeids-
utvalg med representanter for NVE,
Landbruksdepartementet, Opplan d
landbruksselskap, Lesja kommune dg
grunneierne. Arbeidene startet i 1977
med overingeniør Ola J. Strømmen
som anleggsleder og oppsynsmann
Arvid Åsbakk som daglig leder.

12 millioner
De totale kostnadene for Lesja-pro-
sjektet er omlag 12 millioner kroner.
Av dette er halvparten finansiert ved
tilskudd fra Landbruksdepartementet.
NVE har på sin side bevilget 3,3 mil-
lioner til anlegget. I tillegg til flomver-
kene og kanaliseringen er det også
bygget 5 nye bruer over Lågen for å
lette adkomsten til området.

I anleggssesongene har Forbyg-
ningsavdelingen gjennomsnittlig hatt
6 — 7 mann og 4 — 6 maskiner i gang
ved anlegget. Man har hele tiden hatt
et godt samarbeid med grunneierlaget,
kommunen og landbruksetatene.

Tidligere i sommer ble det altså
høytidelig markert at Lesjaprosjektet
er fullført. Først med befaring av om-
rådet, senere samme dag med kranse-
lag i samfunnshuset. Under befa-
ringen avduket fylkesmann Torstein
Treholt en plate gitt av Forbygnings-
avdelingen. Platen har en inskripsjon
med de viktigste opplysningene om
Lesjaleirene.

Mye for pengene
Under befaringen var det vanskelig å
unngå å bli imponert over det arbeidet
Forbygningsavdelingen har utført på
Lesja. Det vanket da også mange gra-
tulasjoner til Bård Andersen, Ola J.
Strømmen & Co. Driftsplanlegger Os-
vald Haugbotn i Lesja kommune fast-
slo at man i hvert fall har fått mye for
pengene: «Vi kunne jo ha fått 7 slike
anlegg for det det har kostet å bygge
rådhuset i Gjøvik!»

Samarbeidet om Lesja-prosjektet
har altså båret frukter. Det vitner alle
de rosende ord som ble ytret under
kranselaget senere på dagen om. Som
statssekretær Ola Skjølås i Landbruks-
departementet uttrykte det: «Dette er
distriktsutbygging på sitt beste!»

Gratulerer med godt utført arbeid! Fagsjef Bård Andersen i Forbyg.
ningsavdelingen og fylkesmann Torstein Treholt foreviges av pressen.

Fagsjef Bård Andersen i samtale med statssekretær Ola Skjølås i
Landbruksdepartementet som syntes å være meget godt fornøyd med det
arbeidet Forbygningsavdelingen har gjort, både på Lesja og andre
steder.

T Og Lesja-leirene er allerede tatt i bruk!
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Arvid Åsbakk
fikk Kongens solv
Oppsynsmann Arvid Åsbakk i
NVE's Forbygningsavdeling ble
under kranselaget på Lesja i
forbindelse med «åpningen» av
Lesja-leirene tildelt H. M.
Kongens fortjenestemedalje i
sølv. Det var fylkesmann Tor-
stein Treholt som foresto over-
rekkelsen. Arvid Åsbakk fikk
Kongens sølv for det store arbeid
han har nedlagt for en rekke
flomsikringsprosjekter av bety-
delig størrelse. Han har arbei-
det på Lesjaleirene de siste fem
årene.

Fylkesmann Torstein Treholt
sa under overrekkelsen blant
annet at Åsbakk har gjort langt
mer enn det som kan forlanges
av ham. Han har lagt igjen noe
av seg selv ved mange forbyg-
gingsanlegg — blant annet Sels-
vollene, Prestøya i Lom, Sul-
heimsanlegget i Lom og mange
flere. Han har forøvrig vært an-
satt i NVE i snart en menneske-
alder.

— Åsbakk har fullført
mange store oppgaver til alles
tilfredshet, og han nyter stor res-
pekt for sin rettskaffenhet og
pliktoppfyllelse, sa fylkesmannen
blant annet.

Arvid Åsbakk takket for for-
tjenestmedaljen med å si at til-
delingen kom helt uventet og at
han selv bare hadde gjort sin
plikt i sitt daglige arbeid.

Fossekallen gratulerer!!!

Fylkesmann Torstein Tre-
holt gratulerer oppsynsmann
Arvid Åsbakk med H. M.
Kongens fortjenestmedalje
sølv.

«Vassdragsmann»
fyller 90 år

11. september fyller Botolf Klafstad 90
år. Klafstad er gammel «vassdrags-
mann» av hele sitt hjerte. Han var
ansatt som sekretær i NVE i 30 år fra
1915 og arbeidsoppgavene var mange.
Klafstad var ansvarlig for arkivarbeid,
korrespondanse, tegnearkiv, oppset-
ting av regnskapsrapporter for utførte
arbeider og var en allsidig mann og
megei nøye. Han forsto også tresing
av tegninger og tok seg av henvendel-
ser til kontoret.

Botolf Klafstad fyller 90 år 11. septem-



ber. Han var ansatt 30 år i NVE fra 1915.
(Foto: Bjørn Harstad)

I privatlivet er Botolf Klafstad en
ivrig samler. Han skrev selv en rekke
artikler i pressen om vassdragskultur
og var særlig opptatt av hvordan man
skulle forebygge flomskader. Sine eg-
ne og andres artikler om disse spørs-
målene har han sirlig samlet i en bok,
der det finnes et utall av artikler fra
1927 til 1954. Samlingen er tilbudt
NVE's bibliotek.

Botolf Klafstad bor nå hos sin fami-
lie på Nøtterøy der han nyter sitt
otium. Han går turer hver dag og
klarer seg selv i sin egen bolig. Han
snakker om gamle dager og samtalen
penser da fort inn på tiden i «Vassd-
ragsvesenet» og har mange gode og
hyggelige minner derfra.

Mette Harstad

Kalles refleksjoner:

Årets tannpuss

Veit dere hvorfor
NVE lager årsbe-
retning?

Arbeidet starter i
januar, og mange
har det travelt et
halvt års tid. Ende-
lig en vakker dag
i juli kommer bu-
det ut til meg med
et eksemplar. Og
ganske riktig, der
står kammerherre-
ne ' på lur bak
hushjørnet.

(«Same procedu-
re as last year.»)

Jeg blar og blar, gjesper og gjesper,
høyere og høyere. Og så kommer de
settende med hver sin tannbørste. Som
fagsjef er det rimelig at Gran tar
overkjeven mens førstekonsulent
Folkvard tar underkjeven. Men hvor-
for tar de ikke fuglemøkka i samme
slengen? (Se nr. 8/80.)

I påsken er det stille og rolig i
Middelthuns gate. Jeg får derfor god-
tepose å trøste meg med. Men hvorfor
skal jeg ha sukkerkliss på tenna i
tre måneder etterpå? Kunne ikke en
eller ahnen tannlege be Skarheim om
å være raskere med årsberetningen?

KALLE

NVE slår til i Polen!
Vi i NVE er jo kjent for å slå til der
man minst venter det. Så også denne
gang. Nå har vi sannelig også slått til i
Polen!

Nærmere bestemt har dette skjedd:
Natur- og Landskapsavdelingens film
«Mellom fjella ein stad», altså den
første Eidfjord-filmen, er tidligere blitt
vist i polsk fjernsyn.

Men ikke nok med det. Nå er også
terskel-filmen («Weirs, landscape and
watercourses») nettopp vist i Polen, i
samme programpost. De har sannelig
sans for det i Polen!

Men hvor er Norsk Rikskringkas-
ting??? Ser de ikke skogen for bare . . .
Vi sier ikke mer!!!
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NVE'spersonale

Endringer i juni 1981

Nytilsatte:
Dille, Per
Engervik, Terje
Erlien, Arnfinn
Furu, Olav M.
Grimnes, Arne
Hallgren, Bjørn ,
Karlsen, Halvor
Røen, Tore
Sørum, Olaf
Thomassen, AkseI
Wøien, Torstein
Aasheim, Øistein

Maskinmester
Tekniker
Avd. ing.
Maskinist
Fagarbeider
Maskinm. ass.
Montasjeleder
Spesialarbeider
Overing.
Fagarbeider
Montasjeleder
Fagarbeider

Aura-verkene
SEA
Ulla-Førre-anleggene
Aura-verkene
Hakavik kraftverk
Hamang trafostasjon
Smestad trafostasjon
Aura-verkene
ESS
Mår kraftverk
Gjøvik trafostasjon
Kristiansand trafostasjon

Martinsen, Astrid
Refsalen, Per 0.
Schaulund, Brita
Svalastog, Olav
Trydal, Bjørgulv
Tveit, Olav
Øgaard, Arne •R.

Ingeniør SBG
Konsulent AJ
Avd. ing. SBP
Overing. SDR
Maskinm. ass. Follo trafostasjon
Driftsarbeider Vestlands-verkene
Førstekonsulent AJ

Fratredelse med pensjon:
Jenssen, Victor Spesialarbeider Tokke-verkene
Skog, Peder Opps. mann Ulla-Førre-anleggene
Smirnoff, Hjørdis Adm. sekretær AV

Avansement og oppr
Berg, Ingebjørg
Budeng, Turi
Byggstøyl, Ottmar
Elgøen, Kirsti
Fagerberg, Arne 0.
Gjerde, Per Odd
Granli, Else Marie H
Graatrud, Harald
Hartz, Ole-Johan
Haugli, Arne
Høberg, Ivar
Krogh, Rolf M.
Lervik, Oddmund
Lysfjord, Terje

ykk:
Adm. sekretær
Adm. sekretær
Adm. sekretær
Adm. sekretær
Sjefing.
Overing.
.Ktr. fullm.
Førstekonsulent
Konsulent
Avd. ing.
Avd. ing.
Avd. ing.
Maskinm. ass.
Overing.

VA
AA0
Ulla-Førre-anleggene
SOE
EEP
SDR
AAØ
AV
AAØ
SBA
Vestlands-verkene
SBP
Aura-verkene
SDR

Fratredelse, annen:
Domben, Liv E.

Endrerud, Per E.
Heyerdahl, Petter H.
Jakobsen, Jan K.
Kaarfald, Arthur
Lykkjen, Gudmund
Nilsson, Birgitte
Nyløkken, Olaf
Rosenvinge, Erling
Samuelsen, Aage
Skår, Gunnhild S.
Sæterdalen, Karin G.
Øvrevik, Sverre

.Bedriftsykeple-
ier
Maskinist
Avd. ing.
Maskinm. ass.
Fagarbeider
Overing.
Ktr. ass.
Fagarbeider
Fagarbeider
Overing.
Ktr. ass.
Ktr. ass.
Overing.

Ulla-Førre-anleggene
Vestlands-verkene
SDR
Innset-verkene
Område 3
SBA
Vestlands-verkene
Område 4
Smestad trafostasjon
VU
Eidfjord-anleggene
EA
ET 3

Endringer 1juli 1981

Ktr. fullm.
Elmaskinist
Ingeniør
Avd. ing.
Avd. ing.

ET 1
Aura-verkene
SBG
SK-Melhus
Ulla-Førre-anleggene

EA
Aura-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Vestlands-verkene
VU
SOE
SBP
SBG

Aura-verkene
SBG
Aura-verkene
SDF
SDR
AV
Flesaker trafostasjon
SOE
Aura-verkene
SOE
SEA

Fratredelse med pensjon:
Fiske, John E Driftsarbeider Aura-verkene
Gussiås, Pedro Ledn. mester Aura-verkene
Ljostad, Ånund Spesialarbeider Tokke-verkene
Weseth. Vilhelm Spesialarbeider Rana-verkene

Fratredelse, annen:
Brenden, Anne-
Grethe Ktr. ass.
Foss, Jarle Fagarbeider
Godtland, Jane Ktr. fullm.
Malmanger, Einar Elmaskinist
Nordal, Berit Tegner
Orderløkken, BjørnerFørstesekretær
Quam, Sven J. Overing.
Rønniksen, Knut Avd. ing.
Sekse, Nils Opps. mannsass.

Ulla-Førre-anleggene

Dødsfall:
Berge, Ebbe Winther Maskinm. ass. Aura-verkene

Nytilsatte:
Hansen, Ann-Sissel
Melkild, Hallvard
Næss, Solveig
Solem, Reidar
Søndenå, Ordin

Avansement og opprykk:
Bakkebø, Hans Bygningsfor-

mann
Breistein, Per M. Overing.
Bråten, Oddmund Elmaskinist
Erdal, Ola Sjefing.
Gjerde, Ole Overing.
Lilleland, Liss Adm. sekretær
Masteholtet, Birger Elmaskinist
Nilsen, Kai Bjørn Førstekonsulent
Sanden, Kåre Elmaskinist
Wiesener, Robert Førstesekretær
Økland, Terje Avd. ing.
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
Oslo 3

Forslagsordningen ved
statskraftverkenes anlegg og verk
I 1980 var det i alt 5 forslag til be-
handling i forslagsordningen ved
NVE's anlegg og verk. Samtlige av
disse ble premiert. Det totale utbetalte
premiebeløp var kr. 4900, — , mens det
høyest premierte enkeltforslag ble pre-
miert med kr. 2000, — .

Spørsmålet om premiering av for-
slag har hittil blitt tatt opp til behand-
ling av samarbeidsutvalgene. Nå er
imidlertid samarbeidsavtalen avløst av
avtalen om medbestemmelse (bl.a.
omtalt i Fossekallen nr. 2/81). Her
heter det bl.a. at premiering av forslag
skal være gjenstand for forhandlinger
mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver.
Særavtalen for NVE følger opp avta-




lens formuleringer på dette punkt.
Saksbehandlingen i forbindelse med
forslagsordningen skal derfor heretter
skje i samsvar med bestemmelsene i
disse avtalene.

Når det gjelder premiebeløpene, er
disse foreløpig uendret. Det vil si at en
lokalt kan premiere forslag med inntil
kr. 1000, — . Forslag om premiering
utover dette må avgjøres gjennom for-
handlinger sentralt.

Som premier kan som tidligere nyt-
tes pengepremier (som er skatteplikti-
ge) eller gjenstandspremier (som på
visse vilkår er skattefrie inntil en verdi
av kr. 1500, ).

Thor Johansen, AV

Det gror på VI-P
Ved Hydrologisk avdeling er det
mange og varierte aktiviteter.
Det spirer og gror i et rikt
noe denne julestjernen skulle
være det beste bevis på.

Redaktøren synes antakelig
ikke at et bilde av agurker i
agurktiden er særlig originalt.
Det er imidlertid noe helt spesielt
med disse to. De er foreløpig på
førsteplass i et internt VH-mes-
terskap i innendørs agurkdyr-
king. Den største er på 650 g og
38,5 cm lang. Noen bedre?

(Foto: H. Svedahl)
(Tekst: E. Skofteland)

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo


