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HYDRA - et forskningsprogram

om flom

HYDRA er et forskningsprogram om nom initiert av Norges vassdrags- og energiverk (NVE) i 1995. Programmet
har en tidsramme på 3 år, med avslutning medio 1999, og en kostnadsramme på ca. 18 mill. kroner. HYDRA er i
hovedsak finansiert av Olje- og energidepartementet.
Arbeidshypotesen til HYDRA er al summen av alle menneskelige påvirkninger i form av arealbruk, reguleringer,
forbygningsarbeider m.m. kan ha økt risikoen for flom.
Målgruppen for HYDRA er statlige og kommunale myndigheter, forsikringsbransjen,
utdannings- og
forskningsinstitusjoner og andre institusjoner. Nedenfor gis en oversikt over fagfelt/tema som blir berørt i HYDRA:
• Naturgrunnlag og arealbruk
• Tettsteder
Flomdemping, flomvern og llomhandtering

Skaderisikoanalyse
• Miljovirkninger av flom og flomforebyggende tiltak

e Databaser og GIS
• Modellutvikling

Sentrale aktører i HYDRA er; Det norske meteorologiske institutt (DNMI), Glommens og Laagens Brukseierforening
(GLB), Jordforsk, Norges geologiske undersokelse (NGU), Norges Landbrukshøgskole (NLH), Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges vassdrags- og energiverk (NVE), Norsk institutt for jord- og
skogkartlegging (NIJOS), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), SINTEF, Stiftelsen for Naturforskning og
Kulturminneforskning
(NINA/NIKU), Norsk Regnesentral (NR), Direktoratet for naturforvaltning (DN),
stlandsforskning
(F) og universitetene i Oslo og Bergen.

HYDRA - a research programme on floods
HYDRA is a research programme on floods initiated by the Norwegian Water Resources and Energy Administration
(NVE) in 1995. The programme has a time frame of 3 years, terminating in 1999, and with an economic framework
of NOK 18 million. HYDRA is largely financed by the Ministry of Petroleum and Energy.
The working hypotesis for HYDRA is that the sum of all human impacts in the form of land use, regulation, flood
protection etc., can have increased the risk of floods.
HYDRA is aimed at state and municipal authorities, insurance companies, educational and research institutions,
and other organization.
An overview of the scientific content in HYDRA is:
• Natural resources and land use
• Urban areas
• Databases and GIS

Risk analysis
Flood

reduction, flood protection and flood management

Environmental consequences of floods
and flood prevention measures
• Modelling

Central institutions in the HYDRA programme are; The Norwegian Meteorological Institute (DNMI), The Glommens
and Laagens Water Management Association (GLB), Centre of Soil and Environmental Research (Jordforsk), The
Norwegian Geological Survey (NGU), The Agriculture University of Norway (NLH), The Norwegian University of
Science and Technology (NTNU), The Norwegian Water and Energy Administration (NVE), The Norwegian Institute
of Land Inventory (NIJOS), The Norwegian Institute for Water Research (NIVA), The Foundation for Scientific and
Industrial Research at the Norwegian Institute of Technology (SINTEF), The Norwegian Institute for Nature and
Cultural Heritage Research (NINA/NIK U), Norwegian Computing Center (NR), Directorate for Nature Management
(DN), Eastern Norway Research Institute (F) and the Universities of Oslo and Bergen.
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SAMMENDRAG: Notatet er hygd på et litteraturstudium om klima, arealbruk, flommer og
menneskelige inngrep i vassdrag og deres nedbørfelt fra ca. 1300 til i dag. Det meste av notatet
handler om endringene i klima og sammenhengen mellom klima og arealbruk. Naturlig. nok var
virkningen av avkjolingen mot Den lille istid storst i de marginale jordbruksomrader i Europa, som
vest- og nordkysten av Skandinavia, Skottland og Alperegionen. I de nevnte områdene sank
dyrkingsgrensa for korn omtrent 200 m og skoggrensa 150-200 m. Skog og skogbruk er tillagt vekt,
fordi skogen utgjr mesteparten av landbruksarealene i Norge. I noen tilfelle er det trukket paralleller
med andre verdensdeler. I Norge er det lagt storst vekt pa Glommas nedborfelt. Mellom Hedmark og
Oppland, som grovt sett representerer de to hovedarmene av Glommavassdraget, er det store
forskjeller i fordelingen av skog. Hedmark har 46% og Oppland 24% skog. Begge har ca. 4%
jordbruksareal. Arealet over 900m hoyde utgjor 21% i Hedmark og 57% i Oppland. I Glamdalforet er
det samtidig virkninger av klimaendringer på vekstforhold, påkjenning på skogen av bergverk og
smelteverk i Den lille istid, samt hogst for å dekke stigende behov for trelast. Det er store variasjoner i
skogdekningen, fra ca. 20% i de øvre bygdene til ca. 70% i Solor-Odal. Jordbruksarealet varierer
melJom I og 6% i det samme området. Fra slutten av 1800-tallet er det betydelige endringer i
skogbruket, i retning av skogplanting, bestandspleie og snauhogst ved avvirkning. I lopet av de siste
70 årene har det vært en fordobling av biomassen i skogen. I samme periode økte også
elvereguleringene.

ABSTRACT:
This document is a literature study on di mate, land use, floods and human interferences in the ri vers
and catchments from about 1300 AD until today. Climate changes and their correlation with land use
is a major point. Forest and forestry are given special emphasis, since forest is the major land use
associated with agriculture in Norway. Climate trends have shown many similarities between Norway
and some European areas, particularly the highlands of Scotland and the Alpine region. In the
mentioned areas in Europe the upper limit for grain cultivation dropped about 200 m, and the timber
line about 150-200 m.Within Norway, emphasis is given to the catchment of the largest river,
Glomma. The counties Hedmark and Oppland, representing roughly the two main branches, Glomma
and Lågen, of this river, demonstrate important differences with regard to land use and highlands. In
Hedmark there are 46 and 2 1 of forest and land" above 900 m asl., respectively. In Oppland there are
24 and 57 of forest and lands above 900 m asl. During the cold period from 1300 onwards the
Glomma branch , with 20 forest in its upper areas, and 70 forest in the lower, Solør-Odal region,
has experienced the impact of The little ice age on plant growth, concurrently with demand on the
forests hy mining and smelters, as well as increasing logging to cover the demand of timber for
sawmills and later on, pulp industry. The forests recovered during the 20th century. During the latter
70 years the forest biomass doubled, on account of planting, care of the stand, and clearfelling. During
the same period river regulation increased.
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1

SYNDFLODEN OG ANDRE STORFLOMMER I RELIGIONER
OG SAGN.

I det internasjonale tiåret for naturkatastrofer er det grunn til å stoppe opp litt og gå tilbake i
historien for å trekke ut mer kunnskap om tidligere tiders naturkatastrofer, bl.a. flom. Et
hovedsyn er at naturkatastrofer ikke er katastrofer for naturen, men for mennesket og
menneskeskapte verdier. Skader av naturkatastrofer kan i mange tilfelle repareres, i noen
tilfelle forebygges.
Store flommer har til alle tider blitt betraktet som katastrofer. Andre typer katastrofer er
jordskjelv, vulkanutbrudd, stormer, skred og tørke. Om det siste har vi overleveringer som
forteller om sanden som kom inn over jordbruksarealene i et rike i Midtøsten. Den tørre
vinden kom og holdt aldri opp å blåse. Krigerne ble sendt ut i sanddynene for å stoppe vinden
med spyd. Men resultatet ble magert.
Rangeringen av naturkatastrofer kan variere noe i religioner og sagn fra ulike geografiske
omrder. I de gamle nordiske overleveringer er kulde og vinter/fimbulvinter det verste som
kan ramme menneskene. Helvetet, Hel, er isbl%ttog kaldt. Langt mer vanlig er det at
katastrofene kommer i rekkefølgen rovdyr, orkan, brann (eller ild), istid og flom, med flom
som det verste. En del opplysninger fra religionshistorie (bl.a. Encyklopedia of Religion
(Sheed & Ward, 1993), World of Mythology (R. Willis, ed., 1993) The Encyklopedia of
Myths and Legends (S. Gordon, 1993) viser at rundt om i verden er det felles oppfatninger av
flom som en straff for umoral og/eller som en rensingsprosess.
Hvorfor kommer storflommen? Blant indianerne i Sør-Amerika er det to forklaringer, den ene
handler om konflikt mellom guder, den andre om menneskelige overtramp. I Australia er det
sagn som regner at flom er en straff for mennesket, for å lære grensene for oppførsel. Fra Peru
fortelles det om en gud som utryddet alle mennesker unntatt en kvinne som var venn med
guden, og som fikk instruks om å gjemme seg i et høyt fjell. I noen beretninger er månen en
viktig gud som kan bringe flom gjennom hoyvann/stormflo. Arsaken til en straffeflom er i
dette tilfelle en eller annen forulempning av månen. Det er interessant at årsaken til forskjell
mellom flo og fjære var kjent.
I mange områder er det felles trekk i de overleverte beretninger om Den store flom. I Det
gamle testamente har vi beretningen om Syndfloden, med Noa som hovedperson. Noa var 600
år da flommen startet. Han bygde Arken, et svært fartøy som skulle sikre overlevelse for Noa
og hans familie og for par av alle fugler og dyr og alt som kryper på jorda. Han levde 350 %r
etter flommen som gikk over alle fjell. Arken som overlevelsefarty gar igjen i flere omr@der,
f.eks. Babylon, Chad, Sudan, Indokina og India.
Overlevelse av arter, spesielt mennesket, er et felles trekk. Dette viser at form&let med Den
store flom ikke er å utrydde alt liv, men å bygge opp en ny stamme (menneskehet) som har
større evne til å overholde grenser. Det er i virkeligheten en rensingsprosess. Også overlevelse
av andre arter blir ofte sikret gjennom prosessen.
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Hovedtrekkene er:
*
Mennesket er skyldig i overtramp.
*
Guddommen sender en flom som straff eller renselse.
*
Før flommen blir det gitt instruks om overlevelse til dem som skal føre arten videre.
*
Flommen ødelegger den gamle "stamme"
Etter flommen: En renset gudfryktig stamme.
Vi aner visse likheter med deler av miljøbevegelsens oppfatninger om "synd og straff' når
det gjelder de to første punktene. Guddommen kan f.eks. være Naturen eller Gaia.

Storflommer i tidligere tider
Tommingen av Store Glomsj0 i nordre sterdalen ved avsmeltningen etter siste istid har
gravd ut Jutulhogget og gitt opphav til et mektig naturbilde. Det er trolig flere tommingsepisoder som har resultert i Jutulhogget, sannsynligvis gjennom flere istider, og det kan ha
vrt flere episoder under hver istid. I nordvestre USA (Idaho, Washington) skal det ha
oppstått en enorm iselv ved en nærmest eksplosiv tømming av Missoula Lake i nordre Idaho.
Isdammen brast, og anslagsvis 8 000 km' brot seg vei vestover med en fart pa 100 km i timen.
Avrenningen var trolig av storrelsesorden 10 ganger summen av alle elver p jorda.
Jordlagene som dekket fjellet i østre Washington ble skavet vekk. Kjempeblokker i nærheten
av Portland er trolig transportert under denne flommen (Parfit, 1995). Det kan ha vært mange
slike smeltevannsavlop p? samme sted, bade i l»pet av flere istider og i samme istid, fordi isen
gikk fram og tilbake.
I. 1

I Norge førte Storofsen i 1789 til store ødeleggelser av hus og eiendom og overdekning av
gammel matjord med sand og grus. Trolig kom det mye sand og grus fra skred i dalsidene i de
øvre elvedalene. Men det har nok vært flere Storofser. Det finnes f.eks gamle begravde
humuslag i dypere deler av jordprofilene på hyller i dalsidene og i dalbunnen i f.eks. Dovre og
Lesja i den øvre delen av Gudbrandsdalen. Disse humuslagene har vært den tids topplag, og
så er de blitt overdekket av sand og grus. Stubbelagene i myrene er fra perioder med godt
klima. Deretter har det kommet perioder med kjølig og fuktig vær som har stoppet
trevegetasjonen og gitt overdekning med torv. Her er det ikke brå flomepisoder, men gradvise
klimaendringer, som har gitt opphav til lagdelingen.
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KLIMAHISTORIE FRA HØGMIDDELALDEREN

TIL I DAG

2.1
Kaldere klima fra ca. år 1300
Framstillingen i dette kapitlet bygger for en stor del på sammenstillinger av Lamb (1982).
Ved år 1200-1300 skjer det endringer i klimaet over store deler av jordkloden. I NordAmerika var det maisdyrking på slettene fra Rocky Mountains mot Nebraska og Kansas ved
år 1000. Det var betydelig bosetting i de store dalførene. Eksempelvis er det gravd ut en
landsby i Illinois, som kan ha hatt 40 000 innbyggere. Fra 1200-tallet og framover blir
eikeskogene delvis erstattet av prærie, og bisonoksen kommer inn i stedet for hjortedyrene.
De store bosettingene blir borte. Det skjer en langsom vandring mot Texas, og generelt mot de
sydlige områdene, trolig på grunn av kjøligere, eventuelt også tørrere klima. Fra år 1200
synker befolkningen i India gradvis fra 200 millioner til 120 millioner i løpet av ca. 300 år. I
Sahel i Afrika blir det en kende uttrking fra &r 1300 til 1500. Det store keiserdommet Mali
går tilbake i styrke. Vi er tydeligvis på vei inn i den lange kjølige perioden som kulminerte i
den lille istid.
I Europa tar Høgmiddelalderen slutt litt etter år 1300. Det hadde vært en tid med stor økning i
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folketall og tilsvarende stor nydyrking. I vårt land var mange av nydyrkingsområdene preget
av mer marginale dyrkingsforhold, f.eks. skrinnere og brattere jord, og større høyde over
havet enn ved tidligere dyrking. Høgmiddelalderen må ha vært en periode med et økonomisk
overskudd og med betydelig religiøs styrke. Det var tiden for korstog og pilegrims vandringer.
Den @konomiske og religiose styrken resulterte i stor kirkebygging- det ble reist gotiske
katedraler i hele det romersk-katolske omradet. I Norge er det bare €n som str i dag,
Nidarosdomen. Men i vårt land var det stor bygging av steinkirker i de gode
jordbruksbygdene i innlandet og i kystbygdene.
Overgangen fra Høgmiddelalderen til Seinmiddelalderen var preget av tilbakegang, f.eks.
forlatte landsbyer i England allerede før Svartedauden. Nydyrkingen på magrere jord hadde
ført til overutnytting av jordbruksarealene og mangel på plantenæring. Utpining av
jordbruksarealene kan ha vært en av årsakene til tilbakegang også i Norge. Men sannsynligvis
har avkjølingen og Svartedauden vært enda viktigere.
I årene 1313-17 var det våte, kalde somrer i Europa. Det ble oversvømmelser og små hveteog vinavlinger. De oversvømte områdene ga grobunn for epidemier av husdyrsykdommer.
Komet ble utsatt for soppsykdommen meldrøye soin kunne gi dødelige forgiftninger. Senere
ble fusarium en tapsbringende soppsykdom i kornåkrene. Denne tida ble preget av pest,
hungersnød og kannibalisme. Det ble stor variasjon i været, og store flommer og skred. I Kina
var det en kjempeflom som skal ha tatt livet av 7 millioner mennesker i 1330-årene. Rhinen
hadde sin stirste m&lteflom i historisk tid i 1342. I 0st-Europa var det i samme periode
problemer med varme og torke, noe som forte til hungersnd og emigrasjon til bl.a Tyskland.
I Norge var det et et flombrudd med flere hundre drepte i Gaula (Sør-Trøndelag) i 1345.
Svartedauden kom til Norge like før 1350. Fattigdommen tiltok, og barkebrødet ble mer
vanlig som mat i Skandinavia og Skottland.
Nidaros var hovedstaden i Norge i Vikingtida. Gjennom de neste hundreårene ble Bergen den
viktigste byen og deretter Oslo. Ved reformasjonen i 1536 tapte Norge sin selvstendighet,
«fordi Norges Rige er nu så forringet». Fra 1536 var København hovedstaden. På den tida var
Trondheim nærmest redusert til en landsby (Helland, 1898). I Nord-Norge var det betydelig
jordbruksvirksomhet i Vikingtida og første del av Høgmiddelalderen. Men allerede ved år
1200 var det en viss strøm av den nordnorske bondebefolkningen mot kysten (Holmsen,
1961).
2.2
Den lille istid - den mest konsentrerte kuldeperioden
Dyrkingsgrensa for korn falt med 200 m i Skottland. Skoggrensa falt med 150-200 m i
Mellom-Europa. Dette foregikk fra år 1300 til år 1500. Etter 1300-1340 falt
vindyrkingsgrensa med 220 m i Sør-Tyskland. Fra 1400- til 1700-tallet var vinhøsten i
Tyskland mellom 20 og 50 prosent av hva den hadde vært før år 1300. For skogen er det
notert god vekst av lerketrær i Sør-Tyskland for periodene 1490-1560 og 1770-1810, samt
1850-1950. Det var altså varmere perioder innenfor de mange hundreårene med kjølig klima.
Den siste perioden hører til i oppvarmingsperioden.

Den første halvparten av 1500-tallet var en forholdsvis brukbar periode for jordbruket i Norge
og Europa. Deretter ble det en kjøligere periode, med ekstra kaldt vær i 1590-årene og 1690årene. På tidlig 1500-tall hadde høgtrykkene ligget ved 45-50 grader nord og dermed gitt
vestavind, eventuelt sørvestvind, over Nord-Europa. Fra 1550 til ut pa 1700-tallet var det
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vanlig at høgtrykkene lå utafor norskekysten, ved 60 grader nord, og Norge ble etter hvert
liggende i en nordavindssone.
Fra slutten av 1600-tallet er det langt bedre dokumentasjon av klimaet enn tidligere.
England
Mellom 1500 og 1550 var det varmere enn i århundret foran. Fra midten av 1600-tallet fins
det observasjonsserier for værforhold. Fra 1650-årene hadde England årstemperaturer på
0.9 C ligere enn i 1920-60. I tiaret 1690-1699 var temperaturen 1,5 C ligere enn i 1920-60.
Skottland
Skottland ble hardere rammet av klimaforverringen enn England på grunn av mye høyland og
mer nordlig beliggenhet. Dyrkingsgrensa for korn sank med rundt 200 mi Skottland,
hungersnod var vanlig, det var store tap av ku og sau pa beite som folge av harde, snorike
vintrer. En generell fattigdom førte til skotsk utvandring. Delvis tok skottene arbeid som
leiesoldater, bl.a. for svenskene i 30-årskrigen, men det var også bosetting i Nord-Irland av
skotske farmere. Den engelske kongen stottet en slik lgsning. I utviklingen av skotsk
innvandring i Nord-Irland var det like mye politikk som klimaforverring. For fra 1625 og
fram til 1670 var det ikke så ille med været. Men fra 1670 til 1700 kom det en periode med
mange kalde vintrer og dårlige somrer. Allerede i 1691 var det 100 000 skotter i Nord-Irland,
og i løpet av de svært kalde 1690-%rene kom det enda flere. Fra 1693 til 1700 slo kornhøsten
(mest havre) feil i 7 av 8 &r i de høyereliggende prestegjeldene i Skottland. Fra en tredel til to
tredeler av folket døde av sult. I Skottland ble det notert flere ankomster av eskimo i kajakk
mellom 1690 og 1728. I 1707 ble Skottland forent med England.
Torskefisket begynte å svikte ved Færøyene fra 1615, og det var svært lite torsk mellom 1675
og 1704. I det verste aret, 1695, da isen l helt rundt Island, forsvant torsken ogs@fra
norskekysten. Det er antatt at sjøtemperaturen mellom Island og Færøyene like etter år 1700
var 5 C ljgere enn i dag, og at det kalde vannet fra Arktis da hadde spredd seg over hele
Norskehavet
Sveits
I Sveits ble det en svært kald periode i 1690-2rene. Det var igjen svært kaldt i perioden 175080. Isbreene i Alpene vokste sterkt i periodene 1570-1600 og 1690-1740. Fra Sveits er det
interessant dokumentasjon om høstklimaet for månedene august, september og oktober.
Høsten var generelt varm til siste halvpart av 1500-tallet, med en topp i 1560-årene. Så fulgte
varme høster i 1630-årene, 1660-årene og 1770-rene-i alle tilfelle etterfulgt av rask
overgang til mye kaldere klima, medregnet kaldere høster (Pfister, 1975). Isbreene i Alpene
vokste raskt. 1 1769-1771 var det hungersnød på grunn av dårlige avlinger av hvete og
poteter, og det var lite melk. En lignende vanskelig periode kom i 1812-1817 med hungersnød
i 1816-1817.1 Sveits var vintertemperaturen i Zurich i perioden 1683-1700 omlag 1,5 'C
lavere enn i perioden 1900-60. I 1687 og 1699-170 I varte snødekket til midten av mai. Dette
hadde store virkninger pa jordbruket. Vinterf@ret var vanligvis oppbrukt i mars-april, mens
det ennå lå snø på marka, og husdyrene måtte fores på tregreiner og halm, eller slaktes. I de
kaldeste periodene var somrene for korte til at snøen på fjellbeitene smeltet, og somrene var i
tillegg svært våte. Det er eksempler på snødekke som varte 110-112 dager i Zlirich og hele
150 dager i Bern. Til sammenligning var det 86 dager med snødekke under den svært kalde
vinteren 1962/63. Fusariumsoppen som har vært velkjent i Skandinavia, ble en plage for
vinterkornet i Sveits. I Sveits ser det ut til at kulminasjonen av den lille istida kom noen tiår
senere enn i Norge.
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Nederland
Nederlands rikdom i første del av 1700-tallet kan ha hatt noe sammenheng med endringen i
lokalisering av fiskeriene fra norskekysten til søndre del av Nordsjøen. Det hadde vært
utvikling av vindmøller som energikilde for en industriell revolusjon og oppbygging av en
nederlandsk marine til beskyttelse av handelsrutene etter 30-&rskrigen. Nederland hadde
nemlig blitt en viktig handels- og sjøfartsnasjon. Kornhandelen mellom de baltiske
landområdene og Norge, samt Middelhavsområdet, hadde gitt grunnlaget for utvikling av
banker og handelshus. Malerier av Brueghelse (den eldre) viser økende mengde av vinterlige
motiver på 1600-tallet. Det ble en viss tilbakegang for næringslivet mot de sentrale deler av
den lille istid. Det oppsto brudd i dikene etter kraftige stormer og stormflo, og det var
nedgang i avlinger i landbruket og mindre fiskefangster.
Danmark
Tycho Brahes observasjoner fra 1582 til 1597 i Danmark tyder på en temperatur omtrent
1,5 C kaldere enn i moderne tid. Det var de vestlige områdene av Jylland som merket mest til
klimaendringen.
Island o kanten mot Arktis
I Alaska og Lappland i Nord-Finland viser årringene god trevekst fram til omkring 1580.
Høytrykk i disse regionene i sommertiden ga mye solskinn. På 1580-tallet var
Danmarksstredet mellom Island og Grønland fylt av pakkis. Den norske kontakten med
bosettingene pa Gronland hadde tatt slutt, og disse bosettingene gikk til grunne. P&Island var
det så kaldt på slutten av 1600-tallet at isbreene ødela mange gårdsbruk. Helt fra 1480 hadde
det vært mange katastrofer med isbreer som smeltet fra underliggende vulkaner og fikk
enorme smeltevannsavløp, tilsvarende Vatnajøkull i 1996. Gårdbrukerne flyttet til kysten, og
det var en økning i fiskeriene. Fra 1685 til 1704 ble torsken borte. Ved Færøyene var torsken
borte i 30 år. Det var mye kaldt vann i området, og det kan være at hele det nordlige
havområdet gradvis var blitt avkjølt.
Estland
I Estland er det rapportert om hungersnød i 1695-1697, en av de aller kaldeste periodene også
i Norge, Skottland og Sveits. Trolig var det hungersnød flere steder i Sentral- og Øst-Europa.
Euro as sletter kornområdene
I det store kornområdet i Europa, slettene fra de østlige områdene til Frankrike, er det ikke
meldt om tilsvarende alvorlige følger av den lille istid som i Norge, Island, Skottland, SørTyskland og Sveits. Pest og hungersnød, sammen med 30-årskrigen hadde gitt stor
tilbakegang i jordbruksområdene i de østlige områdene av Tyskland. Det var 30-årskrigen, og
ikke Svartedauden, som ble den store "Bauerntoter". De mest kjente virkningene av kulde pi
sletteomradene er forøvrig de store tapene av menneskeliv og materiell for Napoleon's
Grande Arm&e i 1812 0g Hitler's Wehrmacht i 1942/43 (bl.a. Stalingrad). Forovrig skyldtes
mange flommer i Rhinen på 1700-tallet oppstuvinger av is.
Sar-Europa
I Middelhavsområdet skal det ha vært en fuktig og god jordbruksperiode først på 1400-tallet,
men det ble etter hvert dårligere klima for jordbruket, noe som også ga et oppsving i
kornhandelen med Baltikum. Den store variasjonen mellom år i de kaldeste århundrene synes

å være et trekk som går igjen også i Sør-Europa, særlig når det gjelder nedbør. I Spania var
det en blanding av tørkeår og flomår. Verken Spania eller Syd-Frankrike slapp unna kalde
vintrer, med tilfrosne elver. Det er funnet at enkeltår, kalde eller våte, med små avlinger, kan
forklare mange kortvarige konomiske kriser i Sor-Frankrike.
Tyrkia
I Tyrkia ble store deler av Anatoliaplatået beskrevet av europeere som å være på vei til å bli
uttørket på slutten av 1500- og starten av 1600-tallet, med tomme landsbyer og fraflyttet
jordbruksland. Det var mange opprør mot ottomanene på den tiden, og det kan være at
datidens uro har å gjøre med klimaendringene.
Afrika nord for ekvator
I Eritrea og Mauretania forekommer det rundt 1630 beskrivelser av snø på topper, som ikke er
sndekt i dag. Samtidig viser keiserdommets fall i Mali at regionen var pa vei til %bli torrere
enn den hadde vært. Det fins nedskrevne beretninger om flommer og hungersnød ved den
store buen til elva Niger ved Timbuktu, som ligger ved den nordlige delen av flomsonen i
Niger's innlandsdelta. Beretningene viser at flommene på 1600- og 1700-tallet gikk lenger inn
i byen enn flommene i dag. De største flommene gikk helt opp til citadellet, festningen, og var
årsak til at befolkningen flyktet. Den første av de store flommene kom 16.-17. desember 1592
og gikk langt forbi alle tidligere flommerker. Andre store flommer foregikk vinteren 1602-03,
de tre vintrene 1616-1619, og fire-fem ganger i perioden 1640-1672. Videre var det tre
forholdsvis store flommer mellom 1703 og 1738, og ingen tilsvarende siden. Flommene
skyldtes kraftig regn de forutgående somrene i regnskogene på 10.-12. breddegrad i VestAfrika. Regnskogsområdet kan ha vært noe sammentrykt mot ekvator i denne perioden.
Forovrig ble det under flomrene rapportert om torke og hungersnod i landomr&dene utenfor
Timbuktu!
Norge
Andreas Holmsen ( 1961) har beskrevet hvordan fraflyttingen av gårder i Nord-Norge startet
allerede før år 1200, ved at det gikk en viss strøm av den norske befolkningen sydover og mot
fiskeriene ved kysten, samtidig som det var en utvidelse av de samiske områdene. Ved slutten
av Vikingtida kan det ha vært rundt 1000 gårder i Hålogaland. Her ble det dyrket korn som
bygg, havre og rug. Omkring 1430 var rundt 95% av gårdene fraflyttet i nærheten av Lofoten,
på grunn av svært godt fiske på kysten. Andre steder i Hålogaland regnet en med at 60 % av
gårdene var fraflyttet. Ved kysten var det en økonomisk ekspansjon mellom 1350 og 1500.
Utstrømningen av det kalde vannet fra Arktis var så langt kompensert av en sterkere
varmtvannsstrøm fra Atlanterhavet. Men senere, på 1700-tallet, ble de norske fiskeriene sterkt
negativt påvirket av det kaldere klimaet.
På Vestlandet var det lavere skatter, bl.a. i 1330- 1340, som følge av avlingstap gjennom
naturkatastrofer, f.eks. steinskred. Samtidig var det en tilbakegang i folketall. I Trøndelag var
det markert tilbakegang i de indre fjordområdene, som hadde vært av de rikeste områdene i
Vikingtida og Høgmiddelalderen. En bosetning på Hoset i Lnke, en gård ca. 25 km øst for
Værnes, 350 m o.h., har en interessant bakgrunn. Her er gårdshistorien undersøkt av
Salvesen, Sandnes og flere. Gården var sannsynligvis dyrket opp rundt år 400. To eller tre
ganger siden var den oppgitt og hadde grodd igjen med skog, under perioder med kaldere
klima. Første gang var i perioden 600 - 900, andre gang var i 1435 og tredje gang i 1698.
Jordbruk i full skala ble ikke tatt opp igjen før rundt 1930.
I Norge var kornproduksjonen

på topp i Høgmiddelalderen.

I de mest beskyttede delene av
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Norge, Østlandet, fortsatte ekspansjonen i Middelalderen helt fram til Svartedauden. Denne
pesten hadde en ujamn skadevirkning, med dødsprosent opp til 90 i Hallingdalen, og 70
prosent langs pilegrimsveien til Trondheim. Handelsveiene og de trafikkerte dalene var
tydeligvis spredningsveiene. En noe tilsvarende sammenheng har en sett langs de store veiene
i Afrika, når det gjelder AIDS. Etter Svartedauden kom det en ny pestbølge i 1360-arene, og
nå ble også andre områder rammet, som hadde sluppet rimelig fra pesten i 1349-50. På slutten
av 1380-tallet hadde skatteinntektene i Norge gått kraftig ned. På biskopens jord i nærheten av
Oslo ble det dyrket bare havre, et svært tydelig tegn på tilbakegangen i temperatur og veksttid.
På denne tida fins det også fra Østerdalen dokumentasjon om nedsatt skatt.
Norges nedgangstid har av enkelte blitt forenklet til å ha sammenheng med danskevelde og
Svartedauden. Dette har vært en forholdsvis vanlig framstilling av historien. Endringer i
klimaet har vært framhevet av f.eks. Jørn Sandnes og medarbeidere.
I et land med så marginalt vekstklima som Norge, vil f.eks. en nedgang i temperatur i
veksttida pa 1,0 C, bety 150 m senking av dyrkingsgrensa for korn. Om vi regner en nedgang
på 1,5 °C i de verste periodene, blir det en senking med rundt 225 m. Da er arealene for
korndyrking drastisk redusert, og enda mer arealene for matkorn.
I Olden i Nordfjord ble det mellom 1936 og 1951 avdekket et repgjerde mot ulver. Dette
gjerdet var nedgravd av isen i årene 1602-1624. Isen hadde dekket arealet over 300 år. I
Norge kom omslaget til den lille istid trolig noe senere enn i Skottland og på Island, selv om
det var noen grønnår allerede på slutten av 1500-tallet. Noen høyereliggende gårder ble tatt i
bruk fram til 1640. Men fra 1680- til 1690-rene ble klimaet merkbart verre, og isbreene
vokste. For Trøndelag beskriver Gerhard Schoning ( 1771-81) en del treårsperioder som var
harde: 1600-1602, 1632-1634, 1685-1687, 1695-1697 og 1740-1742. Helland nevner også
årene 1771-73. I mange av disse årene var sildefisket større enn normalt. Når det gjelder de
rike periodene for sildefiske i Norge, i alt fem fra 1500 til 1950, viser det seg at de faller
sammen med minima i is ved Islands kyst (Beverton & Lee, 1965). I det 16. og 17. århundre
flyttet silda mot søndre del av Nordsjøen, mens den tidligere hadde vært ved norskekysten. På
dette området vant altså England og Nederland en fordel i sammenligning med Norden.
I Nord-Norge var:det store variasjoner i befolkning med variasjoner i fiskeriene. I Lofoten og
Vesterålen var det høyt folketall rundt 1618 og på 1650-tallet, fulgt av en 30 prosent nedgang
etterpa. Arsaken til variasjonen har trolig vert inn- og utflytting etter storrelsen pa fiskeriene,
eventuelt prisforholdet mellom fisk og baltisk korn. P&slutten av 1600-tallet gikk fisket
tilbake, og høyereliggende gårder ble fraflyttet. Det må bemerkes at bestanden av rovdyr var
meget betydelig, og ulve- og bjørnejegere hadde store muligheter. Det er bl.a. fortalt at under
noen av de verste vintrene gikk ulvene over Skagerak fra Norge til Danmark. Derimot var
bestanden av elg meget liten helt til det 20. århundre.
I Sverige var det mindre av disse store utslagene av klimaendringene, kanskje fordi Sverige
var noe beskyttet mot de kalde nordvestlige vindene som rammet vest- og nordkysten av
Norge. I Sverige var det først og fremst mye god mark i lågereliggende områder. Sverige
vokste fram til å bli en stormakt. De deltok i 30-årskrigen og fikk stor innflytelse i Baltikum
og langs Østersjøens søndre kystlinje, ved siden av at de hadde Finland. Fra Finland var det
en viss innvandring til Sverige og Sør-Norge fra slutten av 1600-tallet (Finnskogene). Men
under den store nordiske krig 1700-1720, gikk det gradvis nedover for Sverige som stormakt.
Peter den store stormet fram i Russland, og slo etter hvert Karl den tolvte, som kom i
fangenskap ved Svartehavet. Men så red Karl den tolvte til Sverige på 14 dager og ledet
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felttoget mot Norge. Den store svenske krigerkongen falt ved Fredrikssten i en alder av 36 2r
på førjulsvinteren i 1718. General Armfeldt, med en svensk-finsk hær, sto ved Melhus i SørTrøndelag etter noen måneders krigstog i Trøndelag og beleiring av Trondheim. Han dro
tilbake til Sverige. De kalde vinterdagene rundt I 0. januar 1719 frøs det i hjel 600 mann på
veien over Tydalsfjellene.
I den lille istida ble vekstsesongen kortere overalt. De grønne årene (dvs. årene uten modent
korn) ble flere. Nordavindsårhundrene førte i det hele til at den norske kornhøsten ble langt
mindre enn i Middelalderen. Så sent som i 1665 var den totale norske kornavlingen ba.re 2/3
av hva den hadde vært før 1300. Og i Vest-Norge ble ikke produksjonen i Middelalderen
overgått før midt på 1800-tallet. Vi skal ellers, når det gjelder tilbakegangen i norsk jordbruk,
ikke se bort fra at den mer marginale jorda som ble tatt i bruk i Høgmiddelalderen, også ble
fortest utpint.
For Norge er det ellers viktig at handelsfl&ten begynte %vokse fram fra 1600-tallet, gjennom
transport av tømmer fra norske skoger. Dette skjedde parallelt med oppbyggingen av
gruvedrift og smelteverk og med hogst av skurlast og mastetømmer for eksport. Avskogingen
kom i gang, først ved kysten, så i innlandet.

2.3
Forskjell i fase mellom land og verdensdeler.
Det ser ut til at tidspunktene for de hardeste vintrene kunne være opp til 20 år forskjøvet
mellom Europa og Kina, og noen få år innen Europa. Det er bl.a. tydelig at Island av og til
hadde milde vintrer samtidig med svært harde vintrer i Vest-Europa. Dette har å gjøre med
den atmosfæriske sirkulasjonen. Når høgtrykkene lå øst for Island, ville de få en luftstrøm
sorfra, mens omrider pa stsiden av hogtrykket ville fa en kaldluftstrom nordfra.
I India og Kina var det tørke, utfall av monsunregnet og sult etter at Den lille istid hadde
begynt a gi seg i Europa. I India og Kina krevde sulten i 1870-irene 14-18 millioner
menneskeliv. I Asia var dette en av de mest kritiske perioder i Den lille istid.
På den sørlige halvkule er det indikasjoner på kaldere klima omtrent samtidig med Den lille
istid. Isbreene økte i Syd-Amerika, og New Zealand. Men fasene var ulike. Kaptein Cooks
reiser i 1770-2rene og andre reiser i 1830-2rene viser at isen rundt Antarktis var mer
tilbaketrukket enn i dag. Samtidig var polarisen i de nordlige områdene langt fremme og
truende for Island. Fra 1850-rene til omtrent 1900 var drivisen fra Antarktis langt nord, helt
opp til La Plata i Argentina.

2.4
Spesielle hendinger.
Det er eksempler fra England og Irland pa at myrene kunne bli s%v%te at de flat opp'og
flommet nedover dalområder. Ved utbruddet av Solway Moss i England i 1771-1772 le over
2000 dekar jordbruksmark dekket av et opptil 4 m tykt lag av bløt torvmasse.

2.5
Hovedtrekk i kaldværsperioden
De omradene som ble mest utsatt for tilbakegang i matproduksjon under den lange
kaldværsperioden, var de "marginale "jordbruksområdene mot polarområdene og mot
høgfjellet. I Europa er det Skottland, fjellområdene i Alperegionen og vest- og nordsiden av
Norden, som far mest foling med nedsatt matproduksjon, hungersnod og fraflytting. En
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senking av dyrkingsgrensa for korn med et par hundre meter i hoyde betyr at de viktigste
kornomradene faller ut. De sparsomme opplysninger som gjelder skoggrensa, kan tyde pa en
lignende senking, muligens litt mindre. Den lille istid var på sitt verste fra 1690-arene til
1750-årene i Norge. Den sluttet noe tidligere i de store låglandsområdene i Europa og litt
senere i Alperegionen.
I India og Kina var det i 1870-arene torke, for lite monsunregn og sult. Det er regnet ut at
hungersnøden i 1870-årene i de to landene krevde 14-18 millioner menneskeliv. I Asia var
dette en av de mest kritiske perioder i Den lille istid.
Pa den sorlige halvkule er det indikasjoner pa kaldere klima omtrent samtidig med den lille
istid. Isbreene økte i Syd-Amerika, og New Zealand. Men fasene var ulike. Kaptein Cooks
reiser i 1770-årene og andre reiser i 1830-rene viser at isen rundt Antarktis var mer
tilbaketrukket enn i dag. Samtidig var polarisen i de nordlige områdene langt fremme og
truende for Island. Fra 1850-årene til omtrent 1900 var drivisen fra Antarktis langt nord, helt
opp til La Plata i Argentina.

3

OPPVARMINGEN

I store deler av de flate europei.;;ke jordbruksområdene setter oppvarmingen inn tidligere enn i
Norge. Det er en rapport fra Dunfermline i Skottland om at hvete ble dyrket igjen i 1733. Det
var både ekstremt kalde og ekstremt varme år på 1700-tallet. På denne tida skjer det store
forbedringer i jordbruket i Syd-England. I Norfolk ble det utviklet en vekstfølge med hveterotvekster - hvete eller bygg - tre år kløverblandet eng, fra 1730-tallet. På slutten av 1700tallet blir kalking og lebelter mer vanlig. Fra starten til slutten av 1700-tallet Økte vekten av
storfe og sauer p Smithfield Market i London til det dobbelte.
Maisen hadde kommet til Sør-Europa fra Amerika i siste del av 1600-tallet, men det var ikke
før sist på 1700-tallet den slo gjennom for alvor.
I Norge tok det lengre tid før klimaet bedret seg. Den lille istid nådde et maksimum i 1740årene, og det var uår og barkebrødstider under Napoleonskrigene først på 1800-tallet. Også i
Alpeomradet og Skottland tok det lang tid før det ble noen sammenhengende oppvarming. I
1780-2rene var det f.eks. i Skottland tilfelle av umodent kom som ble begravd av snø i slutten
av oktober.
I mai og juni 1783 kom det store vulkanutbruddet av Lakagigar på Island. På Island døde mer
enn 50 % av husdyrbestanden av forgiftninger og 20 % av befolkningen av hungersnød. I
Srd-Frankrike s@de ikke solen i hele juli, for den var 17 grader over horisonten. Avlinger i
Skottland ble skadet av vulkanutbruddet. De giftige gassene, bl.a. fluor, skadet planteveksten
så langt syd som i Nederland. Sommeren 1784 var kald både i Norge og andre land. Mellom
1750 og 1850 var det i det hele tatt en serie av vulkanutbrudd som vedlikeholdt støvmengdene
i atmosfæren og holdt temperaturen nede. Etter utbruddet av vulkanen Tamboro i Øst-India i
april 18 I 5 fikk vi i Europa og de østlige statene i USA året uten sommer - 1816. Omtrent 15
km 3 av fast materiale ble sprengt opp i atmosfæren ved dette utbruddet. Også andre vulkaner
hadde hatt utbrudd. I juni 1816 kom det et snøfall så langt syd som 42. breddegrad i USA.
Store epidemier av tyfus og kolera fra Asia til Sor-Europa herjet i &rene 1816-1817.I Sveits er
det rapportert hungersnød i 1817. På malerkunstens område var de røde solnedgangene
typiske i den lange vulkanske perioden.
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Det er interessant å se på 1780-årene fra et politisk synspunkt. I Frankrike kan vi starte med
1785. Mars måned det året var en ekstremt kald måned, og den ble fulgt av sterk tørke. Det
ble frkrise pa franske girder, og stor nedslakting av dyr. De franske sm&bondene spiste brod
laget av rug eller havre, bare de øvre klassene kunne ha råd til brød laget av hvete. Det er
regnet ut at 55 prosent av de fattige klassenes inntekter gikk til brød. Etter enda et tørkeår
1788, og etter enda en hard vinter 1788/89 gikk 80 prosent av arbeidernes lønninger til brød.
En må ha lov til å gå ut fra at værforholdene forsterket de kreftene som drev i retning av
omveltning. I England og Wales var det en våt sommer i 1789. I Skottland var det noen
voldsomme tordenvær som skapte lokale flommer. Men det var på Østlandet i Norge det ble
en virkelig storflom (Storofsen) etter en vinter med mye tele, en våt sommer og ekstremt mye
regn 20.-23. juli (0stmoe, 1985). Regnet kom samtidig over det meste av Østlandet og deler
av Trondelag. Det er antatt at tilrenningen til Mjsa gikk opp til 4 000 m'/s. Jordskred var
sannsynligvis arsak til de storste skadene pi jordbruksarealene i Gudbrandsdalen. 70
mennesker ble drept. Sommerfeldt ( 1972) oppgir de materielle tapene i Christians Amt
(Oppland) til ca. 16 000 dekar »delagt» jordbruksareal og 3 256 hus. I Fron skulle 60 prosent
av storfe- og 40 prosent av småfebestanden være tapt. Skadetakstene for hele Christians amt
varierte fra 417 000 til 468 000 riksdaler. På Island og i Sverige ser det ut som om været var
ganske bra i juli. I Frankrike var det brukbart revolusjonsvær under stormingen av Bastillen,
den 14. juli.
Årene 1810-1818 var det kaldeste siden 1690-årene i England og skapte hos Dickens
inntrykket snø ved jul "i gamle dager". Oversikter over skydekket på europeiske malerier
viser 80 prosent skydekke fra 1550 - 1700, 50- 75% for 1700-1790, 70 - 75% for 1790-1840,
55- 70% for det tjuende århundre. Røykutviklingen og forurensingen av Londonluften gir en
gradvis forandring av himmelen fra blå til gulaktig til rosa grå. Fargeendringen gikk raskt
etter at kullbrenningen startet, og forurensingen holdt seg på høyt nivå fra 1690 til 1950årene. Da ble det bygd høge fabrikkpiper som flyttet forurensningen til andre, bl.a. Norge.
Svovelmangel på kulturplanter som ble påvist på Østlandet i 1950-årene, forsvant, og kom
først tilbake i 1990-årene.
Det kom en klar oppvarming i 1820- og 1830-årene, med 1826 som den varmeste sommeren
på 300 år, i England sannsynligvis varmere enn 1976. I august 1829 opplevde Skottland 28
dager med regn og en kjempeflom som gjorde store skader. De virkelig kalde vintrene fra
1820-1850 var 1819-20, 1822-23, 1829-30, 1837-1838, samt noen av 1840-årene. I 1829-30
frøs Bodensjøen igjen, første gang siden 1740. Senere har det hendt en gang, i 1962-63. Men
dette hadde hendt 9 ganger mellom 1563 og 1700. I Skandinavia var vinteren 1837-38
ekstremt kald, det var is fra Skagen til Norge og is rundt hele sydvestkysten av Norge. I 1846
(tørråteåret) var det en svært varm og fuktig sommer over store områder. En del av
permafrosten på tundraen i Nord-Europa og Nord-Sibir ble smeltet den sommeren. Et russisk
kartleggingsskip hadde store vansker med å finne munningen av elva Lena, for det var så
enorme vannmengder overalt. Flytende trær og torvflak ble brukt til pa vise munningen. Et
hode av en mammut flat langs skipssiden.
Poteten korn til deler av Europa på 1600-tallet. I mange områder fikk den navnet jordeple
(aardapel, pommes de terre). Interessant er det at i Portugal, der kastanjer var et viktig
næringsmiddel, fikk poteten navnet castagnola- den lille kastanjen. I Irland var poteter dyrket
allerede på 1600-tallet, og en regner med at potetene reddet Irland fra den hungersnøden som
tok livet av så mange skotter i 1690-årene. Dyrkingen av poteter spredde seg nordover og
østover i Europa, og det var nokså vanlig at den var redningen i de våte årene når kornet ikke
ble modent. Etter en hungersnød i 1772 ble det i Ungarn gitt ordre om å dyrke poteter. Den
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siste av de store hungerkatastrofene i Vest-Europa inntraff i Irland i 1846-47. Det ble dyrket
poteter på alle ledige jordflekker, selv de mest steinholdige. Landet var overbefolket. Mange
bodde i jordgammer. Av 7-8 barn i en familie var det kanskje bare de to eldste som hadde
kler. Torr%ten var allerede kommet til Europa, og under den varre og fuktige sommeren
1846 fikk den tak. En tyfusepidemi bidro til store dadstall. En million irlendere dde i alt,
mens korn fra godsene ble eksportert til England. Den irske adelen hadde dratt til Sør-Europa,
og godsene var tatt av engelskmennene. Tre millioner emigrerte i løpet av ca. 25 år til USA
etter hungersnøden, og befolkningen holdt seg deretter på 4 millioner til våre dager. I
Frankrike slo kornhøsten feil i 1846-1847. Februarre volusjonen i Frankrike i 1848 (som
spredte seg til store deler av Europa) hadde, som 1789, visse likheter i sin forhistorie, med
hensyn til matproduksjon og vær.
I USA var perioden 1830-1860 i gjennomsnitt 1-2 grader kaldere enn perioden 1930- 60 i de
østlige og sentrale statene. Den tidlige delen av høsten var over 2 grader kaldere. De vestlige
fjellstatene var imidlertid, pa &rsbasis, omtrent I grad varmere i 1830-60 enn i 1930-60, 0g
opp til 1,5 grader varmere for vår, sommer og tidlig høst. Det kan være verdt å nevne at de
som trakk vestover til California i 1849 fant Midt-Vesten noe nær et tørkeområde.
I Europa var 1850-årene noe kjølige, men ved Island var det varmt vær og sydlig vind. Det
var store torskefiskerier ved Grønland. Over andre deler av Europa var det kalde vinder. I
Norge ble det akkumulert et snøoverskudd over fjellområdene på Østlandet. Dette førte til en
snøsmelteflom i 1860, som i volum var større enn Storofsen. I siste del av 1850-3rene kom
sydvesten igjen, og denne perioden, samt 1860-2rene, var for det meste nokså mild, med 1868
som en svært varm sommer i England. Varmerekord var 38,1 °C. Vinteren 1868-69 var den
varmeste, 6,8 C, som er målt i England. Fra 1870-årene ble somrene mer fuktige, og fra
slutten av 1870-årene kom det en kjøligere periode i England. Nedgangen i britisk jordbruk,
som varte i femti år, skrev seg fra denne tiden. Det ble flere vintre med skøytesport i England
og Nederland. Under ett av 1880-&rene var iskanten nesten synlig fra Finnmarkskysten. Rester
av et isfjell kom helt inn i Storfjorden på Sunnmøre. Det frie markedet i England merket nå
det billige kornet som kom over havet fra USA (Dampskipene reduserte transportkostnadene
fra USA til England med 75 prosent). I 1879 ble det sammenbrudd for det engelske kornet. På
få år ble kornmarkene gjort om til eng og beiter, for husdyrproduksjon, bl.a. av kjøtt. Snart
kom billig, frosset kjøtt fra New Zealand, Australia og Syd-Amerika. Gårdsarbeiderne forlot
landbruket for å dra til byene, og mange reiste fra England til USA. De dårlige kornårene og
det billige amerikanske kornet ga lignende resultater i store deler av de nordlige, sentrale og
vestlige deler av Europa. Utvandringen var på topp i 1880-årene.
Maksimum oppvarming i det nåværende hundreåret var i 1920- og 1930-årene. Den
gjennomsnittlige utstrekningen av Arktis' isdekke syntes å være redusert med l 0-20 prosent i
slutten av 1930-årene. De vestlige vindene brakte mer nedbør til kystlandene i Europa og
andre områder som får mesteparten av sin nedbør fra vest. Det motsatte var tilfelle for de
sentrale områdene i Nord-Amerika og Syd-Amerika, hvor de store jordbruksområdene ble
liggende i regnskyggen av Rocky Mountains og Andes. Her ble det en ødeleggende tørke i
1930-årene. Men også i sub-tropiske områder som f.eks. Portugal, ble det mindre regn enn
før. Regnværene i Vest-Afrika gikk lenger nord på denne tiden slik at tørke- og ørkenområdet
ble mindre. En av de mest nedbørrike periodene i Sahelområdene var 1950-2rene. Derfor var
det mange som tok tørkeperioden i Sahel i 1970-årene som en straff for menneskers
ugjerninger. De kjente ikke historien.
I England økte lengden av vekstsesongen med omkring to uker i denne varme perioden.
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Frekvensen av snø og frost avtok. I en del områder avtok isbreene raskt, f.eks. i Alpene,
Norge, Island, Grønland, Amerika og i høge fjellområder ved Ekvator. Skoggrensa flyttet seg
lenger opp i fjellet og mot nord. I land som Norge, med rolle som ledende eksportør av
tømmer fram til 1870-irene, var det blitt hard medfart av store skogarealer. Fra 1795 hadde
nemlig alle forordninger om drift og kontroll blitt opphevet, og deretter ble det en liberalistisk
periode. Den store høykonjunkturen fra 1830 til 1850-årene førte til sterk hogst. Rundt 1850
hadde det kommet skrifter om skogplanting, men interessen var ikke stor nok til å gi en hel
omlegging. Det ble imidlertid satt ned flere skogkommisjoner. og etter hvert kom det et nytt
grunnsyn på foryngelse og skogbehandling.

3.1
Hovedtrekk i oppvarmingsperioden
Oppvarmingen starter en gang pa 1700-tallet, men varierer fra omrade til område, og det
forekommer kortere kalde perioder i denne oppvarmingsperioden. Den industrielle
revolusjon ga okende bruk av steinkull og mindre forbruk av skogsvirke til trekull, setteved,
rostved til gruver og smelteverk, m.m., men økende forbruk av tremasse til papir og andre
produkter. Derfor fortsatte den harde medfarten av skogen i Norge til det hie en stor endring i
skogsdriften i retning av.foryngelse ved planting og andre kulturmetoder. Vulkanutbrudd pa
slutten av 1700-tallet og forst pa 1800-talletførte til mer støv i lufta og tidvis avkjøling. Den
foreløpig varmeste perioden i Norge - i hvert fall med hensyn til sommervarme - er tiden 1900
-1960, deretter har sommertemperaturen gått litt ned På Vestlandet har nedbøren økt sterkt
de siste ti-tjue arene. I de siste 70 årene har den stående biomassen i skog blitt fordoblet, på
grunn av en ny skogskjotsel, trolig ogsa pa grunn av stigende CO-tilgang og storre inhold
av vannloselige N-forbindelser i atmosferen.
3.2
Er det fellestrekk for tiden rundt en klimaendring?
Variabiliteten oker, enten det gar mot varmere eller kaldere klima. Under oppvarmingsperioden var det en rekke store flommer, f.eks. i Yangtse og Hoangho i Kina i juni 193I, med
mer enn 1 million dode, og Hoangho i september-oktober 188 7, med 900 000 døde. En
springflo i Bangladesh i november 1970 forte til at 750 000 dode. I 1990-arene har vi igjen
hatt en del store flommer, f.eks. i Nord-Korea (1993-96), Mississippi-Missouri i 1993, Rhinen
1993 og 1994-95, samt Odra i 1997, den siste som sommerflom. kende forbrenning av
fossile brensler, som trolig har vert en hovdarsak til okningen i CO05-inhold i atmosfren,
kan ha bidratt til en oppvarming, mens andre prosesser, som en rekke store vulkanutbrudd,
kan ha forsinket oppvarmingen. Fra 1960-arene har breene på vestkysten av Norge hatt vekst.
De siste to tiarene har nedbormengden okt pa Vestlandet.

4

MULIGE SAMMENHENGER MELLOM NATURGRUNNLAG OG
MENNESKELIGE INNGREP PÅ DEN ENE SIDEN OG
FLOMFARE PÅ DEN ANDRE

I dette kapitlet vil vi ikke gå i dybden med hensyn til ulike former for arealbruk, men
behandle skogbruket mest inngående. Skogen har generelt et høgere vannforbruk ved
fordamping enn jordbruksvekstene. De siste har kortere veksttid. blir mer utsatt for tørke. slik
at fordampingen stopper opp. og dekker ofte jorda bare i deler av den frostfrie perioden. Gras
vil være den vegetasjonen som kommer nærmest skogen. Forskjellen ligger i mellomlagring
og direkte fordamping fra vegetasjon. I skogen blir oppfanging og mellomlagring av snø og
regn· i kronene betydelig. Denne intersepsjonen vil så i sin tur fordampe. eller sublimere (snø).
og infiltrert vannmengde i jorda blir mindre. Skogen vil dessuten beskytte mer mot store
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temperaturendringer, slik at snøsmeltingen blir langsommere. Dessuten kan det være mer
ujamn tele i skog, noe som kan redusere eventuell overflateavrenning av smeltevann. Men det
viktige er at det er mindre snø å smelte enn på åpen mark. Tallaksen et al. (1996) oppgir et
middel på 27 prosent intersepsjon av nedbør for to år i en granskog i Bærum.
Robinson (1992) summerer en rekke resultater fra parvise nedbørfelter med og uten skog. og
sammenligninger mellom snauhogst og ikke-snauhogst. Hovedresultatet for de langvarige
undersøkelsene er en reduksjon i årsavrenning og i toppavrenning innen episoder. Størst
samstemmighet er det for årsavrenning. I det følgende er gitt noen eksempler:
Keller (1988), som har gjennomgått en del tidligere undersøkelser i Europa, fastslår at skog i
fjellområder generelt gir fordeler når det gjelder beskyttelse mot negative virkninger av store
nedbør- og snsmeltingsepisoder.
I Colorado i USA, med årsnedbør på 530 mm, derav
halvparten som snø, fant Bates og Henry (1928) at fjerning av skogvegetasjon økte den årlige
avrenningen med 30 mm. Ved fjerning av skog økte spesielt avrenningen om våren. Her var
det dyp jord med grov kornstørrelse og stor ledningsevne for vann.
I Coweta (18 km , med mange delfelter) i North Carolina, USA, med &rsnedbr pa 1800
mm, dyp jord og hovedsakelig lauvskog av hardvedtype, økte toppavrenning og middel
avrenning i sterke avrenningsepisoder med 15 prosent etter snauhogst. Omlegging fra
hardvedtrær til furu (bartre) reduserte årsavrenningen med 250 mm. Undersøkelsen startet i
1930 og har fortsatt fram til i dag. Området Coweta er også i stor grad brukt til å undersøke
virkningen av sur nedbor og andre milj@sprsm%l (Swank og Crossley, 1988). Haveraaen
( 1981) fant for en toårsperiode etter hogst at årsavrenningen økte med 200-250 mm eller 30
prosent på et felt i Andebu, Vestfold, i forhold til et kontrollfelt som ikke ble hogd.
I Phynlimon i Wales ( fra 1960, 2 nedbrfelter pa 10 km ) ble det startet parvise
sammenligninger av skog- og grasdekke. Nedbøren er 2400 mm pr år. Jorda er torvjord i flate
områder og podsol i skråninger. De ligger over ugjennomtrengelige bergarter. For små
avrenninger var toppavrenningen høgere fra grasmark enn fra skog, men for store avrenninger
var det ingen forskjell. Årlig fordamping var størst i skog.
I jordbruksområder, særlig åkerområder, er det større overflateavrenning enn i skog under
ellers like forhold. Drenering av jordbruksarealer har til formål å senke grunnvannsnivået, slik
at røttene kan trenge ned. Dermed blir det en større nyttbar vannmengde tilgjengelig for
plantene. Grøfting vil også redusere overflateavrenningen i hvert fall ved moderate
nedbørmengder. I sommertida vil det fordampe mer vann fra planteveksten, og lagrene
tømmes etter hvert for plantenyttbart vann nedover i jorda. I slike tilfelle vil både
avrenningstoppene og totalavrenningen bli mindre på grøftet jord. Om senhøsten og våren er
normalt det plantenyttbare vannlagret i jorda oppfylt, og øvrig tillegg av infiltrert vann vil
fylle de drenerbare (grove) porene og drenere ut via grøftene. Når alle porer er fylt, blir det en
økende overflateavrenning.
På tette flater, som hustak, veier, gater og flyplasser er det ingen infiltrasjon, og vannet vil
renne vekk som overflateavrenning. Lokalt kan det ha betydelige følger, men i de store
vassdragene i Norge er det så mange utjamnende faktorer, at bidraget blir lite eller ikke
målbart. I Tyskland hvor helt tette flater og bebygde områder utgjør mer enn 12 prosent av
totalarealet, er bidraget fra disse områdene betydelig.
Bronstert et al. (1993) gir følgende oppsummering av virkninger av grunnforbedring (bl.a.
drenering) og bedre arrondering ved jordskifte (samling av småteiger i jordbruket til
sammenhengende eiendommer) og veibygging med veigrøfter, samt virkning av tettsteder:
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Følgene av en urbanisering er generelt langt sterkere enn av en grunnforbedring og bedre
arrondering av jordbruksarealer:.
*
Flommer med mindre gjentaksintervall enn 5 år kan øke som følge av bedre
arrondering og grunnforbedring. Det kan f.eks. skyldes mer bruk av store maskiner til
jordbruksarbeidene, og dermed sterkere jordpakk.ing.
*
Ved flommer med gjentaksintervall over 30 %rer betydningen av arrondering og
grunnforbedring ubetydelig.
Her er det altså en blandet virkning av grunnforbedring og arrondering som er undersøkt.

4.1 Vegetasjon i nedbørfeltet. Skogbruket i Norge
2
På jordkloden er det i alt ca. 32 millioner km skog. Den årlige avvirkningen er ca. 1, 1
milliarder m' til industriprodukter og 0,9 milliarder m' til brensel. Hvert år regnes tapt mark
som går ut av skogproduksjon, til 115 000 km 2, mens nyplanting regnes å være rundt 15 000
km?.
Ved utviklingen av skogbruket som eksportnæring i Norge, kom det i gang bondesager på
1500-tallet. Mange av bondesagene var stort sett i bruk bare i flomperiodene om våren. De
betydde mye for bygdene, fordi de førte med seg en foredling av et produkt fra
primærnæringene.
Byborgerne fikk enerett til trelasthandel fra 1662, og fra 1668 ble det slutt med bondesagene,
ved at det ble sagbruksprivilegier. Antall sagbruk gikk ned fra 1750 i 1650 til 1200 i 1688.
Etter 1814 ble det lemping på sagbruksprivilegiene. Dette hadde bl.a. sammenheng med
overgangen fra et merkantilistisk til et liberalistisk-kapitalistisk system. Bondene kunne
skjære tømmer i egen skog, og tallet på sager gikk opp til 2 000 i 1840.
Kystskogen på Vest- og Sørlandet ble hogd ut først. I innlandet ble skogen nær kysten, ikke
minst ved Oslofjorden, og på elveslettene, hogd først. For å stoppe skadevirkningene av den
sterke hogsten ble det forsøkt med forskjellige kontrollbestemmelser, bl.a. eksportforbud, men
uten hell. I første del av 1800-tallet kom nemlig liberalismen for fullt og etterfulgte den
statskontrollerende merkantilismen. Eksporten bare tiltok og gikk i første rekke til England og
Nederlandene. De siste drev kornhandel fra Polen og de baltiske land og trelast og fisk fra
Norge. I 1835 ble det eksportert 210 000 m'til England, i 1873 1 460 000 m'.

I Norge ble arealet av produktiv skog i 1989 anslått til 70 360 km 2 (landbrukstelling) eller 63
530 km 2 ( landsskogtaksering). Etter eiendomsforhold var 78,5 prosent eid av enkeltpersoner,
6,9 prosent av selskaper eller sameier, 5,8 prosent av staten og 5,9 prosent av allmenninger.
Tømmerfløtingen var i gang på 1300-tallet, f.eks. fra 1350 i Drammensvassdraget.
irene ble det fl0tet 1,3 millioner m' pr. &r i Glomma.

I 1950-

I 1898 kom det i gang skogforskning og en treårig skogbruksutdanning ved NLH. På
Vestlandet ble det en periode for skogreising og skogplanting i siste halvdel av forrige
århundre. Det var starten på en ny skogbrukstradisjon, med skogplanting etter hogst, og med
skogplanting på nye områder. Den nye skogkulturen har ført til at biomassen har økt i skogen
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de siste 70 2rene, fra 300 til 600 millioner m', trass i jamn avvirkning. En del av okningen har
nok sammenheng med stigende CO-mengder og losbare N-forbindelser i luft og nedbor.

Veibyggingen i skogene var oppe i 1500 km pr. år i 1992 og går raskt nedover. Både
snauhogst og veier virker på avrenningen fra skogsfelter:
*
Snauhogst gir mindre intersepsjon (mellomlagring av nedbør) i vegetasjonen og
raskere snøsmelting. Siden fordampingen blir mindre, blir avrenningen større.
*
Veigrøfter gir kutting av vannstrømmer i undergrunnen (spesielt i hellende terreng) og
samling av slike strømmer, samt rask avrenning av overvann fra veiene. Dette gir økt
erosjonsfare i feltet og kan gi Økt flomfare i nærmeste vassdrag. Veigrøfter kan
kanalisere så mye vann til underdimensjonerte kulverter, at det blir brudd i veiene og
risiko for dype erosjonsgrofter nedover skraninger. Av og til mangler veigrofter p@
sidene, og da kan selve veien bli et elveleie.
Bowling et al. ( 1996) har presentert foreløpige resultater fra et 40-årig forsøk i Western
Washington i USA, som synes å tyde på at flere av elementene i disse punktene stemmer.
Skog har generelt en dempende virkning på flom. Både flomavrenning og årsavrenning er
mindre enn på bar mark, jord med tynt vegetasjonsdekke, eller åkermark. Årsaken er at
fordampingen blir større, og at skogen jamner ut temperaturene, slik at f.eks snøsmeltingen
blir langsommere. Mellomlagringen av snø og regn i trekronene reduserer også avrenningen
fordi denne nedbøren fordamper (sommertid) eller sublimerer (vinter). Se Lee (1980).

4.2
Skogplanting
Den første skogplanteskole i Norge ble opprettet på Jæren i 1868. Rundt slutten av århundret
ble det anlagt en ny planteskole i Sandnes. Salget der steg fra 200 000 til 2 mill. i løpet av få
år. I områdene rundt Bergen var det plantet 1 mill. planter i 1895. I Møre og Romsdal ble det
satt ut 50 000 planter i 1895, og 1,3 millioner i 1910, 1,5 millioner i 1932 og 6,2 millioner i
1958.I Trøndelag var det rundt midten av 1890-&rene plantet 1,6 millioner trær. Det norske
skogselskap, opprettet i 1898, kom til 2 spille en stor rolle i skogplantesaken. I 1950 var det
62 skogplanteskoler, med en utplanting på 40 mill. planter. Toppåret var 1964 med 108
millioner planter.: I 1982 var det 39 planteskoler og produksjonen 70 millioner planter på
årsbasis (Borset, 1986). Senere har det holdt seg på 60- 70 millioner planter (Borset, 1979).
Alt i alt er det riktig si at det gikk et godt stykke ut på 1900-tallet før skogplantingen
virkelig tok av. Hovedårsaken til danningen av Det norske skogselskap var at det var en
meget dårlig skogtilstand etter århundrers plyndring av skogen. Axel Heiberg som var
direktor for det norske skogselskap var svert opptatt av skogkultur og skogplanting og mente
at skogplanting ville gjenskape skogressursene sammen med bedre bestandspleie og grøfting
av sumpområder. Mange andre mente det var å kaste bort penger fordi husdyrene ville
ødelegge alle plantinger. Men det var Heiberg som fikk rett. Den årlige foryngelsen i Norge
var rundt 1990 350 km, derav ved planting 300 km. De siste &rene har det vart en betydelig
nedgang i skogplantingen, i 1994 var den gatt ned til 200 km, og gar fortsatt nedover.

a

4.3

Skogsgrøfting

Grøfting har som formål å få bort drenerbart vann i rotsonen. Drenerbart vann er i denne
sammenhengen det vannlagret som utgjør forskjellen mellom metning og feltkapasitet og som
er lagret i de grove porene ved metning. Ved feltkapasitet er volumet av luftfylte porer lik
drenerbart vann. Ved å tømme de grove porene for drenerbart vann vil planterøttene få bedre
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luftveksling. Samtidig stiger fastheten av jorda, slik at bæreevnen for maskiner økes. Under
nedbørepisoder kan infiltrert vann i første omgang få plass i det luftfylte porevolumet.
Om sommeren vil et bestand av trær på grøftet jord vanligvis få tettere bladdekning, sterkere
vekst og storre fordamping enn trær pa ugrftet jord. En del av det nyttbare vannlagret i jorda
blir brukt opp ved fordamping. Ved nedbør vil derfor noe nedbør bli infiltrert og lagret som
nyttbart vann. Derfor kan grøfting av vassjuk skogsmark og myr få en dempende virkning på
avrenning. Dette gjelder nok helst ved moderate nedbørmengder og etter noen år når veksten
av trærne fører til økende intersepsjon og fordamping.

Ved første gangs oppdyrking og grøfting kan toppavrenningen bli større i grøftet enn i
ugrftet jord. Skaggs et al. (1994) har gjennomg&tt en rekke undersokelser over virkningen av
"kunstig" drenering i forhold til naturlig drenering av jord. Ved nydyrking av jord med
naturlig vegetasjon og samtidig grøfting kan det regnes med en betydelig økning i
toppavrenning. Ved avtorving av myrer og samtidig overflateforming og kanalisering kan det
ventes både større avrenningsvolum og lengre varighet for avrenning. Her er vegetasjonen
helt fjernet. Det er vist til at endret planlegging av kanalnettverket kan redusere »kningen i
toppavrenning til I 0-50 prosent av en opprinnelig økning på 400 prosent for et avtorvet
myrområde. Det er rapportert økt toppavrenning som følge av drenering av skog og myr fra
England, Finland og New Zealand. Men det er også rapportert redusert toppavrenning ved
drenering av myrområder fra Finland, Tyskland, Storbritannia , Irland og Russland. Gregory
(1988) har diskutert de motsigende forskningsresultatene og synet p@drenering av skogsmark
og mener at konflikten mellom de to sidene beror på svært vekslende forhold fra
undersøkelse til undersøkelse og på varierende fotolkning av begrepet drenering.
Skaggs et al. ( 1994) har sett på drenering ut fra metoder for drenering. Systemer som
forbedrer dreneringen under overflaten ("dypdrenering"), f.eks. lukkede grøfter (rørgrøfter),
har gitt mindre totalavrenning og mindre toppavrenning enn systemer med overflateavrenning
(f.eks. overflateforming). Ved dypdrenering senkes grunnvannsnivået, og det blir større
volum av porer for infiltrasjon. Her kan det bemerkes at åpne grøfter på jord med tett
overflate, f.eks. nyplanert bl%leire eller sterkt omsatt torvjord, virker stort sett som samlere for
overflatevann, mens åpne grøfter i lite-middels omsatt torvjord, eller vanlig mineraljord,
virker som dypdrenering, og i mindre grad som overflaedrenering
Størrelsen og formen på nedbørfeltet kan ha betydning. Dersom et drenert felt er langt i
strømretningen og har en avløpskanal langs den ene siden eller i midten, vil vannet komme
raskt til kanalen fra sidegrøftene. Vannet i hovedkanalen kan da komme raskere ned til neste
område, enn om det ikke var grøftet.

I Statsskogene ble de første grøftefelt anlagt kort tid etter opprettingen av Statens skogvesen i
1857. Det kom ikke noen stor fart i dette arbeidet før i 1930-årene. Da ble det ofte en sosial
grofting- et tiltak for å dempe arbeidsløsheten. Det ble grøftet mest i 1950-60 årene. Senere
har interessen avtatt igjen. Av myr er det i Norge rundt 20 000 km 2 under skoggrensen og av
vassjuk skogsmark 3700 km. Det er forst og fremst de beste av disse marktypene som har
vrt gjenstand for grofting. Grofting var i 1960-&rene rundt 80-90 km pr &r,mens det i 1989
var 30 km, og i dag enda mindre. En stor del av groftingsarealene krever regelmessig
vedlikehold av grøftene. Det er nok forsømt. I dag foregår det lite grøfting.

19

4.4
Arealbruk i Glommas nedbørfelt
Bygdebøkene fra nedbørfeltet til Glomma og Lågen gir et interessant utsyn over flommer i de
forskjellige århundrene, samt antydninger om utviklingen av vegetasjonen i dette området.
2
Det meste av Glomma og Lågens nedbørfelt på i alt 42 000 km faller innenfor fylkene
Hedmark og Oppland. I Hedmark fylke ligger noe av Trysilelvas nedbørfelt, og i Oppland
bl.a. deler av Begnas nedborfelt.
Det er interessant å se på fordeling av arealene på høydesoner og arealbruk i de to fylkene.

Fylke
Hedmark
Oppland

Høydesoner
Prosent av totalarealet i soner, m o.h.
<300
300-600
600-900
>900
16
29
34
21
4
16
23
57

Den store forskjellen i hydesoner mellom L2gendelen og Glommadelen vil ndvendigvis
ut i arealfordeling av jordbruk og skog.

Fylke
Hedmark
Oppland

sla

Arealbruk i Hedmark og Oppland
Totalareal i km2 og fordeling i prosent
Total
Jordbruk
Skog
27 400 km?
4,0
46
25 300 km?
3,9
24

Totalarealet av de to fylkene er noe større enn arealet av nedbørfeltet for Glomma og Lågen.
Trysilelva og Begnavassdraget ligger f.eks. utenfor nedbørfeltet. Tabellen viser hvor ulike
skogandeler det er i de to fylkene.

Arealbruk i Østerdalen og Solør
2
Totalareal i km og fordeling i prosent
Område
Total
Jordbruk
Skogbruk
Os - To.- Fo. - AI. - Ty.
6 240
2
I8
41
Rendal- Storelvdal
5 345
I
Åmot
1 339
64
71
Solor - Odal (inkl. Elverum) 5 877
6
Hele området

18 80 I

3

44

Rest
80
58
35
23

53

Os -To. - Fo. - Al.- Ty. står for Os, Tolga, Folldal, Alvdal, Tyldal. Det som er kalt rest er bart
fjell, isbreer, heier og myrer. Tabellen over arealbruken i Glåmdalen viser helt markert den
avtakende restandelen og den tiltakende skogandelen nedover i dalføret.
Solør og Alvdal/Folldal har betydelige jordbruksarealer på elvesletter, men jordbruksandelen
utgjør en liten andel av totalarealet. I forhold til mange vassdrag i Europa utgjør elvesletter og
jordbruksland en ekstremt liten del av nedbørfeltet.
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Det oversvimte jordbruksarealet i Hedmark og Oppland i 1995 utgjorde omlag 140 km, eller
ca. 0,3 prosent av totalarealet i de to fylkene. Resultatet blir omtrent det samme om vi regner
på grunnlag av nedbørfeltet for hovedvassdraget.
4.5
Utviklingen av arealbruk i øvre del av Glommagrenen av vassdraget
I Østerdalen var det gjennom lange tider et stort marked, Koppangmarten, hvert år. Her byttet
folk fra Mjosomradet korn mot osterdolenes jern fra myrmalm. Jernproduksjonen fore gikk
helt fra jernalderen og krevde noe vedskog, men ikke mer enn at det trolig var en likevekt
fram til bergverksdriften kom i gang.

I 1528 var det i Alvdal 11 skattepliktige bruk, i 1657 var det 3 I bruk. Bergverksdriften i
Kvikne kom i gang i 1631 og i Rros i 1644. Norges storste bygde- og byutvikler, Kristian
den 4., var svært aktiv i å bygge opp bergverksdrift. Dette ga vekst i folketallet rundt
bergverkene. I Alvdal var det en femdobling av folketallet fra 1660-årene til 1760-årene.
Forandringen mot kjøligere klima viste seg ved en overgang fra korndyrking til fedrift på
1600 til 1700-tallet. Skatteinnbetalingen ble lagt om fra korn til huder og skinn. I 1695
inntraff det store frost&ret, og det var utpregede nds&r i 1740-1742. 1 1794 blir det rapportert
at bøndene i Alvdal, Folldal og Tylldal har sine vesentligste inntekter fra ved- og
trekullproduksjon og kjøring for gruver og smeltehytter. Gruvedrift og smeltehytter var en
voldsom påkjenning for skogen. Det ble ansatt en skoginspektør, Ramm, fra 1785. Han mente
at den beste sikringen av skogen mot rovdrift var åla bøndene få eiendomsrett, som de fikk
etter hvert på 1800-tallet.
Fra Tynset er det nevnt at det var mer skog før år 1600 enn i 1920. Kristian den 4. innførte
leveringsplikt for ved og trekull til bergverk og smeltehytter fra Tynset, Kvikne, Alvdal.
Meldal, Oppdal og Støren. Senere ble leveringsplikten utvidet hele veien nedover
Glommadalforet til Åmot og Elverum, samt vestover til Romsdal. I iret 1788 ble det levert
22 000 m' ferdig trekull og 500 favner ved fra Tynset, Alvdal og Folldal. Skogen var på det
nærmeste uthogd.
Fryjordet ( 1992) har samlet en del opplysninger om det totale forbruket av ved og tømmer i
Rorosomrdet gjennom en lang periode fra 1640-årene. Setteveden ble brukt til oppvarming
av fjellet. Etter oppvarming ble det slått på vann, slik at det ble oppsprekking og "sprengning"
av berget. Med tiden ble det brukt krutt og senere dynamitt til sprengning. Rostveden ble
brukt til vekkbrenning av svovel (f.eks. i koppermalm) før smelting. I starten foregikk
røstingen ved gruvene, senere ved smeltehyttene. I alt regner Fryjordet at det har gått med
800 000 m3 setteved. Men Fryjordet tror dette tallet er for lite. Det er nemlig regnet ut at det
gikk med 300 000 m'bare fra ca.1645 til 1700.
Av rostved er det opplyst at det gikk med opp til IO 000 mi året. Men det gjennomsnittlige
forbruket var mindre, kanskje 4 000 til 5 000 m'. Hvis en regner på 200 år, blir forbruket av
røstved bortimot likt med forbruket av setteved.
Tommer var nodvendig for andre bygninger enn stotteverk i gruvene. Arlig forbruk var her
noe rundt 400 tylfter, eller kanskje 1600 m'. Mulig kan det ha gatt med i alt 200 000 m'
Endelig var det behov for mye trekull til smeltingen, kanskje fra 3 000 til 20 000 m'pr år.
eller i alt mer enn l million m'. I volum er ferdig trekull ikke veldig ulikt volum av ved.
I Rendalens bygdehistorie sies det at bergverksdriften førte til ødelegging av skogen over hele
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Nord-Østerdalen. Om klimaet sies det at kornet frøs nesten årlig pa 1600-tallet, men i
perioden 1790-1822 bare €n gang, nemlig i 1812. Storsj@en var islagt for jul i 1788, 2ret for
storflommen. Jakob Breda Bull hevder at de store åpne arealene av myrer og uthogd skog var
en vesentlig årsak til de store flommene fra midt på 1600-tallet.
I Storelvdal lå det gamle gårder på Koppangsøyene - det store innlandsdeltaet - for 1650. Det
er samtidig kjent at bøndene fikk nedsatt skatt etter flom fra 1358. En tid etter 1650 begynner
flyttingen av gårder (tun) fra elvekanten til lia, og det var stor flyttevirksomhet midt p 1700tallet. Det er nevnt i bygdehistorien for Storelvdal at ved storflommen i 1789 var de fleste
gårdene flyttet opp til lia. Messeltgårdene ble ikke flyttet før i første halvpart av 1800-tallet.
Gården Evenstad ble liggende på elvesletta. Det var store flommer i 1650, 1675, 1691, 1721
1724, 1726 1744 og 1789. Denne tidsperioden blir av forfatteren til Storelvdals bygdehistorie,
Fosvold ( 1937), kalt «det vulkanske århundre»! Det kan ellers opplyses at i en del av den
lange, kjolige perioden var det bare ett prestegjeld; Amot, og at det omfattet hele dalforet fra
Elverum til Os!

4.6
Skogbruket i Østerdalen
Gruvedriften og smelteverkene krevde store mengder tømmer. I 1788 ble det f.eks. oppgitt at
det fra Tynset, Tyldal og Alvdal ble levert ca. 22 000 m' ferdig kull (omtrent det samme i
vedvolum) og 840 m3 røstved. Men etter hvert ble det også store mengder tømmer for fløtning
nedover Glomma. Fra Åmot blir det opplyst at flotningsmengden i Glomma i 1820 var ca.
230 000 m' og i 1870 ca. 870 000 m'. En tylft var 6,2 m' i 1820.1 1870 var en tylft 3,3 m'
Mengden av store dimensjoner var alts%gatt kraftig ned. Tommerprisene ble omtrent tredoblet
i perioden 1850 til 1865, bl.a. som følge av Krimkrigen. Den norske trelasteksporten økte
med 84 prosent, og mer enn halvparten av dette falt på Glomma. Det var en ny stor
prisoppgang etter den tysk-franske krig i 1870-71, men s@kom det en halvering av
tommerprisen fra 1877, som resulterte i mange tvangsauksjoner.
Jernbanen gjennom Østerdalen åpnet i 1877. Etter stordriften i 1870-irene var det observert
stor uthogst og mye som lå igjen. Mange steder ble det hogd ned til 5 toms dimensjoner. På
1800-tallet var det mange skogbranner som raserte områder på 15 000 dekar til 60 000 dekar i
hver brann. Dessuten var det andre plager som kraftige insektangrep.
Sliptømmer ble etterspurt fra slutten av 1800-tallet. I 1901 var sliptømmermassen fra Åmot
oppe i 262 000 tylfter, 42 prosent av alt fløtet tømmer i Glomma. I 1900 var det ca. 60 prosent
mer tømmer på vassdrag i Søndre Østerdalen enn i 1896. Fra 1900 til 1910 steg forbruket av
massevirke med 98 prosent. Det foregikk nesten en revolusjon i skogbruket. Den sterke
hogsten, sammen med branner og insektskader, økte bekymringen for skogens utholdenhet,
og i siste halvpart av 1800-tallet var det i alt tre skogkommisjoner som la fram forslag til
forbedringer. Det kom i gang undervisning i skogbruk og det ble vedtatt en skogvernlov, som
ga kommunene rett til å gi vedtekter om skogsdrift. I Åmot ble slike vedtekter innført i 1905.
Prisene steg jamt fram til 1. verdenskrig. I 1920 steg prisene voldsomt, med en firedobling på
tre-fire måneder. Deretter kom et stort prisfall.
I 1907 var tilveksten i mot

76 000 m' ogi 1938 160 000 m'.

4.7
Vassdragsreguleringer
Reguleringene i Norge ble satt i gang omkring år 1900. Pr. i dag er det bygd 810 magasiner
med i alt 59 milliarder m'magasinvolum. Rundt 114 TWh av et registrert vannkraftpotensial
på 178 TWh er utbygd. Magasinstørrelse og manøvreringsreglement har vært fastsatt ut fra
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det primære målet for reguleringen, nemlig kraftproduksjon. I Glomma-Lågenvassdraget er
reguleringsgraden ca.15 prosent, i en del andre vassdrag betydelig større. Reguleringsgrad er
forholdet mellom reguleringsmagasinenes volum i forhold til årlig avrenning. Under flommen
1995 ble det observert større effekt på flomdemping i de vassdragene som var mer regulert
enn Glomma, men også i Glomma ble det beregnet en stor reduksjon i flomtoppen i forhold til
hva den ville vært uten regulering.

4.8
Flomsikring
Fra andre land er det kjent svært store flomsikringsarbeider. I Kina har det blitt bygd opp høge
jordvoller mot elvenes oversvømmelser. Hoangho har store mengder suspendert materiale, på
grunn av sterk erosjon i lossmaterialet (vindsedimenter) i deler av nedborfeltet. Nedstrms er
det et område hvor elvebunnen er blitt hevet med opp til 17 m på grunn av sedimentering. Da
blir forbygningsvollene svært høge. Forbygninger har ofte vært brukt for åta i bruk elvesletter
til jordbruk. I Europa utviklet Fredrik den store et stort dyrkingsområde på Odras elveslette,
Oderbruch, som er 60 km langt, og på det bredeste 22 km. Under storflommen i Odra i 1997
var det med nød og neppe flomvollene holdt mot vannmassene. Forfall i store hydrotekniske
tiltak bidro forøvrig sterkt til at Mesopotamias lange storhetstid tok slutt i senmiddelalderen.
I Norge har flomsikring med statlig innsats vært drevet i minst 200 år. Bård Andersen ( 1996)
nevner for eksempel forbygninger ved Nidelva i Trondheim fra 1730, for å hindre elvas
mulige gjennomgraving mot Trondheimsfjorden ved Ilevollene. Den gangen var arbeidene
stort sett ledet av offiserer og administrert fra København. I 1813 ble »Kanalvæsenet» flyttet
til Norge, og arbeidet med flomsikring ble trappet opp. En kan gå ut fra at Storofsen i 1789
skapte betydelig interesse for å øke innsatsen innen flomsikring. Senere har det vært
forbyggingsarbeider i mange vassdrag rundt om i Norge. I Verda.len ble det et svært langsiktig
arbeid etter det store leirskredet 19. mai 1893, der 112 mennesker ble drept, og etter de store
skadene ved elvebruddet i Helgådalen 12. september samme år. Først pa 1980-tallet var alle
restaureringsarbeider ferdige, og elva ble på ny ei god lakseelv.

Flomdeleggelser
er nevnt så langt tilbake som det er skriftlige opptegnelser. Elverum og de
andre bygdene fikk nedsatt landsskatt til det halve som følge av flom på slutten av 1300-tallet.
Under den lange avkj»lingsperioden stadfestet Kristian den 4. dette, og deretter sto det ved lag
i rundt l 00 år. Det ble et oppsving i husdyrtallet, og dermed i økonomien, fra ca. 1720 til
1798.
Den eldste bosettingen i Glåmdalen er trolig Heradsbygd. Gårder som Løken, Hov og
Skjefstad er fra Vikingtida eller eldre. Etter dagboksopptegnelser fra Heradsbygd for 23. juli
1789 gikk flomnivået opp til IO m over det laveste nivå i elva. Flomverker har her eksistert i
århundrer. I 1804 og 1827 berettes det om flombrudd i verkene. Det ble en bedre organisering
etter det siste bruddet, men også i 1850, 1864 (åpning?) og 1867 sviktet verkene. Så ble det
laget en større, sammenhengende demning med steinlag øverst. I 1916 sto Glomma 20 cm
over verkene og gravde 2 åpninger. Nye utbedringer holdt vannet ute i 1934. Etter
utbedringerne i 1987 skulle de stå i mot en flom av Storofsens dimensjoner. I 1995 ble
verkene åpnet i ned.re ende for å hindre ukontrollert innstrømning fra nord.

4.9
Oppsummering
Nar det gjelder store flommer, er det generelt lite av skriftlig dokumentasjon for overgangen
mellom Hogmiddelalderen og Seinmiddelalderen. En kombinasjon mellom dambrudd ogflom
i Gaula i Sor-Trondelag i 1345 forte til store skader pa jord og eiendom og tap av flere
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hundre menneskeliv. I 1358 og i 1380-arene ble det på Østlandet gitt skattenedsetting pa
grunn av flommer. Kristian den 4. forlenget denne ordningen.

Pa 1500- og I600-tallet oker mengden av skriftlig dokumentasjon. I Glommavassdraget var
det mange store flommer.fra ca. 1650 til 1789. Den siste var den storste av alle i historisk tid.
Storofsen. I Storelvdal ble mange av de gamle gardstunene ved elvebredden flyttet til foten av
lia pa 1700-tallet.
Det viktigste i denne tida er avkjølingen mot den lille istid som kulminerte i perioden fra
slutten av 1600-tallet til midt på 1700-tallet. Senkingen av dyrkingsgrensa for korn er
parallell med Skottland og a/peområdet, mens senkingen av skoggrensa er lite dokumentert i
Norge. Det må imidlertid være grunn til å anta at klimaforverringen.fra ca. 1300 må ha virket
til nedsatt foryngelse og skogproduksjon, som i de andre marginale klimatiske omradene i
Europa.
Utviklingen av oppgangssaga i forste del av 1500-tallet, sammen med utviklingen av norsk
skipsfart, forte til utnytting av eksportmuligheter for trevirke til England og Nederland.
Kystskogene på Vestlandet og Sørlandet ble hogd ut først.
l ltviklingen av bergverk og smelteverk pa 1600-tallet forte til en sterk økning i bruken av
trevirke, dels til setteved for sprengning av berg, dels til støtteverk i gruvene, dels til rostved
for første trinn av metallutvinningen. Men forbruket av ved til trekull var sannsynligvis den
største påkjenningen pa skogen. I en sammenhengende lang periode ble skogen mer og mer
uthogd. Da skogkulturen.for alvor he67)'11te
å slå gjennom rundt år 1900, okte samtidig
ettersporselen etter tommer til tremasse for papirproduksjon svert raskt, slik at reduksjonen i
bruk til gruver og smelteverk, hie mer enn oppveid av annen bruk. Skogplanting sto pa toppen
i 1850-årene, mens skogsgrofting sto på topp i 1960-årene. Det er en meget liten del av det
produktive skogarealet som er groftett. De siste JO årene er skogplantingen gått sterkt tilhake,
og skogsgroftingen er blitt helt ubetydelig. Fra ca. 1920 har de norske skogenes biomasse
blitt fordoblet, bade pa grunn av varmere klima og hedre skogkultur.
Reguleringen av vassdrag, som sammen med manøvreringsreglementene kan redusere
flomtoppene betydelig, komfor.fullt etter 1900. I Glomma er reguleringsgraden hare ca.
15 prosent. Fløtingen i vassdragene hadde en start på 1JOO-tallet, men omfanget var svært
lite. Storst mengde av.flotet tommer var det på 1950-tallet, i Glomma ca. 1,3 mill. mi aret.
Fra midten av 1960-arene gikk det raskt tilhake med.flotningen og mange flotningsdammer
hie nedlagt.
De storste reguleringene ble gjenomfort i perioden 1950-70. Det er en viss samtidighet i
utvikling når del gjelder okning i li/vekst og biomasse i skogen pa den ene siden og
elvereguleringer pa den andre. Reguleringer er typiske punktinngrep, mens skogkultur og
avvirkning er langtids-summeringer av mange sma inngrep.
Selv om bade skogreising og skogplanting sammen med reguleringer skulle virke
forebyggende mot flomskader, bor vi ikke glemme at store naturhendinger er vanskelige a
styre. Fra et viss/ punkt blir naturkreftene helt dominerende. Del er midlertid viktig a kunne
varsle store orkaner, jordskjelv og flommer, og det er viktig a ha beredskap.
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