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på
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and with an economic framework of NOK 18
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of Petroleum and Energy.
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til HYDRA er at summen av alle

menneskelige påvirkninger

The working

i form av arealbruk,

reguleringer, forbygningsarbeider
risikoen for flom.

m.m. kan ha økt

hypotesis for HYDRA is that the sum

of all hurnan impacts in the form of land use,
regulation, flood protection etc., can have increased the risk of floods.

Målgruppen
myndigheter,
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forskningsinstitusjorier

utdannings-

og

og andre institusjoner.
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som
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insurance companies, educational

and research

institutions, and other organization.
An overview of the scientific content in HYDRA is:
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flood prevention

measures

Modelling
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Forord
Rapporten inneholder en oppsurnmering av tilgjengelig
kunnskap om miljøeffekter av flomforebyggende
tiltak,
og er en del av rapporteringen fra prosjekt Mi2 innenfor
miljødelen av HYDRA-programniet.
Prosjektet omfatter

1 tillegg inngår notatet

gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur om
miljøeffekter av ulike typer flomforebyggende
tiltak i
selve vassdraget, i strandsoner langs vassdragene og i el-

Lilleharnmer,

venære områder. Arbeidet er gjennomført

Torbjørn Østdahl

av forsker

Børre Dervo, forsker Trond Taugbøl og forsker Torbjørn
Østdahl ved Østlandsforskning
februar

2

«Landskap og estetikk - et kul-

turelt perspektiv» skrevet av forsker Oddrun Sæter ved
Byggforsk A/S i rapporteringen fra prosjekt Mi2.

februar

1998

prosjektleder

i perioden mai 1997 til

1998.
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Sammen dr ag
Rapporten gir en oversikt over miljøeffekter av ulike
flornforebyggende
tiltak. Framstillingen er basert på til-

anleggsvirksomheten,
eller oppstå indirekte og mer
langsiktig fordi det fysiske habitatet eller vannkjemien

gjengelig litteratur om flomforebyggende
tiltak som
opprenskinger i elveløp, masseuttak/senkinger,
kanalise-

endres. Beskrivelsene omfatter både effekter direkte i tiltaksområdet og effekter som oppstår i storre deler av

ringer, reguleringsmagasiner,

vassdraget som følge av prosesser som de flomforebyg-

tverrsnitt,

forbygninger

erosjonssikring

og fiomverk.

av elve-

1 tillegg beskrives

effekter av tiltak som både er flomforebyggende

gende tiltakene

utløser.

og

samtidig gjennomføres for å avbote skader av gamle
flomforebyggende
tiltak, f.eks rnagasineringsområder,
flytting av flomverk, bygging av sedimentasjonsbasseng

Litteraturgjennomgangen

og reetablering

mellom elveløp og elveslette, har de storste negative

av meandere og våtrnarker.

viser at flomforebyggende

tiltak som endrer vannføringsmonster,
strømhastigheter,
habitatdiversitet
og som reduserer eller hindrer kontakt

Det finnes få undersøkelser fra norske vassdrag som går

miljøeffektene i vassdragene. Dette gjelder spesielt kanaliseringer/elveløpskorreksjoner
og bygging av flomverk

direkte på miljøeffekter av flomforebyggende
tiltak.
Beskrivelsene er derfor i hovedsak basert på utenlandsk
litteratur fra områder som har likhetstrekk med norsk
vassdragsnatur og som tar opp problemstillinger
som

tett inntil elvas hovedløp. Selv om disse typene flomforebyggende tiltak nå gjennomføres i mindre omfang enn
tidligere både i Norge og internasjonalt, så preges vassdragene sterkt av de tiltakene som allerede er gjennom-

kan være aktuelle også i Norge. 1 tillegg er norsk littera-

ført, og forståelse av effektene av disse inngrepene

tur knyttet

nøkkelen til å kunne gjennomføre

til miljøeffekter

av vannkraftutbygging

trukket inn fordi mange tiltak som gjennomføres som
en del av en vannkraftutbygging,
er samme typer tiltak
som kan være aktuelle i som flomforebyggende
tiltak.
1 rapporten

er presentasjonen

av miljøeffekter

organisert

slik at det for fiver hovedgruppe av flomforebyggende
tiltak beskrives effekter på fysiske forhold, vannkjerni og
dyre- og planteliv. Effektene kan være knyttet til selve

er

nye tiltak på en øko-

logisk bedre måte.
Det bør settes i gang et forskningsprogram på bruk av
miljøvennlige flomsikringsmetoder
og avbøtende tiltak i
vassdrag i Norge, f.eks i Glommavassdraget, og en bør i
større grad dra nytte av erfaringene som er gjort i land
som har tatt i bruk miljøvennlige flomsikringstiltak.

Summary
This report gives a review of environmental effects of
flood protection measures. The review is based on available reports, journal articles and books on measures like
river clearing, gravel extraction/dredging,
channelization, regulation basins, erosion control measures,
ernbankments and flood banks.
Few research projects in Norwegian rivers have focused
environmental effects of flood protection measures.

effects restricted to the construction area itself, and
effects initiated in other parts of the river because of the
flood protection

work, are described.

The review shows that changes in flow regime, flow
speed, habitat diversity and interactions between the
river and the floodplain, are rnain effects of flood pro-

However, several research programrnes have studied

tection rneasures. Measures like river channelization,
gravel extraction/dredging
and embankments have the
rnost serious impact on the river systems. Effects of

environmental effects of hydropower developrnent.
Results from these prograrns rnay also be used in predicting environmental effects of flood protection measures.
Our review is therefore mainly based on international

these measures are well known today. These measures
are only carried out to a small extent today, however the
effects of old measures still dominate several rivers. The
understanding of the effects and the processes connec-

literature selected from river systems similar to
Norwegian conditions and on Norwegian research on
hydropower development.

ted to this measures is still the key to achieve environmental sensitive flood protection in the future.

The presentation contains separate descriptions of
effects of physical conditions, effects on water quality

We recommend that the Norwegian water authorities
initiate a research prograrnrne on enviromental sensitive
flood protection measures in selected Norwegian rivers.

and effects on river biota. The effects described are both

We also recommend

short-time, direct effects due to construction works, and
long-tirne effects on river biota because of changes in
habitat diversity or water quality. in addition both

which have already started to use alternative

that experiences from countries
methods in

flood protection, should be integrated in the planning
of new flood protection works in Norway.
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1. llnledning
1.1 Målsettinger

1.2 Målsettinger

med 1-IYDRA-programmet

konsekvenser
1 1990-årene har det vært en rekke store flornmer både i
Asia, Amerika og Europa (f.eks Bangladesh, Kina,
Midtvesten i USA, Tyskland, Polen og Tsjekkia). 1 Norge
er storflomrnen

på Østlandet våren 1995 et eksempel på

med prosjektet
av flomforebyggende

«Miljøtiltak»

Flvesletter og vassdragsnære områder har i stadig
sterkere grad blitt tatt i bruk til formål som bosetting,
jordbruksforrnål

at det også i norske vassdrag kan forekomme katastrofeflommer, at store verdier kan gå tapt og at flom kan
i samfunnet.
lamme viktige ledd av infrastrukturen
Anslagene viser at de totale kostnadene etter flornmen i
1995 beløp seg til 1,6 milliarder kroner (NOU 1996).
For mange av de store flommene på 1990-tallet har det
vært antatt at menneskelige naturinngrep har spilt en
rolle for flomforløpet og for størrelsen på skadeomfanget av flommene. Dette er også arbeidshypotesen for
at summen av alle menneskelige
HYDRA-programmet;

og veibygging.

Dette har samtidig

medført behov for å hindre flommene som jevnlig forekommer, fra å oversvømme de elvenære arealene og fra
å gjøre skade på de aktivitetene og de byggverkene som
er etablert på disse områdene. De finnes en rekke ulike
typer tiltak som er gjennomført for å hindre slike oversvømmelser og skader. Tiltakene går under fellesbenevntiltak og omfatter ulike former
elsen flomforebyggende
for fysiske inngrep direkte i vassdraget, langs vassdraget
og i selve nedbørfeltet til vassdraget (jf. nærmere beskrivelse i kap. 3).

påvirkninger i form av arealbruk, reguleringer, forbygningsarbeider mm. kan ha økt risikoen for flom. HYDRA
har som målsetting å utvide kunnskapene om sammenog menneskelig inngrep i
hengen mellom naturgrunnlag

1-lovedmålsettingen med delprosjektet «Miljøkonsetiltak» (Mi2) har vært å
kvenser av flomforebyggende
lage en oversikt over typiske miljøkonsekvenser av de
vanligste typene av slike tiltak. Oversikten omfatter kon-

vassdraget og nedbørfeltet på den ene siden, og flornskader på den andre. Videre skal HYDRA ut fra det forforeslå tiltak for å forebedrede kunnskapsgrunnlaget
bygge skadeflommer og redusere omfanget av flomskader på en kostnadseffektiv og miljømessig akseptabel
måte.

sekvenser både på fysiske-, kjemiske- og biologiske
forhold. 1 tillegg er estetiske sider ved ulike flomforebyggende tiltak belyst i et eget notat om landskap og
estetikk skrevet av forsker Oddrun Sæter ved Byggforsk
AS (Sæter 1998). Dette notatet inngår som en del av

For å nå disse målsettingene er det initiert en rekke delprosjekter innenfor HYDRA-programmet som skal gi den
nødvendige fagkunnskapen. Prosjektene er organisert
innenfor 7 faggrupper som til sammen skal dekke det
vide spekteret av fagområder og tilnærrninger som prohar en
grammet legger opp til. HYDRA-programmet

Prosjektet er basert på gjennomgang av tilgjengelig litteratur. Dette har vært nødvendig både ut fra varigheten
på prosjektet og ut fra ressursene som er avsatt til gjennomføringen. Det er gjort lite undersøkelser i norske
vassdrag knyttet til miljøeffekter av flomforebyggende
tiltak. Kunnskapsoversiktene er derfor i stor grad basert

tidsramrne på 3 år med avslutning

i 1999.

(Mi-grupEn av faggruppene på HYDRA-programmet
pen) har miljøeffekter av flom og flomforebyggende
tiltak som sitt arbeidsområde. lnnenfor denne gruppen
av flomrner
er det initiert prosjekter på miljøvirkninger
og biolomed vekt på vannkvalitet, sedimenttransport
gisk miljø. Videre er det satt igang et prosjekt på å
av flomforebygetablere en oversikt over miljøvirkninger
gende tiltak (dette prosjektet), og det skal i 1998 gjennomføres prosjekter på hvordan miljøvirkninger kan tas i
tiltak,
betraktning ved utarbeiding av flomforebyggende

rapporteringen

fra Mi2.

på undersøkelser som er gjort i andre land, og da fortrinnsvis i land der vassdragsnaturen har størst mulig likhetstrekk med norske vassdrag. 1 oversiktene er det også
trukket inn undersøkelser knyttet til inngrep I tiltak som
primært kan være gjennomført ut fra andre hensyn enn
effekt
men som har flomforebyggende
flomforebygging,
i tillegg til det egentlige formålet (f.eks reguleringsmagasiner i tilknytning til vannkraftutbygginger).

kan innarbeides i kost-/nytog hvordan miljøvirkninger
har ansvaret for prosjekØstlandsforskning
teanalyser.
tene med å beskrive miljøeffekter av flomforebyggende
tiltak og hvordan miljøvirkninger kan tas i betraktning
tiltak.
ved utarbeiding av flomforebyggende
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2 I‘
2.1 Metoder
Datarnaterialet

2.1.4 Besøk ved fagmiljøer

for datairmsamling
til prosjektet er samlet inn fra 5 hovedty-

per kilder:

i Europa

Gjennom høsten 1997 kontaktet vi fagmiljøer i Danmark, England, Tyskland og Østerrike for å få oversikt
over hvilke miljøer i Europa som kunne være mest nyttig

Søk i litteraturbaser

å besøke med tanke på å hente direkte informasjon om
prosjekter I undersøkelser på rniljøeffekter av flomforebyggende tiltak. En fordel med dette opplegget er at en
får kjennskap til prosjekter og erfaringer som ennå ikke

gjennom bibliotek

Søk på lnternett
Direkte kontakt med fagrniljøer i Norge
Besøk ved relevante fagmiljøer i Europa
Bruk av materiale fra tidligere ff-prosjekt
inngrep i vassdrag

på temaet

samt Rosenheiln i Tyskland (med tilknytning til lnstitute
of Water Resources ved University of German Armed
Forces) og University of Agriculture and Science i Wien i

2.1.1 Søk i litteraturbaser
Gjennom biblioteket

ved Høgskolen i Lillehammer

(1-11L)

og høgskolebibliotek.

Østerrike som de mest relevante miljøene. Disse institusjonene ble besøkt i november

har vi hatt tilgang til basen B1BSYS. Dette gir mulighet
for søk mot norske universitets-

har kommet så langt at de er publisert i internasjonale
tidsskrifter. Vi sto til slutt igjen med Wasserwirtschaft-

1

tillegg gir bibliotektet ved H1L mulighet for søk i de
amerikanske litteraturbasene First Search og 1C1-basene.
Første fase i litteratursøkene har vært å velge ut relevante søkeord eller kombinasjoner av søkeord for de
tema en ønsker å firme litteratur på. Det er kjørt ut lister
som viser tittel på bøker / tidsskriftsartikler
/ rapporter
som gir treff ut fra de valgte søkeord og kombinasjoner
av søkeord. Listene er så gjennomgått og relevant litteratur bedømt fra tittel og eventuelt abstract, er bestilt
gjennom biblioteket.

samtidig mulighet

1997.1 Rosenheim fikk vi

for befaring på utvalgte lokaliteter

hvor det var gjennomført flomforebyggende
tiltak,
sammen med ansvarshavende for restaurerings- og
flomsikringsarbeidet
i miljøforvaltningen
i området.
2.1.5 Bruk av materiale
vassdrag - effekter

fra ØF prosjektet

«lnngrep

1 1992 gjennomførte ØF et prosjekt for DN og NVE hvor
vi laget en kunnskapsoppsurnmering
om miljøeffekter av
inngrep i vassdrag (Østdahl Et Taugbøl 1993). Dette prosjektet overlapper delvis med HYDRA-prosjektet

2.1.2 Søk på lnternett
De samme typene søkeord og kombinasjoner av søkeord
som under litteratursøkene er brukt på søkernaskiner
som Alta Vista og Webcrawler på lnternett.

Denne

metoden har gitt to typer informasjon;
direkte informasjon om prosjekter i form av artikler,
rapporter eller litteraturlister som er lagt ut på
lnternett eller kan bestilles over internett.

2.1.3 Kontakt

med fagmiljøer

i Norge

ved at

det var mange av de samme typene inngrep / tiltak som
ble beskrevet (f.eks kanalisering, forbygging og masseuttak), selv om dette prosjektet ikke var knyttet spesielt til
flom. Gjennom det nevnte prosjektet og videre oppdatering på temaet, har vi samlet artikler og bøker som nå er
relevante på HYDRA-prosjektet.
Gjennom hele rapporten er det lagt vekt på å referere
oversiktsartikler og bøker som gir kunnskapsoppsummeringer av fagområder dersom slike firmes. Når det gjelder
beskrivelsene av rniljøkonsekvenser

informasjon om forsknings- og forvaltningsinstitusjoner som har aktiviteter knyttet til de relevante
temaene, inkludert adresser til disse institusjonene.

i

og tiltak»

av tiltak / inngrep

som er gjort i forbindelse med vannkraftutbygginger
(og
som samtidig kan ha flomforebyggende
virkning), har vi
i mindre grad enn i resten av rapporten gått inn på litteratur fra andre land. Dette fordi det finnes egne kunnskapsoppsumrneringer på en rekke fagfelt om rniljøkonsekvenser av vannkraftutbygginger

i Norge. Vi ser heller

Denne kontakten er tatt for å kartlegge pågående og
tidligere gjennomførte undersøkelser som kan være relevante å trekke inn i beskrivelsen av miljøkonsekvensene
av flomforebyggende
tiltak, og for å høre om vedkommende institusjon eventuelt kjenner til andre som

ingen grunn til å gjenta detaljert det som allerede er
beskrevet i disse kunnskapsoppsurnmeringene,
og har
derfor valgt å referere hvilke kunnskapsoppsummeringer
som finnes, hvilke deler av dette stoffet som er relevant i
forhold til miljøeffekter av flomforebyggende
tiltak,

arbeider med slike problemstillinger.

samt noen flovedtrekk

når det gjelder konkrete miljø-

effekter.
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Vassdrag

Flomforebyggende tiltak

Effekter på vannkjemi

Effekter på fysiske forhold

Effekter på dyre- og planteliv

Figur 2.1 Modell for presentasjonen av miljoeffekter av flomforebyggende tiltak.
Figure 2.1 Model for presentation of environmental effects offlood protection measures.

Miljøeffektene

2.2 Organisering av rapporten
Rapporten er bygd opp slik at det først er en innledende
del med definisjoner av begreper og avgrensninger av
hva som skal tas opp i rapporten. Dette inkluderer at det
foretas klassifisering av typer flomforebyggende
tiltak,
typer rniljøeffekter

og at det gjøres avgrensninger

mot

andre prosjekter innenfor HYDRA-programmet
(kap. 3).
Videre er det egne kapitler hvor en beskriver konkrete
undersøkelser på miljøeffekter av fysiske tiltak i selve
vassdraget (kap. 4 til kap. 10) og miljøeffekter av fysiske
tiltak langs vassdragene (kap. 11 - kap.13). Til slutt i

blir presentert med basis i en modell der

utgangspunktet
er at de ulike flomforebyggende
tiltakene både har direkte effekter på fysiske forhold, vannkjemi og dyre- og plantelivet i og langs vassdraget, og
mer indirekte effekter, der det er effekter på fysiske
forhold

og vannkjemi

som i neste omgang fører til

effekter på dyre- og plantelivet

(figur 2.1). Denne

modellen reflekteres i hvert kapittel i rapporten og i den
sarnmenfattende drøftingen av miljøeffektene av flomforebyggende tiltak.

rapporten er det en sammenfattende drøfting av
temaene som tas opp i rapporten og det pekes på behov
for videre forskning (kap. 14).
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sjonu

cg avgren-

dette kapittelet gjennomgås definisjoner, kategoriseringer ogfaglig basis for presentasjonene i resultatdelen av rapporten. I tilleggforetas det en avgrensning
mot andre delprosjekter innenfor miljødelen av HYDRA
(og prosjekler i andre deler av HYDRA-programmet).

3.1 Flom
3.1.1 Definisjoner
1 NOU 1996: 16 "Tiltak mot flom", presenteres to ulike
definisjoner på flom. Den ene er knyttet til vannstand
forhold til elvebredden:

Flom er en relativt høy vannføring som går ut over de
naturlige eller kunstige breddene på en elvestrekning
(Otnes Et Ræstad 1978).
Den andre er knyttet ensidig til størrelsen på vannføringen og hvor sjelden en bestemt vannføring inntreffer:

Flom - vannføring i nivå mellom middelflom (årlig
maksimumsvannføring) og 10 års flom.
Stor flom - vannføring mellom 10 års flom og 100 års
flom.
Ekstrem flom - vannføring større enn 100 års.flom.
3.1.2 Flommer som miljøfaktor

ger

Mange arter vil få redusert overlevelse under de ekstreme
forholdene som opptrer i store flommer. Andre arter vil
klare seg bra og noen er avhengige av flommer for å
eksistere. Den sistnevnte gruppen er planter og dyr som
er tilpasset liv i ustabile systemer og som derfor i
utgangspunktet er fåtallige. De variasjonene i vannføring og vannstandsforhold som følger av flom er
derfor viktige for det biologiske livet i vassdraget.
Det er først og fremst habitatene i områder som utsettes ofte for florn (årlige fluktasjoner) som er viktige
habitater for attene som er spesialtilpasset ustabile
systemer.
Ut fra perspektivet med flom som miljøfaktor i vassdragene oppstår skader av flommer først når flommen gir
skade på faste installasjoner (bygninger, infrastruktur
mm) eller på avlinger på elvenære områder. Elvesletter
har opp gjennom historien blitt utnyttet til jordbruksformål, men den lidlige bruken var tilpasset periodevis
oversvømmelse. Etterhvert som ulike tiltak for å sikre
arealene mot flom ble tatt i bruk, har bruken av elveslettene både til jordbruksformål og til bosetning økt og
gjort at skadene blir svært store hvis en florn overstiger
den flomstørrelsen sikringstiltakene er gjennomført for.
F.eks kostet 1993 flomrnen i Mississippi 14 - 16 milliarder dollar til tross for at det også er brukt milliarder av
dollar på flomsikringstiltak langs dette vassdraget
(Schroeder Et Savonen 1997). Flommen i elva Oder i
Polen, Tsjekkia og Tyskland sommeren 1997 kostet 10
milliarder DM (ERWG 1997).

og skadevolder

Flom er et naturlige fenomen i et vassdrag og spiller en
viktige rolle både når det gjelder å forme elveløp og for
å skape habitater for dyre- og plantelivet i vassdraget.
Episoder med stor vannføring er viktig for de fluvialgeomorfologiske prosessene som danner elvesletter der elveløpene er i stadig bevegelse på grunn av erosjon og
sedimentering. Karakteristisk for flornepisoder er at
elvene går over sine bredder, oversvørnmer elvesletten og
legger igjen masser. På denne måten bygges elveslettene
opp av materiale som elva fører med seg. Samtidig
foregår det erosjon som kan føre til at elva tar nye løp.
For det biologiske mangfoldet i vassdragene er flornepisoder viktige ved at de bidrar til å øke kompleksiteten i
leveområdene gjennom omfordeling av grove sedimenter
og grove organiske strukturer i vassdragene (Schroeder Et
Savonen 1997), se nærmere gjennomgang i avsnitt 3.4.
På kort sikt og på isolerte deler av vassdraget kan flommer gi direkte skade på bestandene av enkelte planteog dyrearter og endre konkurranseforholdene mellom
artene. For vassdraget som helhet vil effektene av
flommer imidlertid på lang sikt bidra til å vedlikeholde
eller øke produktiviteten (Schroeder Et Savonen 1997).

Miljøeffekter

•

3.2 Flomforebyggende

tiltak

Flornforebyggende tiltak er fellesbenevningen på tiltak
som gjennornføres for å sikre mennesker og menneskeskapte verdier tnot flom. Slike tiltak gir som nevnt
negative miljøkonsekvenser i den forstand at naturlig
forekomrnende flommer hindres, endres eller forsterkes
slik at de naturlige prosessene endres. Samtidig gir de
flomforebyggende tiltakene positive effekter ved å
redusere eller hindre skade på mennesker og menneskeskapte verdier og kan i enkelte tilfeller trolig også
redusere midlertidige skader på økonomisk viktige arter i
vassdragene (f.eks fisk).
Allerede fra opprettelsen av Kanalvæsenet i 1813 har
staten engasjert seg i gjennomføring av flom- og erosjonssikringsarbeid i Norge. Etter opprettelsen av Norges
vassdrags- og energiverk (NVE), har en av hovedoppgavene til instilusjonen vært arbeid med å redusere
flom- og erosjonskader. NVE har gjennomført mer enn 4
000 fysiske sikringstiltak i norske vassdrag. 1 følge statistikk fra Vassdragsregisteret gjengitt i NOU (1996) har de
fleste av disse tiltakene vært rene erosjonssikringstiltak,
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men det er også gjennomført
og flornsenkingstiltak

Statens Vegvesen) og av kommunene.

en del større flomsikrings-

på sikringstiltak i vassdrag, men omfanget er relativt lite
sammenliknet med midlene som NVE og Landbruksdepartementet har brukt (NOU 1996).

1 statistikken fra Vassdragsregisteret brukes ikke benevnelsen «kanalisering» som en egen kategori tiltak, men en
rekke av tiltakene innenfor gruppene erosjonssikring,
senkingstiltak og bygging av flomverk omfatter kanali-

1 prosjektet grupperes hovedtypene

sering eller utretting

tiltak i 3 kategorier

tiltaket.

Det finnes ikke

eksakte tall på hvor mye penger disse etatene har brukt

(tabell 3.1).

av vassdraget som en del av

flomforebyggende

(jf. tabell 3.2);

1 tillegg til dette er mange mindre norske bekker

og tilløpselver

tiltak i selve vassdraget

senket og kanaliserte for å vinne inn

tiltak i strandsoner eller elvenære områder
tiltak i selve nedbørfeltet til vassdraget

dyrkingsjord. Det er etterhvert blitt klart at rniljøeffektene av kanaliseringsinngrep
er store, og at rene kanaliseringstiltak er på vei ut som tiltakstype både i Norge og
internasjonalt.

Av disse 3 kategoriene

Vi har likevel valgt å bruke kanalisering

drøftinger

flomforebyggende

av miljøeffekter

tiltak er våre

begrenset til tiltak i selve

som egen type flomforebyggende
tiltak fordi miljøeffektene av tidligere gjennomførte kanaliseringer preger
mange vassdrag og overskygger effektene av mange
andre tiltak.

vassdraget og tiltak i strandsoner og elvenære områder
(se avgrensing mot andre prosjekter innenfor HYDRA i
kap. 3.5.1)

De vanligste tiltakstypene

Mange av tiltakene

med kanaliseringer
utbygginger

nevnt i tabell 3.1, sammen

i jordbrukssammenheng,

og veibygging

gjennomføres

vannkraft-

skulle hindre flomskader

i strandsoner, utgjør de

dominerende tiltakstypene med betydning for flornforholdene i norske vassdrag. Disse tiltakstypene tillegges
derfor størst vekt i gjennomgangen av miljøeffekter av
flomforebyggende
tiltak.

direkte ut fra flomhensyn og tiltak som er gjennomført
ut fra jordbrukshensyn, samferdselshensyn eller andre
brukerinteresser

tiltak minimum

Mye av litteraturen

25 prosent. Mange senkings- og flomsi-

Landbruksdepartementet.

i samarbeid mellom

følgelig knyttet

NVE og

i vassdraget.
som finnes om miljøeffekter

restaureringstiltak

er

til tiltak / inngrep som er gjennomført

ut fra andre hensyn enn flomforbygging,

Fra 1971 og fram til 1990 gav

Landbruksdepartementet
gjennom Landbrukets Utbyggings fond (LUF) til sammen 747,4 millioner kr i
tilskudd til senkingstiltak. 1 1990 bortfalt Landbruksdepartementets tilskudd til senkingstiltak. 1 tillegg har

i forhold

og videre til

til gamle flomforebyggende

tiltak. 1 restaureringsundersøkelser vil beskrivelsene av
tilstanden før restaurering ofte si noe om hvilke miljøeffekter som har oppstått på grunn av det flornforebyggende tiltaket, og hvorfor en ønsker å restaurere det

Statens Naturskadefond bevilget 11 millioner kr til sikringstiltak i perioden 1962-1995 og det er gjennomført
sikringstiltak i vassdrag av andre statlige etater (NSB,

Tabell 3.1 Antall og lengde av forbygningstiltak

(tabell 3.3). Den flomforebyg-

av rniljøeffekter av flomforebyggende
tiltak inneholder
derfor beskrivelser både av tiltak som er gjermomført

-

er gjennomført

effekt

gende effekten kan altså være en bieffekt til det en
egentlig ønsker å oppnå med tiltaket. Gjennomgangen

De siste årene har det over NVE's budsjett blitt bevilget i
størrelsesorden 40 50 millioner kr per år til flom og erosjonssikringstiltak.
For tiden er distriktsandelen på slike
kringstiltak

som har flornforebyggende

helt eller delvis av andre årsaker enn det å

aktuelle vassdraget eller delen av vassdraget.

gjennomfort

av NVE.

Table 3.1 Total number and total length offlood protection measures built by NVE.
Antall

Type tiltak

Lengde (km)

Opprydding
Miljøtiltak
Andre tiltak

3 530
137
162
95
10
234

2 086
279
238
52
17
150

Totalt

4 168

2 822

I Erosjonssikring
Senkingstiltak
Flomverk

Kilde: Vassdragsregisteret, tabell gjengitt
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Tabell 3.2 Hovedkategorier avflornforebyggende tiltak.
Table 3.2 Categories offlood protection measures.
ls,

Tiltak i selve vassdraget

Opprensking i elveløpet

Tiltak i strandsoner

eller

Tiltak i nedbørfeltet

elvenære områder

vassdragene

Forbygninger (erosjonssikring
med ulike typer materiale)

Endring/restriksjoner
i arealbruk

til

Masseavlagringsbasseng
Flomverk
Masseuttak/senking
Magasineringsområder
Erosjonssikring av elvetverrsnitt
Kanalisering
Magasiner/endring

i vannføring

Flomtunneler, flomløp og overføring
av vann til andre vassdrag

Tabell 3.3 Eksempler på tiltak/inngrep som gjennomfores ut fra andre hensyn enn å væreflomforebyggende eller
hindre,flomskader, men som har samme effekter.
Table 3.3 Examples of measures from orher purposes than flood protection, but with similar effects as flood
protection measures.
Tiltak i selve vassdraget

Vassdragsreguleringer
(reguleringsmagasiner,

til vannkraftformål
tunneler og

Tiltak i strandsoner eller

Tiltak i nedbørfeltet til

elvenære områder

vassdragene

Forbygging for å redusere

Vern av våtmarksområder

forurensningstilførsler

eller vassdragsnære arealer

i vassdraget

manøvreringsreglement
Uttak av elvestein og elvegrus
til anleggsvirksomhet

Vei- og jernbanebygging der
fyllingen utgjør forbygging/
flomverk

Kanalisering og senking ut fra

Etablering av vegetasjonssoner

jordbruksformål

langs vassdrag (for å hindre

Masseavlagringsbasseng for å
redusere transport av partikkelbundne
forurensninger i vassdraget

forurensningstilførsler
eller av
landskapsestetiske hensyn)

3.3 Definisjoner av ulike typer
flomforebyggende
tiltak

nye kanaler. Kanalisering innebærer ofte både en utretting av selve elveløpet, forbygning av elvekantene med
stein og senking av elveløpet over strekningen som
kanaliseres. Kanalisering gjennomføres både som flom-

3.3.1 Tiltak i selve vassdraget
Kanalisering (eng.: channelization, straightening) omfatter alle typer prosedyrer knyttet til fysiske
endringer i elveløp for å kontrollere flom. Dette omfatter
utvidelse av elveprofil, utretting, bygging av flomverk
eller beskyttelse av eksisterende kanal eller bygging av

Miljøeffekter av flomforebyggende tiltak

forebyggende tiltak og for å forbedre dreneringen
arealer og lette navigering i vassdragene.

av

Senking (eng.: degradation, dredging) - oppmudring
eller uttak av masser for å senke elveløpet i forhold til
elvenære arealer for å hindre oversvømrnelse eller for å
hindre erosjon i elvekantene. Senking kan også være

en litteraturstudie
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uttak av masser i utløpet av innsjøer for å senke vannstanden i innsjøen. Andre årsaker til senking kan være å
gi bedre drenering av jordbruksarealer og rnyrornråder.
og mudring (eng.: sand and gravel extracdredging) i flomsammenheng gjennomføres mas-

Masseuttak

tion,

seuttak for å senke elveløpet i forhold til elvenære

(eng.: relief channel) - kanal eller elveløp som
trer i funksjon og avlaster hovedelveløpet når vannføringen overstiger en grenseverdi som vil gi flom på elve-

Flomløp

strekningen. Kanalen kan enten ha en minstevannføring
eller være tørr i perioder med lav vannføring.
3.3.2

Tiltak

i strandsonen

og i elvenære områder

arealer for å hindre oversvømmelse eller for å hindre
erosjon i elvekantene.
Erosjonssikring

av elvetverrsnitt

- omfatter

sikring av

Forbygning
(eng.: riprap, gabion, bank revetment) kledning av elvekantene med erosjonsbestandig materiale som f.eks stein, blokker eller betong for å hindre

elveprofilet i bredden ved at elvekantene kles med erosjonsbestandig materiale, samt sikring av elvebunnen

erosjon eller brudd i elvekanter.

ved steinsetting, steinbånd, bunnterskler (eng.: bed sills)
eller lave dammer (eng.: cheek weirs) som hindrer
erosjon og tilhørende senkning (eng.: grade control
structures). Materialet som kan brukes til å kle elvekan-

Flomverk

ten med vil varierer fra naturlig

pet.

gress og buskvegetasjon

i områder der erosjonskreftene

er svake, til steiner og

blokker i områder med kraftig

erosjon. Erosjonssikring

reduserer flomfaren

i områder der sedimentene

fra ero-

sjonsområdet avsettes, og for å hindre brudd i elvekanter og senking av elvebunnen i området der erosjonen

(eng.: embankment, dike, flood bank, levee) oppbygging av elvevoller for å hindre oversvømmelse av
elvenære arealer som ligger lavt i forhold til elveløpet.
Flomverk har tradisjonelt blitt bygget tett inntil elvelø-

Tilbaketrukkede
trukket

flomverk

- flomverk bygget tilbake-

i forhold til hovedløp slik at deler av elvesletten

flomsikres, mens andre deler tillates oversvømrnet ved
flomepisoder.

pågår.
Opprensking i elveløp (eng.: clearing, snagging) fierning av grove strukturer som trær, kvister og grov
stein som ligger i selve elveløpet og kan gi oppstuving

magasinering

av vann i flomepisoder.

Reetablering av meandere - legge elveløpet tilbake i sitt
naturlige elveløp på strekninger som tidligere er kanali-

av vann i flomperioder.
Vassdragsregulering

Flytting av flomverk - flytting av flomverk lengere vekk
fra elveløpet for å kunne bruke deler av elvesletta til

(eng.: river regulation) -

dring i vassdragets vannføringsregime

foran-

eller vannstand

serte for å øke vannets oppholdstid
slik at flomtopper

på elvestrekningen

flates ut lengere nede i vassdraget.

ved at vann kan holdes tilbake og slippes på ved hjelp
av demninger (reguleringsmagasiner). Manøvreringen av
magasinene kan skje ut fra ulike brukerinteresser i vass-

Reetablering av våtmarker - gjenoppretting
av den
naturlige kontakten mellom elveløp og tidligere våtmar-

draget, men vil i de fleste tilfeller være knyttet til utnyttelse av vassdraget til vannkraftformål.
Vassdrags-

ker langs elva når det gjelder vannrnagasinering og
vanntilførsler. Denne kontakten kan ha blitt avstengt

reguleringer innebærer ofte, som en bjeffekt, mulighet
for manøvrering med hensyn på flomdemping.

enten gjennom tidligere flomforebyggende
tiltak ut fra andre brukerinteresser.

Masseavlagringsbasseng

(eng.: bed load trap) -

dem-

ninger som danner magasiner med så lav strømhastighet

Giessegang-systemer - flere påfølgende demninger som
danner magasineringsområder
adskilt med kulverter som

at både materiale som transporteres som bunntransport,

akkurat tar unna den vannforingen

og deler av det suspenderte materialet

Flensikten er å dempe flomtopper

i elvevannet sedi-

tiltak eller

som gir fullt elveløp.
eller forskyve flomtop-

menteres. 1 flomsammenheng kan dette brukes både i
små vassdrag for å hindre store sedimentmengder i å
komme ut i hovedvassdraget,
og i større vassdrag for å
redusere tilførslene av sedimenter til områder i vass-

per fra ulike delnedbørfelt

draget der det allerede skjer en oppbygging av elvebunnen. 1 vassdrag med elvekraftverk vil inntaksdarnmene,
som en bieffekt, tjene som sedimenteringsbasseng.

For de ulike typene flomforebyggende
tiltak kan en
skille mellom kortsiktige effekter knyttet til se1ve
anleggsperioden, og mer langsiktige effekter etter at
tiltaket er ferdig utført. De kortsiktige effektene vil i stor
grad være direkte effekter knyttet til økte konsentrasjoner av ulike komponenter i vannet eller ren mekanisk

Flomtunnel
- tunnel som overfører varm fra et vassdrag
til et annet på vannforinger over en kritisk verdi, eller
fører vann forbi utsatte flomstrekninger

og inn i samme

3.3.3 Langsiktige

i forhold til hverandre.

og kortsiktige

effekter

skade pga. selve anleggsarbeidene.

De langsiktige

ef-

vassdrag igjen nedstrørns den flornutsatte strekningen.
Enkelte tunneler bygd i forbindelse med vannkraftut-

fektene vil derimot være mer indirekte

bygging kan ha supplerende nytteverdi ved bruk til dette
formålet.

og næringstilgang endres, eller at de berørte artene har
stadier i sine livshistorier som er sårbare for bestemte
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endringer i dyre- og plantelivet

av flomforebyggende

og gi gradvise

på grunn av at habitat

tiltak - en litteraturstudie

typer påvirkninger. Langsiktige effekter kan også oppstå
fordi flomforebyggende
tiltak, som isolert sett gir få eller
ingen effekter på dyre- og plantelivet i og langs vassdraget over tid, gjennomføres i et slikt omfang at de samlet
sett påvirker vassdraget (kumulativ effekt).

prosesser i elvesystemet og resulterer i redusert biologisk

3.3.4 Effekter

kvartærgeologiske

diversitet (Ward 1998).
3.4.2

Langsgående

gradienter

Formen på et elveløp vil reflektere de berggrunnsi tiltaksområdet

nedstrøms/oppstrøms
Flomforebyggende
stedet der tiltaket

og effekter

i vassdraget

tiltak gir direkte effekter på selve
gjennornføres. Dette vil være både

effekter som er typiske for selve anleggsperioden

og

forholdene

avsnitt med lite løsmasser vil formen på berggrunnen
avgjøre formen på elveløpet og i liten grad gi rom for at
elveløpet kan bevege seg horisontalt (inaktiv kanal).
Slike elveavsnitt har vanligvis rette løp gjennom dype
canyon, grovkornet

effekter som kommer til syne etter at anlegget er avsluttet. 1 tillegg vil de flomforebyggende
tiltakene kunne gi
effekter på elvestrekninger nedstrøms området der
tiltaket gjennomføres gjennom endringer i avrennings-

og

der elveløpet går. På elve-

bunnsubstrat,

ingen tydelige elve-

sletter og våtmarksområder begrenset til en smal
korridor. Denne typen vassdrag er vanlig i Norge.

mønster eller tilførsel av sedimenter, og oppstrøms til-

1 tillegg til den variasjonen i elveløpene som styres av
berggrunn og løsmasseforholdene, vil vassdragene svært

taksområdet

ofte ha et lengdeprofil

gjennom

økt erosjon.

med størst fall i de øvre delene

der vassdraget består av små elver med kaldt, oksygen-

3.4 Prosesser

og mønstre

i elvesystemet

Som bakgrunn for gjennomgangen av ulike miljøkonsekvenser av flomforebyggende
tiltak beskrives her fysiske,

rikt vann og dyre- og planteliv dominert av arter som
tolererer høye strømhastigheter. Lengre nede i vassdraget
vil elvene være større, fallet mindre og det vil være
utviklet elvesletter med stor diversitet i kanalformer og
typer vannforekomster

på elvesletta (Petts 1994). Med

kjemiske og biologiske prosesser som skjer i selve elvelø-

økende størrelse på nedslagsfeltet,

pet og i samspill mellom elveløp og elvesletter. Et rammeverk av inndelinger og kategoriseringer knyttet til

og mindre høyde over havet skjer det gradvise endringer
både i vannføring, kanalforrn og temperaturregime i

mindre fallgradient

hvordan et elvesystem fungerer, er nyttig både for å få

vassdraget. Schumm (1977) deler inn den langsgående

systematisert drøftingene

gradienten

vassdragene slike tiltak er aktuelle og i hvilke deler miljøeffekter vil oppstå.

i 3 soner; en øvre produksjonssone som
omfatter tilløpselver opp til ca. 4. ordens elver (se
Strahler (1957)), en midtre overføringssone og en nedre
lagringssone.

3.4.1

Denne

av miljøeffekter

av flomfore-

byggende tiltak og for å få oversikt over i hvilke deler av

Gradienter

i elvesystemer

Et elvesystem kan betraktes som en sammenhengende
rekke av biotoper og miljøgradienter med ulike biologiske samfunn. 1 en upåvirket tilstand kan elvesystemet
karakteriseres som bestående av en rekke interaksjoner
som virker over forskjellige skalaer i rom og tid. Dette
inkluderer

både ressursgradienter

i lengderetningen

i

inudelingen

passer godt

sammen

med

«the River

Continuum Consept (RCC)» (Vannote et al. 1980), som
beskriver endringer i relativ forekomst av ulike funksjonelle grupper av invertebrater i lengdegradienten i vassdragene. 1 Ree opereres det med en øvre sone dominert
av dødt organisk materiale og invertebratgrupper
som
planterestspisere (eng: shredders) og filtrerere (eng: col-

lectars). En

midtre sone som har bredere og mer lang-

selve elvestrengen (langsgående gradienter), dynamikken
mellom elvestrengen og elvesletta (laterale gradienter)
og forholdet mellom overflatevannet og grunnvannsrnagasiner under elveløp og elvesletter (vertikale gradienter)
(Ward 1989,1998). Med elveslette menes de arealene

elveløp som favoriserer påvekstalger og
hvor invertebratgruppene
gressere (eng: serapers) og filtrerere dominerer. Lengst nede i vassdragene kommer en
sone med høye konsentrasjoner av fint partikulært
materiale som tilføres fra ovenforliggende soner eller fra

langs et elveløp som oversvømmes når elva går over sine
bredder ved høy vannføring (Newbury Et Gaboury 1993).
Naturlige forstyrrelser (som f.eks flommer) påvirker
dynamikken i elvesystemene og gjør at det oppstår tidsavhengige (temporære) gradienter. Sammen med velutviklede miljøgradienter, er naturlige forstyrrelser viktige

elvesletter, og som domineres av filtrerende

forutsetninger

gjelder ved stor naturlig variasjon i berggrunn,

for å opprettholde

den biologiske diversi-

somtflytende

invertebra-

ter.
Det finnes imidlertid mange eksempler på at en
soneinndeling av elver i lengderetningen ikke er tilstrekkelig for å forklare elvesystemets funksjoner. Dette
topografi

og geologisk kistorie som kan overstyre den «vanlige»

teten i elvesysternet. Ved påvirkninger som vassdragsreguleringer, kanaliseringer og forbygninger avbrytes eller
endres de naturlige forstyrrelsene, miljøgradientene innsnevres og dynamikken oppstrøms-nedstrøms,
mellom
elveløp og elveslette og mellom elveløp og grunnvann

fordelingen av habitater og arter, og ved stor variasjon
som kan forekomme i de midtre og nedre delene av
vassdraget mecl hensyn på hvordan ulike inngrep og
tiltak har endret kontakten mellom elveløp og elveslette

blir dårligere. Disse endringene

(Brown et al. 1997).

løp, habitatdiversitet,

Miljøeffekter

påvirker suksesjonsfor-

migrasjonsmuligheter

av flomforebyggende

og andre

tiltak - en litteraturstudie
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3.4.3 Laterale

og vertikale

ker, skulle en tro at flommarksvegetasjonen

gradienter

Elvesletter dannes på partier av vassdraget der de berggrunnsgeologiske forholdene og løsmasser avsatt under
siste istiden gjør at elveløpet får lite fall og dermed
legger igjen sedirnenter som er holdt i bevegelse som
suspendert materiale og som bunntransport

oppstroms

elvesletta. Sedimentene kan starnme fra naturlig

erosjon

var meget

variert. Det er imidlertid relativt få arter som er tilpasset
det å bli satt under vann i deler av vegetasjonsperioden.
Når de i tillegg bli utsatt for betydelig mekanisk slitasje i
perioder med høy vannføring, er de fleste flommarker
forholdsvis fattige på både arter og plantesamfunn. De
økologiske virkningene
i prinsippet

av periodevise oversvømmelser er

nokså ens fra region til region, selv innen et

så enormt område som Europa og nordlige deler av Asia.

i løsrnasser eller de kan skyldes antropogene kilder som
jordbruk, skogbruk, gruvedrift, bebyggelse eller veibygging (Waters 1995). Mengden sedirnenter som tilføres
en elveslette, vil avhenge av hva slags og hvor mye løsmaterialer som er tilgjengelig langs vassdraget og av
vannføringen. For de fleste kildene, både naturlige og

De største elveslettene i Norge har vi langs hovedvassdragene på Østlandet, i Trøndelag, Troms og Finnmark.
Vestlandet har noen små elvesletter i indre fjordstrok.
For nærmere klassifisering av vegetasjonen i og langs
vassdrag vises det til Andersen Et Fremstad (1986).

antropogene,
vannføring.

De vertikale gradientene

vil tilførslene i første rekke skje ved høy
grunnvann

Elvesletter er dynamiske landskapselementer

der det

biologi

omfatter

mellom overflatevann

og

gradienter både i vannkjemi,

og andre biologiske forhold.

mikro-

Det foreligge lite

stadig skjer endringer i erosjons- og sedimentasjons-

kunnskap om det biologiske livet knyttet

mønstre, og hvor elveløpet vil ha skiftet fra sted til sted
opp gjennom tidene. For det meste skjer ornleggingene
gradvis, men av og til plutselig og katastrofeartet.
Slike elveløp vil enten være meandrerende eller ha aktiv

på elvesletter, men nyere undersøkelser fra slike habitater
langs vassdrag i Rocky Mountains, viser at disse habitatene har en helt spesiell fauna av grunnvannsdyr (Ward
1989). Sampling fra grunnvannsbrønner
på elvesletten

oppdeling av elveløpet i mindre kanaler. Meandrering
innebærer at elveløpet på naturlige elvesletter flytter seg

til Flathead River i Montana tyder også på at invertebrater i elveløpet har betydelige interaksjoner med grunn-

fordi det skjer erosjon i konvekse elvebredder (yttersvinger), og sedimentasjon på konkave elvebredder
(innersvinger). Etterhvert som elveløpet beveger seg over

vannet.

elvesletta, avsnøres meandersegmenter

elveløpet er viktige for tilførsler av næringsstoffer

fra hovedløpet.

De vannkjerniske

gradientene

mellom grunnvannet

Det oppstår dermed darnmer eller kroksjøer som bidrar

organisk stoff fra grunnvannet.

til å øke habitatdiversiteten

lavproduktive kan næringstilførselen
være avgjørende for produktiviteten

i systemet som helfiet.

Elveløp som deler seg opp i mange mindre
sand- og grusbanker (eng.: braided rivers)
endres ofte selv om grus- og sandbankene
kan stabiliseres gjennom at de får etablert

løp adskilt av
er ustabile og
midlertidig
et vegeta-

3.4.4

Naturlige

forstyrrelser

til grunnvannet

og
og

1 elver som generelt er
fra grunnvannet
(Ward 1989).

og temporære

mønstere

De laterale gradientene, dvs sonene fra elveleiet og inn
til dalsiden der elveslettene slutter, preges av en mosaikk
som gjenspeiler både tidligere hendelser og dagens pro-

Mange menneskeskapte endringer i og ved vassdragene
forstyrrer eller avbryter de laterale og vertikale interaksjonene. Flomsikringsarbeid, reguleringer, drenering av
våtmarker og elvesletter for jordbruksformål
og veibygging gjør at mange elver har blitt trådformede kanaler

sesser med fiensyn på elveløpsutvikling,

isolert fra elveslettene sine (Ward 1998). lsolasjonen

sjonsdekke.

økologiske gra-

dienter og suksesjoner (Fremstad 1985b). For det biolo-

påvirker sammensetning,

giske livet i et elvesystem er de laterale gradientene

dier på vegetasjon på elveslatta. Dette virker i sin tur

viktige fordi de gjør at ulike organismer kan ha en aktiv
eller passiv bevegelse mellom selve elveløpet og biotopene på elvesletta. Likeledes vil kontakten mellom elveløpet og elvesletta gjøre at det skjer en utveksling av

tilbake på kanalform, vanntemperatur
og lysregimer,
habitatheterogenitet
og kvalitet, kvantitet og temporaritet i tilførselen av alloktont materiale. 1 de aller fleste
vassdrag er det bare rester tilbake av opprinnelig (lite
kulturpåvirket)
flommarksvegetasjon,
og så godt som

næringsstoffer

og organisk stoff (Ward 1989).

produktivitet

og suksesjonssta-

aldri firmer en utbredte sonasjoner fra elveleiet og inn i
dalsidene.

Utforming og artssammensetning av den naturlige vegetasjonen langs vassdragene avhenger, som beskrevet
ovenfor, av en rekke forhold som griper inn i hverandre:
elveleiets utforming, variasjoner i vannføring, lengden

Sammenhengene mellom de langsgående, laterale og
vertikale prosessene og naturlige forstyrrelse som flom,

på perioder med oversvømmelse og tørrlegging,

er behandlet

erosjons- og sedimentasjonsforhold,
kornstørrelse og
kjemiske egenskaper til det elvetransporterte materialet,
geografisk plassering og vegetasjonsperiodens lengde.
Vegetasjonen en finner på elveslettene, kalles ofte flornmarkvegetasjon. 1 og med at så mange forhold samvir-

elveavsnitt med elveslette og benevnes «the flood-pulse
system». Systemet viser hvordan flomregimet i vassdraget påvirker dynamikken i den akvatiske- og terrestre
biologien på elvesletta ved at forskjellige arter kan kolonisere ulike deler av høydegradientene og tilpasse seg
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Figur 3.1 Interaksjoner som former biodiversitetsmønstre i elvelandskap (Ward 1998).
Figure 3.1 Interactions that structure biodiversity patterns in riverine landscapes (Ward 1998)..

både en tørr og en våt fase. Denne tilnærmingen tar
dermed hensyn til den temporære dynamikken i miljøgradientene. Forstyrrelser er en viktig bidragsyter for å
opprettholde habitatheterogenitet,
variasjon i suksesjonsstadier og ikke-likevekt i dyre- og plantesarnfun-

Habitatdiversitet er en nøkkelfaktor for sammensetningen av dyre- og planteliv i et område.
Habitatdiversitet
er et samlebegrep for en rekke faktorer.

nene (Ward 1998). Med andre ord, flommer

1 Swales (1982a) trekkes følgende faktorer fram som de

for å opprettholde

er viktige

høy biologisk diversitet.

3.4.5 1-labitatdiversitet

mest essensielle for forekomsten

av ulike dyre- og plan-

tearter i og langs vassdragene:
Med basis i de generelle rnønstere og prosesser som er
omtalt i avsnittene ovenfor har Ward (1998) skissert en
modell som betrakter vassdraget med nedbørfelt som en

Vannføring
Vannkjemi
Bunnsubstrat

enhet (eng: holistic catchment approach og viser prosesser som virker over et bredt spekter av skalaer i rom
og tid (figur 3.1). Det viktigste med denne modellen er
at den synliggjør at heterogenitet i tid og rom er en
viktig naturlig faktor som bidrar til høy biodiversitet. 1
flomsamrnenheng betyr dette at naturlige vassdrag er

Variasjon i leveområdene i vassdragene framkommer

«flomavhengige» økosystemer, og at elvesletter er en
integrert del av elva. Plante- og dyrelivet, både det
akvatiske og det terrestre som finnes på elvesletta, viser
en rekke ulike tilpasninger for å utnytte denne dynamikken i tid og rom.

gjennom fysiske faktorer som kulp-stryk sekvenser, skjuleplasser og bunnsubstrat. 1 tillegg kommer vannkjemiske forhold og vegetasjon, både akvatisk og terrestrisk, som i seg selv er en del av habitatet. Det er store
forskjeller i habitatkrav fra art til art. Noen arter er gene-

Kulp - stryk sekvenser
Skjuleplasser
Kantvegetasjon

ralister som tolererer store endringer, mens andre er spesialisert med smale toleransegren;er
akseptabelt habitat.

Miljøeffekter av flomforebyggende tiltak - en litteraturstudie
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«environmentally sensitive river restoration». Vi har
valgt å beskrive hovedtrekk i miljøeffektene av slike
flomforebyggende
restaureringstiltak
under Mi2, mens vi
vil gå mer detaljert inn på slike tiltak under Mi3.

3.5 Avgrensninger
3.5.1 Avgrensninger
Miljødelen

mot andreHYDRA-prosjekter

av HYDRA-programmet

tar opp miljøeffekter
Flomforebyggende tiltak kan som vist i kategoriseringen
i tabell 3.2 være tiltak både direkte i elveløpet, tiltak i

av flornmer og flomforebyggende
tiltak og hva som kan
gjøres for å redusere miljøskader av flom og flomforebyggende tiltak. Delprosjektet (Mi2) som er dokumentert
i denne rapporten har klare tilknytningspunkter
spesielt
til delprosjekt Mi3 «Beskrivelse og vurdering av nye miljøvennlige flornforebyggende
tiltak og biotopjustering
og restaurering av eksisterende tiltak - en litteraturstudie» som skal gjennomføres av Østlandsforskning i løpet
av 1998. Mange vassdragstiltak kan være både flomforebyggende og restaurerende samtidig (f.eks reetablering
av meandere, reetablering av våtmarksområder, flytting

strandsoner og elvenære områder og tiltak i nedbørfeltet
til vassdragene. Av disse 3 kategoriene har vi i all
hovedsak konsentrert oss om tiltak direkte i elveløpet og
tiltak i strandsoner og elvenære områder. Årsakene til
denne avgrensningen er at flere andre HYDRA-prosjekter
tar opp problernstillinger knyttet til hvordan aktiviteten i
nedbørfeltet påvirker flommer, f.eks prosjekter om
avrenning i forhold til klima, vegetasjon og landbruksaktivitet og om tettsteders bidrag. Dessuten vil flomfore-

av flomverk og bygging av sedimentasjonsbasseng).

byggende tiltak i nedbørfeltet

Dette betyr at beskrivelser av miljøeffekter av enkelte
typer tiltak kan høre hjemme i begge delprosjektene; i
Mi2 på grunn av flomforebyggende
effekt, og i Mi3
fordi tiltaket bøter på skader som har oppstått på grunn
av tidligere gjennomførte flomforebyggende
tiltak. 1
enkelte tilfeller vil det derfor være tatt med beskrivelser i
denne rapporten som ligger i grenselandet mellom de to
prosjektene, og som vil være naturlig å gå videre med i
prosjektet om avbøtende tiltak.

planlegging

til ikke-flomutsatte
områder eller flytte eksisterende
virksomhet bort fra flomutsatte områder. Slike tiltak er
mer en tilpasning til de naturgitte eller tilvante flomforholdene. Miljøeffektene vil følgelig enten være at en
unngår negative effekter (ved å unngå aktivitet som
påvirker avrermingsmønsteret), eller at miljøeffektene er
positive for arealer som får en mindre intensiv arealbruk.

av flomforebygHvilke flomforebyggende
tiltak som er aktuelle å gjennomføre i nedbørfeltet må avledes fra de resultatene
som framkommer i HYDRA-prosjektene innenfor Ngruppa med modellering av arealavrenning i forhold til
endringer i klima, vegetasjon og landbrukets arealbruk,
og i T-gruppa gjennom analyser av tettsteders bidrag til
flommen i Glomma.

gende tiltak, er at i de urbane delene av Europa ble de
store flomforebyggende
gjennomført eller påbegynt
allerede på 1800-tallet. Årsakene var sterk økning i
antall skadeflommer, sannsynligvis knyttet til klimaendring og avskoging, økt utbredelse av sykdommer
knyttet til vann og våtmarksområder (f.eks malaria) og
økt behov for arealer på grunn av befolkningsvekst og
industrialisering
(Petts et al. 1989). Resultatet av dette
er at de store miljøeffektene av disse tiltakene ble
synlige allerede tidlig på vårt århundre. Det er derfor per
i dag lite aktuelt å gjennomføre

i stor grad være snakk om
av ulike samfunnsaktiviteter

med tanke på at de ikke skal endre avrenningsmønsteret
fra nedbørfeltet på en slik måte at flomforholdene
forverres. 1 tillegg kan det være å lokalisere ny virksomhet

En viktig begrensende faktor i arbeidet med å finne relevante undersøkelser om miljøeffekter

og tilpasning

før- og etterundersøkel-

3.5.2 Avgrensninger

mot NVE's vassdragshåndbok

NVE har over lengre tid arbeidet med en vassdragshånd-

ser ved nye tiltak, i hvert fall i de større vassdragene,
fordi «før-situasjonen» i vassdraget vil være så sterkt

bok (NVE 1998). Vi fikk tilgang på manuset til deler av
denne håndboka helt i avslutningen av arbeidet med

preget av historiske flomforebyggende
tiltak at miljøeffektene av nye tiltak overskygges. Nyere undersøkelser
om miljøeffekter av flomforebyggende
tiltak er derfor i
stor grad knyttet til tiltak i mindre, tidligere uberørte
nedbørfelt og til undersøkelser der en ser på miljøeffekter av avbøtende tiltak.

Mi2, og har derfor i liten grad hatt mulighet til å koordinere vårt arbeid med det arbeidet som NVE har gjort,
ut over å prøve å tilpasse vår begrepsbruk når det gjelder
ulike typer flomforebyggende
tiltak til de begrepene og
inndelingene som er brukt i Vassdragshåndboka. Når det
gjelder beskrivelsene av miljøeffekter av de ulike flomforebyggende tiltakene, ser det ikke ut til å være noe overlapping med Vassdragshåndboka. Vassdragshåndboka er
teknisk orientert og går i liten grad inn på å belyse biologiske effekter av de tiltak boka behandler. Vassdrags-

1 løpet av studieturen til Tyskland og Østerrike, som vi
gjennomførte som en del av arbeidet på Mi2, fikk vi økt
forståelse av at den flomforvaltningen
som utvikles i
Sentral-Europa gjør skillet mellom flomforebyggende
tiltak og restaureringstiltak
/ avbøtende tiltak kunstig.
Det ser ut til at en nå er inne i en fase hvor nye tiltak
som gjennomføres i stor grad går ut på å oppnå flomforebyggende effekt ved i størst mulig grad å restaurere
tidligere inngrep og å forsøke å gjenskape de naturgitte
forholdene i vassdragene. Dette arbeidet ble i Bayern
omtalt som «ecological,syniphatetic flood control» eller
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håndboka

går imidlertid grundig inn på erosjons- og
sedimentasjonsforhold
i vassdragene og har betraktninger på landskapsestetiske sider ved ulike flomforebyggende tiltak. Våre beskrivelser kan dermed være supplerende til Vassdragshåndboka ved at vi har hovedvekt
på de biologiske effektene av flomforebyggende
tiltak.

Miljøeffekter

av flomforebyggende tiltak - en litteraturstudie

Opprenski
Opprensking i elveløpet øker gjennomstrømningshastigheten på elvestrekningen som renskes. Tiltaket gjennomføres ofte for å forbedre flomsituasjonen på utsatte
elvestrekninger. Selve opprenskingen innebærer at
grove strukturer som større steiner, trestammer,
makrovegetasjon o.l. i elva eller utoverhengende elvekanter fjernes for glatte ut og å øke det effektive elveprofilet slik at vannet transporteres raskereforbi og
ikke stuves opp.

hadde 400 o/o høyere hydraulisk ruhet (målt med DarcyWeisbach's friksjonsfaktor) enn strekningene som var
selektivt rensket, målt ved minstevannføring.
Ved høy
vannføring var denne forskjellen redusert til 35 0/o.

En sentral artikkel om miljøeffekter av opprenskinger i
elveløp er Bilby ft Likens (1980).

4.2 Effekter

4.1 Effekter
lsforhold.

på fysiske forhold

Ved opprensking

i elveløp blir elvebunn og

Selektiv opprensking gjøres for å bevare de økologiske
forholdene i størst grad i motsetning til opprensking
uten tanke på økologiske forhold. Selv om opprenskingen var selektiv, reduserte den ruheten på elvestrekningen betydelig. lkke-opprenskede

på plante-

elvestrekninger

og dyreliv

Demningene av organisk avfall akkumulerer organisk
karbon og muliggjør omsetning til finere fi-aksjoner i
småelvene. 1 små elver utgjør denne tilgangen på grovt
organisk materiale en stor del av energitilgangen for

elvekanter jevnere og strømhastigheten vil øke, særlig
langs strendene og langs bunnen. Dette vil påvirke isforholdene i vassdraget ved at tidspunktet for islegging
forskyves og det blir mindre feste for drivende sarr (NVE
1998). Økt sarrdrift fra et elveavsnitt vil øke faren for

dyresamfunnet, og samfunnet domineres av planterestspisere (shredders) som er spesialister på å omsette grovt
organisk materiale. Dette tilsvarer produksjonssonen
«the River Continuum Consept» (Vannote et al. 1980) (jf.
også avsnitt 3.4), og det å beholde omsetningen av

opphoping

grovt organisk materiale i de øvre delene av vassdraget

av sarr og bunnis og dannelse av bunnis-

dammer lengere nede i vassdraget. Dette gir i sin tur

er viktig for å opprettholde

oppstuving av vannstanden, økt fare for erosjon og for
oversvømrnelse av elvenære områder nedstrøms tiltaksområdet.

entene i vassdraget. Når demningene fjernes ved opprenskingsarbeid øker eksporten av organisk materiale
drastisk og føres til områder i vassdraget der faunaen i
større grad består av filtrerere, som er dårligere tilpasset
omsetning av grovt organisk materiale (Bilby Et Likens
1980).

Erosjons
og sedimentasjonsprosesser.
1 små elver er
demninger av organisk avfall som kvister, lauv eller trær
som faller ut i elva viktig for å opprettholde kulp-stryk
sekvenser ved at de danner trappetrinn i elvas lengderetning (Bilby Et Likens 1980). Disse trappetrinnene bidrar
samtidig til å redusere strømhastigheten slik at kulpene
-

fungerer som sedimentasjonsfeller
transporten
lnnholdet

og reduserer masse-

nedover i vassdraget (Bilby Et Ward 1989).
av grovt organisk materiale

«eng.: large

woody debris» har stor betydning for ruheten i elveløpet. Ved å fjerne slike grove strukturer reduseres elveløpets ruhet slik at vannhastigheten økes (Shields Et Smith
1992). Elveløpets ruhet uttrykkes ofte ved hjelp av
Mannings n-verdi. Dette målet tar utgangspunkt i en
basisverdi for n for en rett og regulær kanal, og det
gjøres modifikasjoner for faktorer som bidrar til å øke nverdien, som f.eks vegetasjon og irregulariteter i elveløpet (f.eks asymetriske tverrsnitt)

og grove strukturer

i

elveløpet som f.eks store blokker eller trær (Brookes
1995).
1 Shields Et Smith (1992) beskrives en undersøkelse fra
South Fork Obion River i Tennessee, USA, hvor rufieten
på naturlige elvestrekninger ble sammenliknet med elvestrekninger hvor det var foretatt selektiv opprensking.

de langsgående rniljøgradi-

Grove strukturer som større steiner, trestammer og
makrovegetasjon i elva er viktige skjuleplasser for fisken
(Saunders Et Srnith 1965; Shields Et Smith 1992).
Laksefisk bruker leplassene som slike strukturer
svært stor grad ved høy vannføring.

danner i

Det er påvist at

populasjonsstørrelsen avtar etter at grovt organisk materiale er fjernet fra vassdraget (Bilby Et Ward 1989).
Fjerning av slike grove strukturer reduserer habitatdiversiteten i fiskenes leveområde og øker den territorielle
atferden hos arter som ørret og harr. Økt territoriell
atferd er vist å resultere i økt dødelighet hos ørret slik at
populasjonstetiheten
avtar (Mortensen 1977).
Grove strukturer
(kompleksiteten)

i elveløpet er viktig for variasjonen
i habitat og hydrologi. 1 en undersø-

kelse fra Oregon,USA, ble det påvist at de mest
varierte/komplekse elvestrekningene mistet færre fisk
etter flomepisoder som følge av utspyling, sammenlignet
med mindre varierte strekninger. På de komplekse strekningene var fiskesamfunnet mer "motstandsdyktig"
mot
utspyling

og rekolonisering

skjedde raskere (Pearsons et

al. 1992).
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på vannkjemi

Makrovegetasjonen kan være et viktig fysisk element
som skjul for bunndyr og fisk, særlig i vassdrag som er
utsatte for mye inngrep. Undersøkelser fra 4 små elver i
Danmark viser at driften av krepsdyret Gammarus pulex

4.3 Effekter

økte kraftig når makrovegetasjonen ble fjernet i forbindelse med opprenskingsarbeid i vassdraget. Makrovegetasjonen er også viktig for muligheten for oppstrøms migrasjon hos denne arten (Kern-l-lansen 1978).

Resultatet er økt innhold

Wright et al. (1983) viser i en undersøkelse fra River
Lambourn i England at elvestrekninger med makrovegetasjon hadde rikere evertebratfauna enn elvestrekninger
med bare grus og silt. Makrovegetasjonen gir et bredt
spekter av leveforhold og næringsemner for evertebrater

filtrerer ut partikler fra vannet (Brusven
et al. 1990). Opprensking som innebærer fjerning av
makrovegetasjon vil derfor kunne redusere vassdragets
i
selvrensende kapasitet når det gjelder partikkelinnhold
vannmassene. Tilsvarende tar makrovegetasjonen opp
næringssalter fra sedimentene og påvekstalgene tar opp
næringssalter direkte fra vannmassene. Alt dette bidrar

og bladverket på rnakrovegetasjonen gir stort overfiateareal for vekst av påvekstalger samtidig som bladverket
fanger opp organisk stoff. Bladverket blir også selv
næringskilde for evertebratene når plantene dør om

Opprensking i elveløpet vil som nevnt redusere tilbakeholdelsen av organisk materiale på elvestrekningen.
både av løst av organisk stoff

og av grovt og fint partikulært organisk stoff i vann(Bilby Et Likens
massene nedstrørns inngrepsstrekningen
1980).
Makrovegetasjon

til å redusere innholdet

av f.eks fosfor og nitrogen

i

vassdraget.

høsten.
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I flomsammenheng lages masseavlagringsbasseng for å
samle opp grus- og steinmasser som settes i bevegelse
ved stor vannføring. Hensikten er å hindre økt flomvannstand nedstrøms bassenget i områder der massene
sedimenteres og reduserer størrelsen på elveprofilet.
I tillegg til masseavlagringsbasseng etablert direkte
som flomforebyggende tiltak, finnes det en rekke reguleringsmagasiner og inntaksdammer til vannkraftverk
som i prinsippet fungerer som masseavlagringsbasseng, selv om dette ikke erformålet med etableringen
av magasinene. Miljøeffektene av regulerings- og inntaksmagasiner er nærmere omtalt i kap. 9. I tillegg er
det i enkelte mindre vassdrag bygdfangdammer som
har til hensikt å rense vannet med hensyn på partikler
og næringssalter. Slike antegg kan også lokalt ha
positiv effekt iforhold til flom.

5.1

Effekter

5.2 Effekter på vannkjemi
1 mindre elver eller bekker brukes masseavlagringsbassenger (sedimentasjonsdammer
eller fangdammer) for å
redusere innholdet av næringssalter og organisk stoff på
partikkelform før vannet kommer ut i hovedvassdraget.
Bassengene bidrar dermed til å redusere både næringssaltforurensningen
og partikkelforurensningen
i hovedvassdraget. En positiv bieffekt

av slike anlegg er at par-

tiklene som bassengene fanger opp, ellers ville bidra til
økt flomfare nedstrøms bassenget på grunn av sedimentasjon og oppgrunning på elveavsnitt med lav strømhastighet.

5.3 Effekter på dyre- og planteliv
Masseavlagringsbasseng innebærer en oppdemming av
vannet slik at det forandrer karakter fra strømmende til
mer stillestående vann. Artssamrnensetningen
innenfor

på fysiske forhold

området som demmes opp vil dermed skifte til arter tilErosjons- og sedimentasjonsprosesser.
Eksempler på
bruk av masseavlagringsbasseng som flomforebyggende

undersøkelser av flora og fauna i mindre masseavla-

tiltak er Grytøya ved Odda i Hordaland (NVE 1998), i
Trornsa, Ula og Frya i Oppland og i Tronsåa, lmsa og
Mistra i 1-ledmark (NVE, Region Øst, pers. medd.).

gringsbasseng laget spesielt med hensyn på florn. På
Jæren har det vært et pilotprosjekt med fangdammer
laget for å holde tilbake næringsstoffer, og her er det

passet dette miljøet. Vi kjenner ikke til at det er foretatt

påvist at dyrearter typiske for dammer og våtmarksomEt eksempel på at inntaksmagasin til vannkraftverk har
positiv på massetransport under florn er Vinkelfalldammen i elva Våla i Ringebu kommune. Under storflommen i 1995 fungerte inntaksmagasinet som masseavlagringsbasseng og store mengder masse ble lagret i
dammen/magasinet.
Uten denne effekten ville faren

råder raskt etableres. Dammene fører til at området som
helhet får økt artsmangfold
(Walseng et al. 1995).

vært stor for at rnassene hadde satt seg som en propp
lenger nede i elva og forårsaket flomskader

i Ringebu

tettsted. Det foreligger ikke kvantitative data som dokumenterer hvor mye masse som ble avlagret i inntaksmagasinet (NVE Region Øst, pers. medd.).
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Masseuttak gjennomføres i vassdrag ut fra flere ulike
hensyn; uttak av sand, grus og stein til forskjellige
former for bygge- og anleggsvirksomhet, uttak for å
legge til rette for ferdsel på vassdraget med båt og
uttak for å utvide eller senke vassdragsavsnitt ut fra
flomhensyn eller hensyn til drenering av jordbruksområder. Masseuttak som gjennomføres ut fra ,flomhensyn, har som regel til hensikt å øke vannstrømmen ved
kritiske punkter i vassdraget enten ved å utvide et
elveprofil eller innsjøutløp i bredden eller dybden.
Massene som tas ut kan være alt fra sand og silt som
tas ut på stilleflytende elvestrekninger eller i innsjøutløp (mudring), til grus og stein fra elvestrekninger med
høyere stromhastighet. Masseuttak/senking kan også
være bortsprenging av fast fjell som danner terskler
eller innsnevringer på elveprofilet. Et eksempel på
masseuttak/senking som er gjennomført ut fra .flomhensyn er senkingen av utløpet på Øyeren ved
Mørkfoss i Østfold.
Sentrale referanser på miljøeffekter av masseuttak er
Newcombe EtMacDonald (1991), Waters (1995) og
Wood EtArmitage (1997).

6.1 Effekter

på fysiske

Bunnsubstratet

i en naturlig

elv har vanligvis et grovt,

beskyttende lag øverst, og et tykkere lag med usortert
materiale under. Graving i elveløpet slik at det beskyttende laget fjernes, medfører at en får et finere og mer
ustabilt bunnsubstrat,

hvor elva kan få tak til å grave.

Det beskyttende topplaget reetableres svært langsomt
(Shields 1982). Dette gjør at et relativt lite masseuttak
kan gi opphav til en betydelig erosjon.
1 lavereliggende

deler av vassdragene (under marin

grense) vil masseuttak også kunne resultere i at en
kommer ned på lag med marin leire. Blottlegging av
slike leirlag vil innebære risiko for ukontrollert erosjon.
Som eksempel på dette kan nevnes Orkla i SørTrøndelag der det i de nedre delene av elva ble tatt ut
ca. 1 million m grus i perioden 1977 87. Denne grus-

mengden er trolig mange ganger større enn den tilførte
grusmengden i perioden, og har medført en senkning av
elvebunnen med inntil 2 meter. Bunnsenkningen har
medført blottlegging av leire og periodevis tilslamming
av vassdraget (Sør-Trøndelag fylkeskommune 1991).
Tilsvarende er det i Gaula i Sør-Trøndelag tatt ut ca. 4
millioner mi siden 1950-tallet og elvebunnen er senket
med over en meter i gjennomsnitt på de nedre delene av
vassdraget (Sør Trøndelag fylkeskommune
1987).

forhold

1990, Wathne

Erosjons- og sedimentasjonsprosesser.
Masseuttak kan
ha flere effekter på erosjons- og sedimentasjonsproses-

1Waters (1995) refereres det undersøkelser som viser at

sene i et vassdrag. Når rnasseuttaket har som hensikt å
senke eller utvide elveløpet, overstiger som regel kvanturnet som tas ut, den mengden sediment som elva kan

alle vannføringer, slik at på lav vannføring kan finpartikler sedimentere i stryk såvel som i andre habitater.

avsette på strekningen

Større masseuttak eller senkingstiltak

uttaksområdet

på kort sikt. 1 hver ende av

vil derfor fallet på elveløpet endres slik at

det blir økt strømhastighet

og økt erosjon i øvre deler,

og mindre strømhastighet og mindre erosjon i de nedre
deler av uttaksområdet. Den økte erosjonen resulterer i
fordypning av elveløpet også ovenfor masseuttaksområdet, og kan gi destabilisering av elveløpet og elvekantene. Virkningen er størst like oppstrøms uttaksområdet,
men kan forekomme helt opp til nærmeste faste punkt i
elveløpet (f.eks fjellterskel e.1). 1 enkelte tilfeller kan erosjonen også påvirke tilløpselver (Rivier Et Seguier 1985).
Økt erosjon medfører økt sedimenttransport.

Nedstrørns

rnasseuttaksornrådet vil elveløpet få tilbake sitt naturlige
fall og det oppstår ny ubalanse mellom transportkapasiteten og sedimentrnengden

og det vil skje avsetning av

sedimenter. Økt sedimentering av fine partikler resulterer
i at finstoff trenger ned mellom kornene i det opprinnelige bunrisubstratet og kan i ekstreme tilfeller nærmest

mudring

og grusuttak

i at elva blir umettet

produserer fine sedirnenter under

kan også resultere

på sediment. Dette resulterer i at

områdene nedstrøms får erosjon av de fineste fraksjonene i bunnsedimentene

uten at nye sedimenter tilføres.

Elvebunnen senkes dermed og det kan oppstå erosjon
også i elvekantene. Resultater er en dypere elvekanal
med et grovere bunnsubstrat (Kondolf 1997).

6.2 Effekter

på dyre-

og planteliv

Dersom masseuttaket eller senkingen resulterer i økt
erosjon og erosjon som varer ut over selve anleggsperioden vil det oppstå alvorlige effekter på dyre- og plantelivet. Den økte sedimentmengden

i vannet gjør skade

både i oppløst form (suspendert stoff) og når den
avsettes/sedimenteres. 1Waters (1995) refereres de
potensielle hovedeffektene på akvatiske planter og dyr
av økt sedimentmengde i vassdraget:

"forsegle" elvebunnen. Videre avsetning av finstoff vil
dermed skje over forseglingen og fylle over det øverste
laget av den naturlige elvegrusen (Beschta Et Jackson
1979).
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Påvekstalger sedirnenteres ned, makrovegetasjon

rives

bunndyr. Tendensen er at steinfluer

(Plecoptera),

løs av større partikler, både påvekstalger og makrove-

vårfluer

getasjon får et belegg av fine sedimenter og økt tur-

(Coleoptera), bløtdyr (Mollusca) og flimmermark
(Planaria) avtar i utbredelse ved økt sedimentinnhold
i
vassdraget. Fjærmygg (Chironomida) og fåbørstemark
(Oligochaeta) favoriseres ved substrat med mye finstoff

biditet reduserer tilgjengelig
sen.

lysmengde til fotosynte-

Bentiske makroinvertebrater

får forstyrrelse av respira-

sjon, fangstnettene

til filtrerende

(Trichoptera),

døgnfluer

(Epherneroptera),

biller

(Rivier Et Seguier 1985).

insekter tilslammes

og fysisk habitat tilslamrnes eller går tapt.

Brittain

Fisken får redusert reproduksjonssuksess og mindre
egnet gytehabitat. Både egg og nyklekket yngel kan
bli drept av suspendert sediment pga respirasjonpro-

dragsreguleringers effekter på døgnfluefaunaen
bl a
hvordan denne dyregruppen påvirkes av økte tilførsler av
sand og silt. Vanligvis fører økte tilførsler av sand og silt
til nedgang i døgnfluefaunaen,
men responsen varierer

blemer eller ved at de ikke unnslipper

fra art til art. Noen arter er spesielt ømfientlige

Ekstrem turbiditet

fra gytegrusen.

kan også hindre normalt

fødesøk.

Sedimentavsetninger
fyller hulrom som brukes som
vinterskjul av yrigel og ødelegger kulphabitat som
brukes av ungfisk og voksen fisk.
Andre oppsumrnerende arbeider når det gjelder biologiske effekter av erosjon/sedimenter er Newcombe Et
MacDonald

(1991) og Wood Et Armitage

(1997).

Bunndyr. Masseuttak i seg selv har vanligvis bare korttidseffekt

på bunndyr

i vassdraget ved at dyr fjernes

sammen med massene som tas ut. Rekolonisering

av

uttaksområdene skjer raskt på det nye habitatet. Flere
bunndyrarter øker oppstrøms rnigrasjon som respons på
forstyrrelser i habitatet

(Pearson Et Jones 1975).

Erosjonsprosessene som kan bli satt i gang ved masseuttak, resulterer ofte i et bunnsubstrat

som i større grad vil

bestå av løse steiner og grus med mindre stabilitet enn
et naturlig bunnsubstrat. Et slikt bunnsubstrat er dårligere egnet som leveområder for bunndyr enn fastsittende steiner (Brookes 1990). Flere bunndyrarter vil være
lite tolerante for nedsedimentering og økt innhold av

Et Saltveit (1989) beskriver i en artikkel om vass-

for økt

sedimentinnhold,
mens gravende arter drar nytte av økt
sedimentinnhold.
Enkelte arter forsvinner pga. gjentetting av hulrommene mellom sand og grus i bunnsubstratet med finstoff slik at den effektive størrelsen på
bunnoverflaten reduseres. Samtidig vil antallet individer
som rives med av strømmen (drivet) øke.

Fisk. Eløye partikkelkonsentrasjoner
kan ha direkte
virkning på fisk gjennom blokkering av gjellefunksjonen
(Alabaster Et Lloyd 1982). Slike partikkelkonsentrasjoner
er imidlertid lite vanlig i norske vassdrag. Mer relevant er
de indirekte effektene av økt sedimenttransport med at
området like nedstrørns inngrepsstedet kan bli uegnet
som gyte- og oppvekstornråde for ørret og annen laksefisk. Små partikler (< lmm) kan fylle igjen hulrommene
mellom steiner og gruskorn (Carling 1984). Dette reduserer eller hindrer oksygentilførsel til rognkorn som
ligger nedgravd. Resultatet er redusert metabolisme slik
at inkubasjonsperioden
og dødelighetsraten hos rogna
av
øker (Rivier Et Seguier 1985). Økt sedimentering
finstoff på gyteornråder vil også kunne blokkere yngelen
fra å grave seg opp fra grusen etter klekking (Beschta Et
Jackson 1979).

partikler mindre enn 1 mm (Carling 1984). En annen
årsak til reduksjon i bunndyrsamfunnet
ved økt sedimentransport og ustabile sedirnenter, er at flere arter
som lever i strykområder ikke er i stand til å bevege seg
motstrøms på et bunnsubstrat av ustabile sandkorn

Videre vil mengden tilgjengelig

(Beschta Et Jackson 1979). Når steiner i bunnsubstratet

(Carling 1984, Brookes 1986).

dekkes av finstoff vil dessuten festeanordningene
(kroker, slim og sugeskiver) til mange bunndyrarter bli
mindre effektive. Økt innhold av finstoff vil også skade
fangstnettene til bunndyrarter som lever av å filtrere
næringspartikler fra vannmassene (1-lynes 1971).

Det siste tiåret er det i og langs de nedre delene av Orkla
og Gaula tatt ut store mengder grus. Dette har medført
tilslamming med leirpartikler i gytegroper med laks- og
sjøaurerogn og til direkte ødeleggelse av potensielle

De negative virkningene

medført en gråere farge på elva som virker negativt

gyteområder
av økt sedimentinnhold

på

føde for fisken kunne

reduseres lokalt ved at flere av plante- og bunndyrartene
forsvinner på grunn av liten toleranse for nedsedimentering og økt innhold av partikler mindre enn imni

for laks. Utvaskingen

av leire har også
inn

bunndyrsamfunnet
i vassdragene er dokurnentert i en
rekke studier. Den generelle konklusjonen fra disse
studiene er at det skjer en betydelig reduksjon i tetthet
og biomasse av bunndyr ved masseuttak i vassdrag, og

på utøvelsen av fiske (Sør Trøndelag fylkeskommune

at effektene forekommer

rnakrovegetasjon og algeforekomst i vassdraget. Effekten
skyldes både redusert lysgjennomgang i vannmassene på

kilometer
Seguier

tettheten
imidlertid

over distanser på opp til flere

fra uttaksornrådet

(Nuttall

1972,

Miljøeffekter

Flere av undersøkelsene

Rivier

Et

viser reduksjon i
av bunndyr på 70
90 prosent. Virkningen er
forskjellig mellom de ulike gruppene av

1985).

-

av flomforebyggende

1990,

1991).

Vegetasjon. Masseuttak kan føre til reduksjon både av

grunn av økt partikkelinnhold
slik at fotosynteseaktiviteten svekkes, og at plantene dekkes med finstoff (silt)
slik at gassutvekslingen hindres og plantene dør ut på
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sikt (Chutter

Eksempel fra senking

1969; Elynes 1971, Brookes 1986). Best

greier de plantene seg som er knyttet

til strykpartier

som har stor evne til å tilpasse rotdybden

eller

i forhold til

av Erviksvannet

på Stadt

1 Skogen Et Odland (1991) beskrives senkingen av
Erviksvannet på Stadt i 1981. Dette vannet ble senket ca

mengden silt (Brookes 1986).

1,2 rn for å tørke ut fuktengene

Leging av skader etter masseuttak kan gå svært sakte.

dyrkes opp. Vannet og området rundt var kjent som
botanisk svært rike. 1 vannet fantes både flytende langskuddsvegetasjon og kortskuddsvegetasjon
med innslag

1 Waters (1995) refereres en undersøkelse fra Big Rib
River, Wisconsin hvor en fant at selv 20 år etter at et
masseuttak var avsluttet, så var elva i et tidlig stadium
av restitusjon. Nedslammingseffekten
på vegetasjonen i
vassdraget er imidlertid vist å være av relativt kortvarig
karakter når masseuttaket opphører (Brookes 1986).
Eksempel fra senking

av Myrkdalsvatnet

av sjeldne arter. Spesiell botanisk interesse knyttet det
seg til orki&floraen.
Undersøkelser 9 år etter senkingen
viser at det har skjedd store endringer i vegetasjonen og
floraen rundt Erviksvannet. Alt som opprinnelig fantes
av våtmarksvegetasjon har blitt borte eller sterkt endret,
men en del steder har det etablert seg ny der jordsmonn- og fuktighetsforholdene

i

rundt, slik at de kunne

har vært gunstige. En

Vossavassdraget
1 Brittain Et Eie (1992) refereres undersøkelser på
bunndyr, vegetasjon og våtmarksfugl i forbindelse med
senking av Myrkdalsvatnet i Vossavassdraget med 1,4

rekke sjeldne planter som var karakterarter før senkingen, ble enten ikke funnet eller var sterkt redusert. På

meter. Myrkedalsvatnet ble senket og innløpselven kanalisert for å tørke ut et deltaornråde slik at det kunne

tapt, hvis tiltak ikke iverksettes.

brukes til jordbruksformål.
opprinnelige littoralsonen

Senkingen medførte at den
forsvant og at det måtte eta-

grunn av senkningen er vassdraget fortsatt i en sterk
gjengroingsfase, og botaniske verdier vil fortsette å gå

6.3

Effekter

på vannkjemi

bleres en ny littoralsone. Første året etter senkingen var
faunaen satt tydelig tilbake i den nye littoralsonen. 2 år

Ved masseuttak vil de minste partiklene

etter senkingen var tettheten

virvles opp, sedimenteres svært langsomt. Resultatet er

av dyr økt betydelig.

var særlig gruppene fåbørstemark

/ nematoder

Det

som var

tallrike, mens det var relativt lite insektlarver. Etter 3 år
økte også mengden insektlarver, og på 2 meters dyp
synes faunaen å være lite forstyrret i forhold til det opprinnelige. 1 den kanaliserte innløpselven er artsdiversite-

at turbiditeten

(< 10 pm) som

på elvevannet kan forbli høy flere kilo-

meter nedstrøms masseuttaksområdet (Rivier Et Seguier
1985). Effektene av høy turbiditet er hovedsaklig indirekte effekter på biologien i vassdraget.

ten og mengden bunndyr noe skadet, og artsantallet av
steinfluer og vårfluer lavere enn forventet. Senkingen
blottla

store deltaflater

utenfor

de opprinnelige

vegeta-

sjonsbeltene. Disse områdene fikk en rask etablering av
vegetasjon, men vegetasjonen endret seg sterkt de første
årene. Vegetasjonsutviklingen
ligger et år etter på
gravde sedimenter i forhold

til ugravde sedimenter.

Årsaken til dette ligger i den store frobanken
de øverste sedimentene
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som finnes

(Odland 1992).
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Erosjonssikring av elvetverrsnitt omfatter både sikring
av elvekanter mot erosjon gjennom forbygning eller
plastring, og sikring av elvebunnen mot erosjon
yjennom bunnplastring, steinbånd, terskler eller lave
demninger. Sikring av elvekanter og elvebunn er ofie to
sider av samme sak firdi ustabilitet i elvekantene
gjerne utloses av en forutgående bunnsenking som forplanter seg inn mot sidene (Hupp 1992; NOU 1996).

7.1 Effekter

av fysiske

forhold

Erosjons- og sedimentasjonsprosesser.
Utrettinger av
elvestrekninger medfører at et bestemt fall på elvebunnen må skje over en kortere elvestrekning enn tidligere.
Det økte fallet per meter elveløp gir økt strømhastighet
og kan gi ustabiltitet og erosjon i elvebunnen slik at
bunnen senkes. For å hindre denne erosjonen og de
effektene dette får for flomforholdene lengre nede i
vassdraget, kan det mer konsentrerte fallet fanges opp i
trappetrinn, gjennom en eller flere terskler. Alternativt vil
bunnplastring av elvestrekningen kunne gi samme stabiliserende effekt på selve strekningen som er rettet ut.
1 selve anleggsperioden vil erosjonssikringstiltak kunne
gi stor materialtransport både som bunntransport og
som suspendert materiale nedover i vassdraget. Dette
materialet vil som regel ha kort oppholdstid i vassdraget,
og etter selve anleggsperioden vil erosjonssikringstiltak
som regel langt på vei eliminere erosjonen og dermed
sedimenttransporten fra strekningen som sikres.

7.2 Effekter

på vannkjemi

Erosjonssikring av elvetverrsnitt vil øke innholdet av partikler og gi høyere turbiditet og høyere innhold av
næringssalter på elvevannet nedstrøms tiltaksområdet
under og like etter anleggsperioden. På lengere sikt vil
erosjonssikringen virke positivt på vannkvaliteten ved at
den hindrer erosjon og dermed reduserer partikkelinnholdet i vannet i forhold til utgangspunktet.

Miljøeffekter

av flomforebyggende

7.3 Effekter

på plante

-

og dyreliv

Erosjonssikring og stabilisering av elvekantene er
gunstig for utviklingen av vegetasjon på elvekanten. 1
tillegg vil grove strukturer (f.eks stein) som brukes i erosjonssikringen både i elvekanter og på elvebunnen gi
større variasjon i substratet og dermed flere skjulesteder
og oppvekstornråder for fisk og bunndyr (NOU (1996),
Shields a Hoover (1991) referert i Brookes (1994)).
Bygging av terskler for å hindre bunnerosjon vil skape
kulp-stryk sekvenser i vassdraget. Slike vekslinger øker
habitatdiversiteten i vassdraget og skaper gunstige leveområder for bunndyr og fisk (Swales 1982b).
Eksempel på flomsikringsarbeid i Vangsvatnet
i Voss kommune
Ved flomsikringsarbeid (utvidelse av elveløpet samt
bygging av terskel) i utløpet av Vangsvatnet i Voss
kommune, Hordaland ble elvestrekningene nærmest
Vangsvatnet sterkt påvirket av suspendert partikulært
materiale fra anleggsarbeidet, og det skjedde en kraftig
sedimentasjon nedover i vassdraget. Konsentrasjonen av
tørrstoff lå periodevis over det en regner som skadelig
for fisk. Middelverdien for tørrstoff ved utløpet av
Vangsvatnet var på 37,9 mg/1 under selve anleggsperioden. Ensomrig settefisk som ble eksponert for dette
elvevannet viste ingen dødelighet, men rogn som ble
utsatt for sedimentasjon av finpartikulært materiale fra
det samme vannet viste en dødelighet på 58 prosent.
Samme rognparti i klekkerianlegg hadde en dødelighet
på 21 prosent.
Bunndyrsamfunnet ble sterkt desirnert etter anleggsarbeidet både pga. slamføringen og pga. hyppige vannstandsendringer i forbindelse med manøvrering av
fangdam ved anleggsområdet. På målestasjonen nedstrøms inngrepsområdet var tettheten av bunndyr
redusert til mellom 1,6 og 15 prosent i forhold til tidligere undersøkelser. Reetablering av et naturlig bunndyrsamfunn antas å ta tid (Bjerknes et al. 1991).
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Ka
Kanalisering er i internasjonal målestokk en type fiomforebyggende tiltak med svært lange tradisjoner.
Tiltaket er gjennomført i stor skala og har hatt avgjørende betydning for mange av endringene som har
skjedd både i store og små vassdrag de siste 200
årene. Allerede på 1500-tallet ble de første kanaliseringene gjennomført i mindre elver i Europa. Rundt
1750 ble deler av store elver som Oder og Guadalquivir
kanalisert, og rundt 1850 skjedde betydelige kanaliseringer i Rhinen, i alpine deler av Rhone, i Donau og
Tisza (Petts et al. 1989). Kanalisering innebærer korreksjoner eller direkte omlegging av elveløp.
Omleggingen er som regel en utretting ogforkorting av
elveløpet og er ofte kombinert med utvidelse av elveprofilet enten i bredden eller dybden, og at elveløpets
naturlige tverrsnitt blir erstattet med et ensartet trapesformet profil (Gore EtPetts 1989). Samtidig sikres
ofte de nye elvekantene gjennom forbygning med ulike
typer forbygningsmateriale for å redusere erosjonen Uf.
kap. 11). Kanaliseringer kombineres også ofte med
bygging av fiomverk langs den kanaliserte elvestrekningen Uf. kap. 12).

den naturlige bredden elveløpet har utviklet ut fra sin
normale vannføring, vil resultere i lavere strømhastighet
og økt sedimentering på den kanaliserte elvestrekningen. Slike sedimenter kan etterhvert stabilisere seg,
utvikle vegetasjonsdekke og bli faste strukturer i elveløpet. Resultatet kan bli at elveløpet deles opp i flere
mindre løp (Nunnally 1985, Brookes 1989). Eksempler
fra USA (Brookes et al. 1983, Brookes 1989) viser at
kanaler som var laget for brede, fikk tilbake sin naturlige
bredde i løpet av mindre enn 30 år når de ikke ble vedlikeholdt.
Undersøkelser fra Danmark (Brookes 1987) viser at det
er 4 hovedtyper prosesser som skjer på kanaliserte elvestrekninger:
senkning av bunnen med tilhørende
elvekantene
armering av elvebunnen

8.1 Effekter

på fysiske forhold

Kanalisering vil som regel resultere i at elveløpet forkortes. Eksempler på dette er utretting

av elver som mean-

(dannelse av beskyttende

utvikling av sinusformet
ning av sedimenter

djupål på grunn av avset-

av meandere

Mye av erosjonsmaterialet som dannes ved kanaliseringer vil bli transportert bort fra selve inngrepsstrekningen og vil sedimenteres der vassdraget har en flatere,
naturlig fallgradient. Elvebunnen vil dermed heves og
kanalkapasiteten reduseres på slike elvestrekninger.
Resultatet er at flomfaren øker her. Sedimenteringen kan
også resultere i at elva får økt erosjon i sidene slik at det

drerer på elvesletter. Resultatet er redusert vanndekket

kan oppstå problemer med bruer som undergraves, jf.

areal, økt fall per meter elvestrekning

f.eks Ernerson (1971).

sediment
naturlige
medfører
gjermom
oppover

og at mere

kan bli transportert enn det som tilføres fra
elvestrekninger oppstrørns. Denne forskjellen
erosjon som kan bevege seg oppstrøms
tilbakegraving (knekkpunkt som beveger som
i vassdraget) (Brookes 1989). Kanalisering kan

resultere i økt graving også nedstrøms det kanaliserte
området ved at strørnhastigheten øker umiddelbart
nedenfor det kanaliserte området. Overflødig erosjonsmateriale

flytter

seg til strekninger

med mindre

i

topplag)

nyutvikling

Sentrale referanser på miljoeffekter av kanaliseringer
er Swales (1982a) og Brookes (1988).

utglidninger

Sedimenter som oppstår i forbindelse med kanaliseringsarbeid vil vanligvis være et korttidsfenomen
i vassdraget
og skylles ut med første flom (Brookes 1986). Særlig vil
fine sedimenter ha kort oppholdstid i vassdraget.
Vedvarende høy konsentrasjon av fine sedimenter i
kulper vil derfor tyde på kronisk tilførsel eller nye, lokale
tilførsler (Lisle 1992).

fall

lengere nede i vassdraget og reduserer kanalkapasiteten
på slike strekninger.

Selve den kanaliserte strekningen

kan få sterk graving i dybden i elveprofilet og resultere i
ustabile elvekanter. Tilbakegraving kan være alvorlig for
bruer (Gore Et Petts 1989).
Ved kanalisering

med direkte omlegging

av elveløpet vil

det nye elveprofilet ha løsere bunn og kanter enn et
naturlig elveløp som har et grovt, beskyttende topplag
hvor bunnsedimentene er blitt stabiliserte over tid (Elupp
1992). Dette gjør det nye elveløpet svært utsatt for
erosjon, spesielt den første tiden etter omleggingen.
Kanalisering der bredden på elveprofilet økes ut over
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8.2 Effekter

på vannkjemi

Den mest sentrale effekten kanaliseringsarbeid har på
vannkjemien er at økt sedimenttransport nedstrøms inngrepsområdet vil øke innholdet av partikler (både organiske og uorganiske partikler). Økt partikkelinnhold
gir
økt turbiditet og økt innhold av næringssalter i vannmassene. Dette gjelder særlig i selve anleggsperioden, og
i mer varierende grad etter at inngrepet er avsluttet,
avhengig av varigheten på økningen i sedimenttransport.

Miljøeffekter av flomforebyggendetiltak - en litteraturstudie

Undersøkelse i RiverWylye,Wiltshire, England i forbindelse med en kortere omlegging av elveløpet (95 m) på
grunn av vegbygging, viser at innholdet av suspendert
sediment i vannmassene under anleggsperioden økte til
en konsentrasjon som var 40 ganger høyere enn innholdet oppstrøms inngrepsstedet. Det var aktivitetene som
medførte fysiskeinngrep i elvebunnen eller elvekantene
som var opphav til hoveddelen av det suspenderte sedimentet. Avsetningen av sediment var størst umiddelbart
nedstrøms den kanaliserte strekningen, og sedimentlaget
var tykkest i kulpområder. Sedirnentene hadde kort oppboldstid i vassdraget fordi kilden var midlertidig
(Brookes 1988).

8.3

Effekter på dyre- og plantelivet

De viktigste effektene av kanalisering og senkning på
det akvatiske miljøet er tap av habitat, endringer i
strømforhold og tilførsel av store mengder suspendert
stoff som gir redusert sikt (økt turbiditet) og økt
mengde finstoff som dekker det naturlige bunnsubstratet. Tap av habitat går både på størrelse og diversitet av
habitatet, at naturlige kulp-stryk sekvenser ødelegges, at
kantvegetasjon fiernes og at substratet endres
(McCarthy 1985, Brookes 1989).
En oppsummering av undersøkelser foretatt i USA
(Brookeset al. 1983) viser at kanalisering reduserer
antallet og artsdiversiteten av fisk og gir redusert vekst
på den individuelle fisken. Årsakene antas å være at
kulp-stryk sekvensene på de kanaliserte elvestrekningen
forsvinner slik at habitatdiversiteten avtar. 1tillegg resulterer kanaliseringene i at bunnsubstratet blir mer ustabilt og at sedimenttransporten fra den kanaliserte elvestrekningen øker ved stor vannføring. Alt dette bidrar til
redusert bunndyrfauna. Dermed svekkes også næringsgrunnlaget for fisken. Samtidig som næringsgrunnlaget
svekkes,øker temperaturen i vannet ved at kantvegetasjonen blir fjernet som en del av kanaliseringsinngrepet.
1McCarthy (1985) refereres en rekke undersøkelser som
dokumenterer biologiske effekter av kanaliseringsinngrep. Hovedeffektene er reduksjon i antall og biomasse
av invertebrater og fisk, samt endring i artssammensetning og diversitet av invertebrater, fisk og vannflora.
1 en artikkel av Swales (1982a) oppsummeres resultater
fra en rekke undersøkelser i USAom effekter av kanalisering. 1N. Carolina,var biomassen 4 ganger høyere i
naturlige elver enn i kanaliserte elver.1Smiths Fork
River,Wyoming var den stående biomassen mer enn 6
ganger større på naturlige elvestrekninger enn på kanaliserte strekninger. 1Rush Creek,California var den totale
ørretbiomassen på kanalisert elvestrekning mindre enn
1/3 av biomassen på tilsvarende naturlige elvestrekninger. 1lowa ble det påvist en sterk reduksjon i antall
fisk på kanaliserte elvestrekninger sammenliknet med
naturlige elvestrekninger.

Miljøeffekter

1en oversiktsartikkelav Brookes et al. (1983) refereres
undersøkelser fra både Nord-Amerika,Vest-Europa og
England / Wales om effekter av kanalisering. Oversikten
går både på morfologiske effekter på selve elveløpene og
på økologiske effekter. Endring i bunnsubstratet, økt
partikkelinnhold og mangel på egnede habitat er gjennomgående effekter. Resultatet er i hovedtrekk at artsdiversiteten og biomassen av bunndyr og fisk reduseres.
Undersøkelse fra Missouri-elvahvor 50 miles med ikkekanalisert strekning ble sammenliknet med 250 miles
kanalisert elv,viste 2 - 2 1/2 større fangst pr. arealenhet
på ikke-kanalisert elvestrekning (Schoof 1980).1 et
eksempel fra Blackwater River,Missouri beskrevet i
samme artikkel ble det vist at selv 60 år etter kanalisering var det betydelig lavere fiskemengde per arealenhet
sammenliknet med ikke-kanalisert elvestrekning.
Ved kanalisering av små elver i Western Washington,
USAble det registrert reduksjon i skjul, grad av rneandrering, kantvegetasjon og tilknytning til våtmarker
(Chapman EtKnudsen 1980). Resultatet var at det totale
habitatet for laksefiskble redusert. Det er derfor viktig å
være klar over at å måle effekten av kanalisering med
mål som biomasse per m2kan gi et feilaktig bilde av
kanaliseringseffekten. Undersøkelsen viste også at det
særlig er vinterhabitatet for laksefisksom skades ved at
vannvolumet blir lite og det oppstår mangel på skjuleplasser.
Reetableringen av invertebrat- og fiskesamfunnene etter
en kanalisering vil variere fra tilfelle til tilfelle avhengig
av art, stabiliteten på den nye elvebunnen, etc.
Invertebratfaunaen reetableres vanligvis raskt løpet av
3-6 måneder), men avhenger av substratstabiliteten og
graden av etablering av vannvegetasjon på den kanaliserte strekningen (Brooker 1985, McCarthy 1985).
Fiskefaunaen har vanligvis en mye langsommere reetablering (30 - 40 år) og vil i mange tilfeller bare delvis bli
som for inngrepet (McCarthy 1985).
Effektene nedstrøms kanaliserte elvestrekninger er
mindre alvorlige enn på selve inngrepsområdet.
Naturlige områder mellom kanaliserte strekninger tjener
derfor som reservoar for elvefaunaen og må tas vare på
som refugier i vassdrag som kanaliseres (Luey Et
Adelman 1980).
Kanalisering av MissouriRiver,Nebraska, USAresulterte i
forringelse av habitatet for plante- og dyrelivet i vassdraget. Den stående biomassen per m'var lik på kanalisert og ikke kanalisert strekning, men bunnarealet ble
redusert med 67 0/oslik at den totale biomassen ble
sterkt redusert (Morriset al. 1968).
En undersøkelse på kanaliserte strekninger av vassdrag i
Kansas, USAviste høyere primærproduksjon og lavere
nedbrytningshastighet på organisk materiale enn på mer
uberørte elvestrekninger (Gelroth ElMorzolif 1978).
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1West Tennessee i USA ble endringer i kantvegetasjonen

Eksempel

kartlagt i 15 kanaliserte vassdrag (Hupp 1992).
lnngrepene ble utført omkring århundreskiftet.

Lesjaleirene er betegnelsen på de arealene som strekker

Utviklingen av kratt og skog hadde stor betydning for
stabiliseringen av elvekanten etter kanaliseringen. 1
gjennomsnitt
vegetasjonen

gikk det 65 år etter inngrepene før kantvar restituert og kantsonen stabilisert.

på kanalisering,

Lesjaleirene

i Oppland

seg fra Loras munning i Lågen i vest til Lesja kirke i øst.
For å vinne dyrkningsjord ble innsjøene i dette området
uttappet

i perioden

1857-65 (Brandrud Et Mjelde 1996).

Fra 1977 til 1984 ble området sikret mot flom ved
bygging av flornverk langs elva. Elva ble kanalisert og

Eksempel på kanalisering, Søya i Møre- og Romsdal
Kanalisering av Søya i perioden 1985 88 forkortet en
opprinnelig 7,5 km elvestrekning med 2,5 km. lnngrepet

senket med relativt høye flomverk som avskjærte flere
tidligere meanderbuer. På de øvre deler av Lesjaleirene er
det observert en tilbakegang i vegetasjonen. De vegetasjonsendringene som har skjedd i de øvre deler av

resulterte i stor transport

undersøkelsesområdet

-

av fine sedimenter til

i perioden

1989-94, synes å ha

områdene nedstrøms, både under og etter anleggsperio-

gått parallelt med en betydelig tilførsel og transport

den. Det ble registrert nedgang i tetthet

bunnmateriale.

av ørret- og

lakseunger på områdene nedstrøms kanaliseringen.

som antagelig

Nedgangen

ustabil

i tetthet

var større

for ørret

enn for laks.

Dette forklares med at ørret foretrekker arealer inn mot
elvebredden hvor strømhastigheten er lav. Disse
områdene ble i størst grad dekket med finstoff og sand
slik at det ble lite skjuleplasser igjen for ørretungene
(lvidsten Et Johnsen 1992).
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Området har mottatt

av

store mengder sand

tilføres fra Lora, og denne sanden er

og under

langsom

vandring

nedstrøms.

En kan i

området observere flere nye dynefronter.
Vegetasjonen er trolig nedslitt både på grunn av strømpåvirkning og erosjon, men sandblåsing har sannsynligdette

vis også hatt en effekt. Noe vegetasjon er også druknet i
sandpåleiring. 1 nedre deler av Lågen ved Lesjaleirene er
det ingen eller bare små endringer i vegetasjonen.
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9. 1\

va nriføri g

risi

9.1 Norske kunnskapsoppsummeringer

miljøeffekter

om

av vannkraftutbygging

Magasiner omfatter både store oppdemte innsjøer (ofte i
de øvre delene av vassdraget) som reguleringsmagasiner
og oppdemming
vannkraftverk.

av elveløp som inntaksmagasin for
Magasiner omfatter dermed alt fra

damrner med reguleringshøyde på 1-2 meter, til reguleringsrnagasiner med reguleringshøyde på opp mot 100
m. Det er først og fremst de store magasinene som vil
kunne ha florndempende effekt. Ingen reguleringsmagasiner i Norge er etablert utelukkende for flomdemping,
men slike anlegg er vanlige i Mellom-Europa (NOU
1994).
1 Norge er større reguleringsmagasiner
kende bygget for vannkraftproduksjon.

nesten utelukHvor stor flom-

dernpende effekt som vil kunne oppnås gjennom slike
magasiner, vil selvfølgelig variere med volumet på reguleringsrnagasinet, fra lokal effekt i små nedbørfelt, til å
være avgjørende for flomnivået i flomutsatte områder
langs hovedvassdrag. 1 tillegg vil det være avgjørende
om flomepisoden har vært forutsett, slik at reguleringsrnagasinet er blitt forhåndstappet

Undersøkelser fra Hallingdalselva før og etter vannkraftutbygging gir holdepunkter for å anta at kraftutbygging
har en betydelig reduserende effekt på vårflommer
(Erlandsen et al. 1997). Derimot vil reguleringsrnagasiner
som regel ha mindre effekt på vannføringen i vassdraget
ved regnflommer

om høsten eller vinteren fordi regulevanligvis er fulle eller tilnærmet fulle
på denne årstiden.
ringsmagasinene

Litteraturen om miljøeffekter av reguleringsrnagasiner
og endringer i vannføring er i svært stor grad knyttet
undersøkelser av vannkraftutbygginger.
Sammenliket

til

med effekter av andre typer vassdragstiltak og inngrep,
finnes det grundig dokumentasjon på effekter av disse
tiltakene, og det er laget flere omfattende kunnskapsoppsummeringer hvor dette temaet fokuseres (tabell
9.1).
Når det gjelder en detaljert gjennomgang av miljøeffekter av reguleringsmagasiner og endringer i vannføring
vises det til de nevnte kunnskapsoppsummeringene.
1
vår oversikt gis det kun en grov oppsumrnering av noen
viktige effekter.

for å kunne utnyttes

bedre.

Tabell 9.1 Norske kunnskapsoppsummeringer om miljøeffekter av vannkraftutbygging der effekter av
reguleringsmagasiner og endringer i vannføring inngår
Table 9.1 Norwegian reviews on environmental effects of hydropower projects with regulation magazines and
changes in flow-regimes as a part of the regulation.
Fagområde

Kilde(r):

Geofag

Faugli et al. (1986)

Ornitologi

Bevanger Et Thingstad (1986)

Ferskvannsinvertebrater

Nøst et al. (1986)

Botanikk

Andersen Et Fremstad (1986)

Fisk

Gunnerød Et Mellquist (1979), Gunnerød (1984)

Vilt

Kjos-Hanssen et al. (1980), Kjos-Hansen (1983)

Landskap

Faugli et al. (1986), Geelmuyden Et Berg (1986) og Moen (1986)

Landbruk

Reisegg (1986)

Generelt

Faugli et al. (1993), Mellquist (1985) og Erlandsen et al. (1997)
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9.2 Effekter

langsommere

på fysiske forhold

ternperaturendring,

føring enn naturlig
Etablering av reguleringsmagasiner vil gi økt erosjon i
selve rnagasinet fordi vannstanden endres ofte.
Erosjonen består av 3 hovedtyper: erosjon i innløpsbek-

9.3 Effekter

ker og elver pga. endret erosjonsbasis, økt bølgeerosjon
fordi bølgekreftene får nye landområder å virke på og

kvaliteten
vil inneholde

på vannkjemi

Norske reguleringsmagasiner ligger stort sett i fjellorm-åder med liten menneskelig aktivitet og dermed liten forurensningsproduksjon.
Dette betyr at endringer i vann-

grunnvannserosjon fordi likevekten mellom porevannstrykket og vanntrykket fra magasinet endres.
Erosjonsrnaterialet

partikler som er så små

i magasinområder

at det kan holdes suspendert i vannrnassene lenge nok

tikkelkonsentrasjonen
og utrasinger

og

sedimenteres på stilleflytende deler lengere nede i vassdraget. Grovkornet, bunntransportert
erosjonsmateriale
vil sedimenteres i selve reguleringsmagasinet
og gi

til

og den økte par-

dette gir i vannmassene. Erosjon

skjer hovedsakelig når vannstanden

ned under den opprinnelige
al. 1997).
1 anleggsperioden

til vassdraget nedstrøms.

i hovedsak er knyttet

erosjonsprosessene i magasinornrådet

til at det transporteres ut av reguleringsrnagasinet

redusert materialtilførsel

mens lavere vann-

gir raskere temperaturendring.

vannstanden

ved etablering

tappes

(Erlandsen et

av reguleringsmagasin

flytte på. Dette resulterer i økt erosjon, senking av elveløpet og en trend mot grovere bunnsubstrat de første

vil det bli økt partikkelinnhold
i vassdraget nedstrøms
anleggsområdet. Partiklene vil være både organisk og
uorganiske og gi økt turbiditet og økt innhold av
næringssalter i vannmassene. Partikkelmaterialet
som
vaskes ut vil også gi tilslamming av elveløpet nedstrøms

årene etter at reguleringsdammen

magasinet.

Umiddelbart nedstrøms en reguleringsdam vil vannet
som slippes over dammen ha stor nok energi til å flytte
sedimenter samtidig som vannet har lite sedimenter å

(Kondolf

1997). Avstengning

er etablert, jf. f.eks

av sedimentkilder

gjennom

reguleringsmagasiner kan også resultere i oppbygging
elveløp fordi sidevassdragene transporterer like mye

av

9.4 Effekter

på dyre- og planteliv

materiale som før, mens hovedelva ikke lengere har
samme evne til materialtransport.
1 neste omgang kan

Vegetasjon. Ved

dette igjen føre til økt flomfare
oppbygging av elveløpet.

kan det opprettholdes vegetasjon under reguleringssonen. Når reguleringshøyden overstiger 5 meter får vann-

i områdene der det skjer

Når det bygges et reguleringsmagasin betyr dette
samtidig at det i deler av året vil bli endringer i vannføringen i elva nedstrøms rnagasinet. Det generelle

moderate reguleringshøyder

(2-3 m)

vegetasjonen problemer fordi det fysiske stresset med
uttørring, frysing, isskuring, bølgeslag og erosjon blir for
stort for plantene. Det ustabile miljøet gir generelt
dårlige vilkår for plantevekst. Magasin som brukes til å

trekket her er at det holdes tilbake vann på sommeren

dempe flommer vil redusere sedimenttransporten

og på høsten (redusert somrnervannføring),
og at dette
vannet tappes ut om vinteren når behovet for elektrisk

strøms magasinet og gi mindre slitasje på og utspyling
av vannvegetasjonen i elveløpet. Resultatet blir et mer
komplekst og stabilt substrat der både alger og mose

kraft er størst (økt vintervannføring).
Brukt som flomforebyggende tiltak suppleres det generelle tappemønsteret med økt uttapping

fra magasinet i perioder før en

antatt flomperiode, mens uttappingen reduseres under
selve flomperioden inntil reguleringsmagasinet
er fylt
opp. Resultater blir høyere vannføring enn naturlig i
vassdraget nedstrøms magasinet i perioden før en antatt
flom, og en demping av vannføringen i forhold til det
naturlige nedstrøms magasinet under hele eller deler av
flomperioden.
Endringer i vannføringsmøster på grunn av reguleringsmagasiner gir flere typer effekter på vanntemperaturen
i

kan etablere seg. Fra produksjonssynspunkt

ned-

er dette

positivt.
Demping av florntopper vil over tid medføre at tidligere
flomutsatte områder vil endre karakter ved at landvegetasjonen får økt utbredelse. Dette reduserer flomavledningskapasiteten

og tilgjengeligheten

til vassdraget.

Utjevning av vannføringen øker planteproduksjonen,
men kan gi så stabile forhold at artssamrnensetningen
endres og enkelte flerårige arter blir svært dominerende,
f.eks krypsiv i deler av Otra i Setesdalen.

vassdraget nedstrøms magasinet. Ved magasinering av
vann blir temperaturen i elvevannet nedstrøms magasi-

D re Aankton o bunnd r. 1 reguleringsrnagasiner vil de
negative effektene på bunndyrfaunaen
være nært

net lavere, med unntak av om sommeren da elvevannet
blir varmere. Ved uttapping av vann fra dypere vannlag i
et reguleringsmagasin blir vanntemperaturen
nedstrøms
avløpet fra kraftstasjonen høyere enn naturlig om
vinteren og lavere en naturlig om sommeren.
Elastigheten vanntemperaturendringene
skjer med vil

knyttet til hvor mye strandsonen utarmes. Viktige
faktorer her er reguleringshøyde og tappemønster som
igjen er avgjørende for om vegetasjonen i reguleringssonen overlever, og i hvilken grad egg og larver bli utsatte
for store temperatursvingninger,
tørrlegging og erosjonsprosesser. 1 et reguleringsmagasin som har store

også påvirkes ved at høyere vannføring

grunne områder (store strandsoner) vil de negative
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effektene på bunndyrfaunaen
bety relativt mer for den
biologiske produksjonen enn i et brådypt magasin (liten
strandsone). Dyreplanktonet lever i de frie vannmassene
et reguleringsmagasin og er den dyregruppen som i
minst grad blir direkte berørt av reguleringen, men det
kan forekomme endringer i dominansforhold
mellom
arter.
Nedstrøms reguleringsmagasiner

vil bunndyrfaunaen

påvirket av vannstandsendringer

og endringer i vann-

temperatur med de direkte og indirekte
gir. Utslipp fra store reguleringsmagasin

bli

effektene dette
vil gi kaldere

for å kunne gjennomføre

forutsatt at tilgjengelig vanndekket areal er stort nok til
at ungfisken kan vokse opp og den større fisken kan
gyte.
Selv om hovedtrekket

ved en regulering

er at vannfø-

ringen over året utjevnes, vil driftsmønsteret

vann om sommeren og varmere vann om vinteren ved
tapping fra dype vannlag. Bunndyrene er avhengige av
bestemte temperaturforløp

1 elver nedstrøms reguleringsrnagasin vil de fysiske forholdene som nevnt bli mer stabile ved at vannføringen
utjevnes. En utjevning av vannføringen er positivt for
fiskens næringstilgang, og kan gi økt fiskeproduksjon,

sin

verket kunne gi ustabile forhold

ved kraft-

for fisken f.eks ved

effektkjøringer. Ved raske endringer av vannføringen
nedstrøms reguleringsrnagasinet vil en få rask tørrlegging av områder som f.eks tjener som oppvekstområder
for ungfisk. Manøvreringsreglementet
for kraftverket vil

livssyklus og enkelte arter vil rammes hardere enn andre
av slike temperaturendringer.
Tilsvarende vil elvestrekninger med redusert vannføring få høyere vanntemperatur om sommeren. 1nnenfor visse grenser fører dette til

sette rammene for hvilke vannføringer som skal slippes
og hvordan oppstart og nedkjøring av kraftstasjonen

økt tetlhet av bunndyr, mens sammensetningen av arter
kan bli betydelig endret. 1 elvemagasiner skjer det en

Elvemagasin gir elvestrekningen

endring i bunndyrsammensetning

typiske innsjøartene

mot arter tilpasset

stillestående vann.

skal skje.
et mer innsjølignende

preg med stillestående vann. Det vil favorisere de mer
som f.eks lagesild, sik, abbor, mort,

gjedde og lake på bekostning av mer typiske, strømlevende arter som harr og ørret.

Fisk. På grunn av de negative effektene store reguleringsmagasiner (stor reguleringshøyde) har på bunndyr-

Demninger

faunaen, vil effektene være store også på fisk, spesielt
på ørretpopulasjoner i langgrunne magasiner i fjellet. Så

hindere for fisk. Demningene ligger ofte ved naturlige
fosser eller strykområder som fisken tidligere har kunnet

lenge ørret er eneste fiskeart i et magasin, kan den kompensere nedgangen i bunndyrdiett med å spise en større
andel store dyreplankton. Forekommer ørret sammen
med planktonspisere som røye og sik, vil den tape

passere. Både i Glomma og Lågen er det flere demninger
som skaper problemer, spesielt for den vandrende storørreten.

kampen om denne føderessursen, men kan beite på røye

Vilt. Etablering av reguleringsmagasin kan også gi
effekter på dyrelivet. Den mest direkte effekten er at

og sik dersom den vokser seg stor nok til å bli fiskespiser. Lavlandsmagasiner med sik eller andre planktonspisere og liten reguleringshøyde vil kunne opprettholde
stor fiskeavkastning etter regulering. 1 magasiner med
flere fiskearter kan reguleringen medføre forskyvning av
artsdominans
ringsforhold.

Miljøeffekter

som skaper et magasin vil danne vandrings-

beite- og oppholdsområder for fugl og hjortevilt blir
demt ned. Videre kan usikre isforhold og råkdannelser
virke negativt inn på etablerte trekkruter hos hjorteviltet.

også på grunn av endringer i rekrutte-

av flomforebyggende tiltak - en litteraturstudie
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10. F!omtuiiieier
Flomtunneler byggesfor å redusereflomvannforingen i
vassdragetforbi områder som er spesielt utsatte for
oversvømmelse. Tunnelene kan enten føre vannet
tilbake til samme vassdrag nedstrøms det flomutsatte
området, det kan overføreflomvann til et annet og
mindre flomutsatt nabovassdrag, eller det kan føre
flomvann direkte ut i sjøen.
Flomkanaler har samme funksjon som flomtunneler,
men fører ,flomvann forbi det flomutsatte området
gjennom en åpen kanal. Flomkanalen kan enten være
et naturlig flomløp som holdes åpent gjennom diverse
skjøtselstiltak, eller det kan være kunstig gravde
kanaler.

og flomkanaler
genforbrukende materiale i fjordens dypvann og dermed
mindre livsrorn for dyrelivet i disse vannrnassene.
Overføringen vil også ha konsekvenser for friluftslivet i
Oslofiorden ved at vanntemperaturen
blir lavere i flomår
og at det blir mindre siktedyp og økt begroing med
grønnalger. Disse effektene vil bli permanente

dersom

tunnelen overfører 100 misek kontinuerlig og inntil
600 mIsek i flomår. Hvis florntunnelen bare benyttes
ved episoder med stor flom, vil effektene i fjorden være
begrenset til den aktuelle tiden (forsommeren) det året
flomrnen

inntreffer.

1 Øyeren vil effektene av en overføring

av vann til

Oslofjorden være avhengig av vannstandsnivået i
innsjøen når flomtunnelen benyttes. Økt erosjon med
påfølgende

10.1 Flomtunneler

endringer i Øyerendeltaet

største negative miljøeffekten.
Etter flornrnen i Glomrna/Øyeren
utsprengninger
omløpstunneler

i 1967 ble det foretatt

i utløpspartiet av Øyeren og to gamle
ble gjenåpnet for å øke tappekapasite-

ten i flomsituasjoner. Flomrnen i 1997 kulrninerte på
kote 104,39 ved Mørkfoss og med en vannføring på 3
580 rnis ved Solbergfoss. Avløpstoppen var dermed
omtrent den samme som for flommen i 1967.
Målingene viser at tiltakene gav en flomsenkning på 2,2
m, som er omtrent som beregnet for tiltaket. Dette betyr
at i forhold til 1967-flomrnen gav tiltakene følgende

fremst å inntreffe hvis florntunnelen åpnes når vannstanden er under det nivået som gir oversvømmelse i
Øyerendeltaet, fordi det da blir høye gradienter i
elveinnløpet til Øyeren. Nedstrøms Øyeren vil flomtunnelen ha små rniljøkonsekvenser dersom den brukes bare
ved store flornrner. Ved mer permanent overføring vil
erosjon og borttransport av lette sedimenter som bunnfeller på stilleflytende partier reduseres. Resultatet kan
bli oppgrunning av elveløpet. 1 tillegg vil lavere vannstander innebære klare ulemper for blant annet fiske og
båtliv, og tørrlegging

effekter (Osnes 1996):

ansees som den

Erosjon antas først og

av store grunntvannsområder

vil

være estetisk uheldig. Effektene på fugl, fisk og andre
1160 av de 1250 bolighusene som ble berørt av
flommen i 1967 var flomfrie i 1995.
92 industribedrifter
i Lillestrømområdet
ble ikke
berørt i 1995.

vannorganismer

Flere viktige offentlige bygninger ble ikke berørt i
1995 (Luftforsvaret, NSB, Postverket, Televerket,

at de reduserer flornvannføringen
på kritiske elveavsnitt.
Dette kan gi mindre erosjon og dermed mindre negative

Vegvesenet og kommunen).
Boligareal på ca. 3 100 da og jordbruksareal
da ble flomfritt i 1995.

effekter nedstrøms i vassdraget. Det er imidlertid viktig
at avløpet fra flomtunnelen eller flomkanalen legges slik
at det ikke oppstår stor erosjon i vassdraget der vannet
kommer ut igjen fra tunnelen eller flomløpet, eller even-

på 5 300

er usikker.

Flomtunneler og flomkanaler kan ha positive effekter på
erosjons- og sedimentasjonsforholdene
i et vassdrag ved

tuelt at utløpspunktet

erosjonssikres.

(Johnson 1996a og b). Et av alternativene er flomtunnel
fra Øyeren til Oslofjorden. Utredningen av miljøkonsekvensene ved denne tunnelen konkluderer med at økt

Når vann overføres fra
en flomtunnel kan det
i dyre- og plantelivet i
flomvannet. Effektene

et vassdrag til et annet gjennom
oppstå forstyrrelser og endringer
vassdraget som mottar dette
kan skyldes både økt erosjon i

tilførsel av ferskvann til indre Oslofjord vil gi økt tilførsel

vassdraget som mottar vannet, og endringer i vannkvali-

av næringssalter, organisk stoff og partikler. 1 tillegg vil
strømsystem, saltholdighetsregime
og oppholdstid på
fjordens overflatelag endres. Til sammen vil dette
forandre økosystemet på grunt vann og likne brakkvannsornrådene i deler av Hvalerornrådet og

tet fordi vassdraget tilføres vann med en annen kjemisk
sammensetning enn vassdraget selv har. Dette kan favorisere enkelte arter og være negativt for andre arter. 1
tillegg kan overføring av vann fra annet vassdrag bidra
til å spre nye arter til vassdraget. 1 det hele tatt er det

1 tillegg til flomtunneler som allerede eksisterer, er det
som et ledd i flomtiltaksutvalgets
arbeid gjort utredninger av flere mulige flomtunneler i Glomma og Lågen

Drammensfjorden.

Økt primærproduksjon

og økt tilførsel

av organisk stoff vil resultere i økt belastning

av oksy-

svært komplisert
plantelivet

å forutse hva effektene på dyre- og

i et vassdrag vil være ved overføring

av vann

fra andre vassdrag.
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10.2 Flomkanaler

ring og kanalisering av elva. Som et alternativ til kanalisering og bygging av flomverk, ble det i stedet gravd en

Åpne flomkanaler

vil skille seg fra flomtunneler ved at
de kan fungere som permanente ferskvannbiotoper.
Forutsetningen er at de har en permanent vannforing
også utenom flomperioder. Biotopene i flomkanalen kan
bidra til å skape en større bredde i rniljøgradientene i
elvesysternet ved at flomkanalen binder hovedløp og

flornkanal ut i Kalten. Ved forgreiningen flomkanal/naturlige elv ble det laget en vannfordeler som sørget
for at det alltid var nok vann i det naturlige elveløpet,
men aldri så mye at det tettbebygde området ble oversvømt. Kostnaden med anlegget var 40 millioner DM.

elveslette bedre sammen (bedre laterale gradienter i elvesystemet, jf. avsnitt 3.4) slik at det biologiske mangfoldet i systemet som helhet kan økes.

Dette eksempelet illustrerer sannsynligvis den største
positive rniljøeffekten med flornforebyggende
tiltak som
bygging av flomkanaler og flomtunneler, nemlig å
redusere eller fjerne behovet for å gjøre tiltak med stor
negativ miljøeffekt, i dette tilfellet å kanalisere det
naturlig meandrerende elveløpet, jf. kap. 8 om kanalisering.

Et eksempel som viser en annen positiv effekt av
bygging av en flomkanal er elva Kalten i delstaten
Bayern i Tyskland. Her renner en sideelv til Kalten
gjennom et svært flomutsatt og tettbebygd område
(flere tusen innbyggere) før den renner sammen med
hovedelva. Sideelva har sitt naturlige, meandrerende løp
intakt over elvesletten hvor det flornutsatte tettstedet
ligger, og det har over lengere tid vært krav om flomsik-

Miljøeffekter

av flomforebyggende

Flornkanaler

kan også bygges slik at de, samtidig som de
avlaster hovedløpet i flomsituasjoner, også har funksjon
som retensjonsområder som forsinker og demper flomtopper, jf. eksempler fra Tyskland og Østerrike i kap. 13.

tiltak - en litteraturstudie
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1ger
Forbygning som flomforebyggende tiltak gjennomføres
svært ofte i kombinasjon med kanalisering, senking og
flomsikring av vassdragsnære arealer ved at forbygningen bygges som etflomverk. Isolert sett vil en forbygning ha mange positive miljøeffekter, mens de
negative effektene i stor grad er knyttet til tiltakene
som forbygningen kombineres med. I denne rapporten
gjennomgås både kanalisering, senking ogflomverk
som egne kapitler. Det erfå eksempler på undersøkelser knyttet til miljoeffekter av forbygninger som ikke er
kombinert med de nevnte typene tiltak. Kapittelet om
miljøeffekter av forbygninger må derfor sees i sammenheng med kapitlene om kanalisering, masseuttak/senking ogflomverk.
Sikringsvoller mot løsmasseskred er en type flomforebyggende tiltak som kan være aktuell langs bratte,
masseførende elver. Hensikten er å hindre løsmasser i
å rase ut ifordi slike skred kan være alvorlige bådefor
flomforholdene på stedet der raset skjer og ved at løsmassene kan endreflomforholdene nedstrøms i vassdraget. Losmasseskred vil kunne gi midlertidig oppdemming av vassdraget som tilføres skredmassene, og
det kan skje oppstuving av store vannmengder som
kan resultere i en flodbølge nedover i vassdraget når
demningen brister. Miljøeffektene av å sikre mot losmasseskred vil være av samme type som for andre sikringstiltak mot tilførsler av erosjonsmateriale til vassdragene. Forskjellen ligger i at løsmasseskred kan være
store og katastrofepregede, dvs, at de kan gi store tilforsler med løsmasser på en gang. Miljøgevinstene ved
å unngå slike episoder er tilsvarende store.

11.1 Effekter

jo
11.2 Effekter på vannkjemi
vil, med unntak av selve anleggsperioForbygningstiltak
den, gi positive effekter på vannkjemien i vassdraget ved
at lett eroderbare elvekanter sikres mot utrasninger og
erosjon. Dermed reduseres tilførslene av erosjonsmateriale til vassdraget. Resultatet av dette er at vannet får
lavere turbiditet og lavere innhold av næringssalter som
fosfor og nitrogen.

11.3 Effekter

på plante-

og dyreliv

Forbygninger har to ulike typer effekter på dyre- og
plantelivet. En positiv effekt gjennom at erosjonen på
stedet som forbygges reduseres etter selve anleggsfasen.
Når erosjonen reduseres vil og sedimenttransporten
reduseres og tilslamming av det fysiske habitatet avtar.
Dette bidrar til at flere bunndyrarter finner gunstige
leveområder og at gyteområder for fisk ikke sedimenteres ned. 1 tillegg vil redusert innhold av partikler i vannet
i seg selv være gunstig i forhold fiskens gjellefunksjon
til enkelte bunndyrarter.
og filtreringsapparatene
Den negative effekten av forbygninger ligger i at tiltaket
ofte innebærer en f:jerning av kantvegetasjonen i tiltaksfor bunndyr
området. Dette reduserer næringstilgangen
og fisk og gir mindre skjul for fisken. 1 tillegg stopper
naturlige prosesser knyttet til suksesjoner i strandsonen
opp og kontakten

mellom elveløp og elveslette reduse-

res. Dette er nærmere drøftet i kapittel

12 om flomverk.

på fysiske forhold

En av hensiktene med en forbygning er som regel å
hindre erosjon i elvekantene. En ren forbygning eller
plastring, som ikke samtidig innebærer kanalisering,
senkning eller heving av elvekanten som et flomverk, vil
redusere erosjonen på elvestrekningen som forbygges
med unntak av i selve anleggsperioden. Mindre erosjon
vil også kunne være positivt for elvestrekninger der de
eroderte massene ellers ville ha sedimentert, jf. kapitlene
om rnasseuttak og kanalisering. Mindre erosjon er
derimot ikke ønskelig i forhold til naturlige elveprosesSCT.

De negative miljøeffektene ved en forbygning vil være at
elveavsnitt som tidligere har fått utvikle seg fritt i eroderbare løsmasser, låses til et bestemt elveløp. Resultatet
av dette er at de dynamiske prosessene knyttet til elvestopper opp og det blir mindre kontakt
løpsutviklingen
og utveksling
sletta.
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12. Flomverk
Flomverk ellerflomfyllinger er langsgående diker som
bygges langs elver eller innsjoer for å hindre oversvømmelse av områder langs vassdraget. Flomverk bygges
som regel av stedlige fillmasser, og vil iflomperioder
stenge for inntrenging av flomvann. Større flomverk vil
også ofte ha en foliebelagt tetningsduk. Flomverket
sikres ofte med stein eller annet erosjonsbestandig
materiale (forbygning) på vannsiden og såes til med
gress på innsiden (NOU 1996). Arealene innenfor
flomverket dreneres langs baksiden av flomverket og
slippes ut i vassdraget nedenfor avslutningen av flomverket. Enkelte steder skjer denne dreneringen ved
hjelp av pumpestasjoner eller rør med enveisventiler.
En spesiell form for flomverk er isgangsverk som har
som funksjon å hindre ismasser i å flyte utenom elvefaret under isganger. Isgangsverk er ikke tette og
bygges med meget kraftig steinplastring for å unngå
skader ved isgang (NVE 1998).

nivå med en 30 års flom. Det konkluderes med at
årsakene til dette er innsnevring av elvekanalen, separering av elvekanalen fra elvesletta og tap av elvestrekninger med oppdelte elveløp, slik at elva ikke kan spre
vannvolumet

og energien i vannet. Økt hastighet

eller bremset opp i flomsituasjoner, fører dermed til
høyere og mer kortvarige flomtopper.
1 dag er de fleste næringsrike og artsrike kroksjøer i ferd
med å gro igjen pga redusert flomaktivitet
og delvis
gjenfylling og avstenging av kontakter med elveløpet
(Rigstad et al. 1996). 1 mange tilfeller endres også
grunnvannsnivå på deler av elvesletta når tiltakene skjer
i sammenheng med kanalisering og senking (Schoof
1980). De laterale- og vertikale miljøgradientene
systemet endres altså på elvestrekningen

12.1 Flomverk

langs hovedløp

i elve-

hvor det

bygges flomverk, jf. avsnitt 3.4.
12.1.2 Effekter

En tredjeform for flomverk er ledevoller som erfvllinger som skal ledeflomvann i bestemte retninger.
Slike fyllinger skal ikke hindre oversvømmelse i et
område, men skal hindre eller redusere erosjonsskader.

og økt

volum på vannet som renner vekk uten å bli forsinket

på vannkjemi

1 Brunet et al. (1994) beskrives betydningen

av kantso-

ner og elvesletter når det gjelder å holde tilbake suspendert stoff og nitrogen. Det ble estimert at en kantsone
på 1,1 km2 og en elveslette på 16,8 km2 holdt tilbake
10 - 20 prosent av det suspenderte materialet som kom
inn i området i løpet av 2 flomepisoder. Avstenging av
kontakten

mellom vassdraget og elvesletta/kantvegeta-

på elver og kombineres med forbygning og utrettinger
av elveløpet slik at selve flomverket danner elvekanten.

sjonen vil eliminere denne tilbakeholdelsen av suspendert stoff og nitrogen og gi tilsvarende høyere konsentrasjoner av disse stoffene nedstrøms området.

12.1.1 Effekter

Artikkelen

Flornverk har tradisjonelt

blitt bygget langs hovedløpet

på fysiske forhold

Bygging av flonwerk stenger av muligheten for at vann
skal strømme inn over arealer som ligger lavt i forhold til
elveløpet i perioder med flomvannføring
i vassdraget.
Flomverk vil hindre oversvømmelse og lagring av vann
på elvesletta. Resultatet er økte flomtopper nedstrøms i
vassdraget (Shields 1996). Økt strømhastighet på elvestrekningen med flomverk vil også øke faren for erosjon
i elvebunnen.
Bygging av flomverk med erosjonssikring vil låse elveløpet til en bestemt posisjon og vil ikke tillate prosesser
med stadig dannelse av nye elveløp på naturlige elvesletter. Samtidig vil gamle elveløp, meandersvinger, kroksjøer, dammer, flomløp, våtmarksområder på elvesletter
og flommarksvegetasjon
bli isolerte fra hovedløpet, slik
at disse områdene blir betydelig endret når det gjelder
oversvømmelsesintervall og vannutskifting.

beskriver også problemet

med innsnevring

av

elvekorridoren, at elvesletter dreneres og at sjøer på
elveslettene fylles opp. Alle disse inngrepene bidrar til å
redusere vassdragets evne til å holde tilbake og lagre
vann ved stor vannføring. Fjerning av elvesletter i de
øvre delene av vassdragene endrer også flomforløpet og
sedimentbudsjettene
i vassdragene.
12.1.3 Effekter

på dyre-

og planteliv

Den viktigste effekten av flomverk er at det hindrer
naturlig utvikling av flommarker (Bravard et al. 1992,
Frernstad 1985b, 1986). Den naturlige forbindelsen
mellom elvesystemet og flommarken blir redusert. Uten
påvirkning av flom skjer det en rask suksesjon i vegetasjonen.
Hvordan endringer i flompåvirkning
påvirker plantesamfunnet i en kroksjø, er beskrevet i Brandrud Et Mjelde
(1992). Det er to sentrale prosesser som styrer levetiden

1 Schroeder Et Savonen (1997) refereres som eksempel at
1973-flommen i Mississippi hadde en flomtopp som tilsvarte en 200 års flom, mens vannføringen bare var på

Miljoeffekter

til en kroksjø. Den ene er en biologisk tilgroingsprosess
ved at sumpvegetasjon etablerer seg på tilgjengelige
arealer, spesielt på langgrunne innersvingsbanker. Dette
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er normalt

en hurtig prosess, spesielt i krokssjøenes siste

dragsmodell

ble det for det nederlandske vassdraget

leveår. Tilgroingsprosessen er avhengig av plantenes
veksthastighet og næringstilgang. En normal tilvekstrate

forsøkt å beregne endringer i flomnivået ved etablering
av flomskog. Beregningen viste en svak reduksjon i

f. eks for elvesnelle under optimale, beskyttede og
næringsrike forhold er omtrent i ni horisontalt per år. 1

vannstanden innenfor flomskogen og en svak økning
ovenfor. Det er imidlertid vanskelig ut fra dette forsøket

løpet av 25 år vil et løp på 50 meter være igjengrodd
(Brandrud et al. 1989). Den andre prosessen er en geomorfologisk prosess i form av en oppgrunning ved sedirnentasjon og eventuelt gradvis senking av vannspeil.

å si noe om hvor generelle disse resultatene er.
1 forbindelse med flommen i 1995 i Glomma, ble det
observert at elvekanter med kantskog var lite skadet, selv

Denne prosessen er langsom, og vil normalt

uten erosjonssikringer

strekke seg

over flere hundre år (Brandrud Et Mjelde 1992).1
Leiravassdragets nedre del er det målt en påleiring på 1
meter på 30 år (Bogen Et Sandersen 1991).1 kroksjøene i
det samme området er trolig sedimenteringen
den er avtagende pga mindre flompåvirkning.
1 Brandrud Et Mjelde (1992) og Brandrud

mindre og

(Kroksæter 1995). Områder ved

elvekanten der det ikke hadde foregått jordbearbeiding
og rotsystemet på kantskogen var intakt, hadde hatt
god motstandskraft mot erosjon fra vannstrømrnene.
Ved Ostmyrene i Rendalen ble det overraskende lite
skade av vannstrømmen fra bruddet i flomverket,
vannet først rant gjennom et skogsområde.

fordi

Et Stabbetorp

(1994) drøftes det hvordan florn- og erosjonsdempende
tiltak i Glomma har endret viktige faktorer som påvirker

1 Gudbrandsdalslågen er det registrert store endringer i
flommarksvegetasjonen
fra begynnelsen av 1950-tallet

plantedekket

og fram til på midten av 1980-tallet (Fremstad 1985a).
Nakne sand- og grusbanker er stabilisert, og det er vokst

i kroksjøer og på leirbanker. Både opphør

av beite, mindre vannstandsendringer,

mindre vannut-

skifting og mindre sedimentering med leirslam har
bidratt til å framskynde den naturlige tilgroingen og
endret den naturlige

artsrike vegetasjonen.

Sjeldne og sårbare vegetasjonselementer

i kroksjøer og

på leirbanker er avhengig av at lokalitetene ikke gror
igjen med høyvokste sumpplanter. Når flomsikringstiltak

fram mange nye pion&kratt,
skog. Mens forandringene

mens eldre kratt er vokst til

1950
1970
hovedsakelig skyldes effekter av reguleringene, så er
årsaken til endringene på 80-tallet hovedsakelig effekter
av flomsikringstiltak,

i perioden

-

masseuttak og veier.

som flomverk hindrer nydannelse av kroksjøer og til dels
leirbanker, vil disse plantesamfunnene være avhengig av
skjøtseltiltak for ikke å forsvinne. Erfaringer fra
Glomrna-øyeren området tilsier at en slik tilgroing vil

Eksempel på bygging av flomverk, Lesjaleirene
i Oppland
1Jordhøy Et Kalås (1992) beskrives effekter av kanalisering, flomverk, drenering og oppdyrking på fuglefaunaen på Lesjaleirene i Oppland. «Våtmarkseffekten» av

skje over tid hvis beiting opphører. Den åpne, kortvokste

flommer

og artsrike leirbankvegetasjonen

grad opphørt etter gjennomføringen

tebetinget,

er mer eller mindre bei-

fordi beitedyra holder de høyvokste sumpve-

getasjonene borte fra strandområdene. Uten skjøtseltiltak vil også slike områder over tid vokste til med skog.
Den negative effekten av dette i flomsamrnenheng er at
flornkapasiteten

1 en nederlandsk undersøkelse beskrives det hvordan
beitedyr er aktivt brukt for å opprettholde flornkapasiteten i flomskog (R1ZA 1997). 1 voksen ku eller fiest per 2
av dyr på arealer over

områder til elva har i stor
av tiltakene

på

Lesjaleirene. Flere gamle sideløp er avstengt og vanngjennomstrømningen
reguleres gjennom stikkrenner
med selvlukkende ventiler. Bunntransporten
samt
erosjon fra elvekantene har dermed opphørt og strandog vannvegetasjon

bli redusert.

til 4 hektar er passende tetthet

på store tilstøtende

er etablert over store områder.

Undersokelsen viste at de vanligst hekkende spurvefuglartene i området ikke viste preferanse for de kultiverte/dyrka områdene. Det er registrert en liten nedgang i
hekkende spurvefugler i området gjennom perioden
1963 til 1989. Dette skyldes at skogsarealene, som har

100 hektar. En beitesyklus på 3 til 6 år anbefales.

de klart høyeste tetthetene

Flommarksvegetasjonen
utsettes lett for overbeiting hvis
tettheten av dyr blir for stor. Den ytterste skogsonen
mot elvebredden bor skånes for beiting ved innajerding.

er lite redusert fram til nå. En ytterlige oppdyrking vil
måtte skje på skogsarealene og vil gi en betydelig reduksjon av spurvefuglbestanden.

1 den nederlandske undersøkelsen vises det også hvordan

En stor økning i vipebestanden

flomskog innenfor flomverkene kan ha stor betydning
for å redusere skader ved flom ved at erosjon reduseres
(R1ZA 1997). Det pekes også på at kratt og trær langs
elvekanten (på vannsiden av flomverket) har stor betydning for å redusere erosjonen. Vegetasjon langs elvebreddene fører imidlertid til økt flomnivå. økningen

effekt av kultiveringen. Av 12 hekkende vadefuglarter er
det imidlertid bare vipe og delvis rødstilk og storspove
som blir begunstiget av oppdyrkingen. lndividantallet
av
vadere har økt, mens diversiteten er redusert. Lebeltene i
området benyttes i liten grad av hekkende spurvefugler,
og territoriene som ble registrert her tilhørte for det

flomnivået

bestemmes av en rekke faktorer som høyde

og tetthet på vegetasjon, vanndyp, stammediameteren
på skogen og lokaliseringen av vegetasjonen. 1 en vass-

34

meste spurvefuglarter
Kantsonene

av hekkende fugl, totalt sett

i området er en klar

med tilknytning

mellom sammenhengende

til åpne områder.
løvskog og åpne

områder benyttes mest.
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1 2.2 Tilbaketrukkede
Tilbaketrukkede

flomverk

12.3

floniverk vil kunne være alle de 3

typene flomverk som er omtalt i innledningen til kap.
11. Forskjellen ligger i at flomverkene trekkes så langt ut
fra elvekantene som mulig, slik at det gis rom for et
forland med en mest mulig naturlig

elveslette og kant-

vegetasjon mellom elveløpet og flomverket.

På elveslet-

Flytting av flomverk

Flytting av flomverk bort fra selve elveløpet vil i seg selv
kunne betraktes som et flomforebyggende
tiltak ved at
det effektive vassdragsprofilet økes. 1 tillegg økes
ruheten og strømhastigheten reduseres. Dermed økes
vassdragets magasineringskapasitet
i dette området og
bidrar til å dempe flomtopper

ter med meandrerende elveløp vil plassering av flomverk
utenfor selve elvekorridoren være et eksempel på tilbaketrukkede flomverk.

nedstrøms i vassdraget.

Samtidig reduseres erosjon og massetransporten

i vass-

draget, jf. effekter beskrevet under avsnittene om opprensking i kap. 4, masseuttak/senking
i kap. 6 og kanalisering i kap. 8.

Den største positive miljøeffekten

med tilbaketrukkede

flomverk er åpenbart at en kan opprettholde de latereale
gradientene med elveslettevegetasjon og våtmarksområder i kontakt med elveløpet (jf. avsnitt 3.4) i langt større
grad enn når flomverkene plasseres tett inntil elveløpet.
En annen fordel, som går direkte på kostnaden med
bygging av flomverk
at tilbaketrukkede

og på landskapsestetiske

forhold,

er

flomverk vil kunne bygges lavere når

elvesletta blir en del av elveprofilet

i flomsituasjoner,

En annen positiv miljoeffekt

av å flytte flomverk bort fra

vannstrengen er at dette åpner muligheten for reetablering av våtmarksområder og naturlig flommarksvegetasjon mellom vannstrengen og flornverket. Dette øker
kontakten

mellom elveløp og elveslette og vassdragets

laterale rniljøgradienter bedres. Resultatet er muligheter
for økt biodiversitet i området.

dvs

elveprofilet utvides. Ulempen med tilbaketrukkede
flomverk er at arealbruksmulighetene
på området
mellom flomverk og elveløp begrenses. 1 tillegg er denne
typen flomverk uaktuelle i mange områder fordi det er
praktisk eller økonomisk lite realistisk å trekke flomverkene tilbake fra elvløpet pga. eksisterende bosetning
eller arealbruk.
1 delstaten Bayern i Tyskland er tilbaketrukkede

flomverk

vanlig. 1 områder med stor elveslette og lite fall på vassdraget, var flornverk bygget med svært slakke skråninger
slik at hele flomverket hadde funksjon som dyrka mark
og kunne høstes maskinelt. En annen form for tilbaketrukne flomverk i dette området var at lokale veier
fungerte som flomverk ved at høyden på veibanen var
lagt i forhold

til erfarte flornhøyder.

Miljøeffekter av flomforebyggende tiltak - en litteraturstudie
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13. Maga si

r

Magasineringsområder brukes her som en fellesbetegnelse på tiltak som har til hensikt å holde igjen vann i
bestemte deler av et vassdrag for å dempe flomtopper i
andre deler av vassdraget hvor skadene antas å bli
større. Fellesfor slike tiltak er at de gjennomføres på
vassdragsavsnitt der det tidligere er gjort tiltak som
har redusert vassdragets evne til å lagre vann.
Eksempler på de sistnevnte tiltak er bygging av
flomverk, drenering av elvesletter og våtmarksområder
og kanalisering av meandrerende elveløp.

13.1 Magasinering
1 tillegg til funksjonen
flornutsatte

bak flomverk
med å hindre oversvømmelse av

arealer, kan flomverk åpnes når flommen

er

ira°d

ikke undersøkt kvantitativt, men hadde utvilsomt en
positiv effekt både ved at erosjonsmateriale fra de øvre
delene av nedbørfeltet ble sedimentert i retensjonsbassengene og at systemet bidro til å redusere erosjonen i
vassdraget nedstrøms bassengene under flom. Dette vil
igjen ha positive effekter for dyrelivet i vassdraget, jf.
kapittel

5 om masseavlagringsbasseng.

Et eksempel fra Donau like oppstrøms Wien, viser
spennvidden

i bruken av retensjonsbasseng.

1-ler er det

er bygget et retensjonssystem som ligger utenfor selve
hovedløpet av elva (Giessgang Greifenstein). Hensikten
er å holde en jevnest mulig vannføring til et nedenforliggende kraftverk. Samtidig tilføres det vann til et våtmarksområde langs 42 km av Donau. Det skapes dermed
et rikt utvalg av ulike leveområder for planter og dyr i

på sitt høyeste for å redusere skader nedstrøms i vass-

våtmarksområdet,

draget. Flomverk som kan åpnes gir mulighet for å
dempe flomtoppen særlig i området umiddelbart ned-

nene til våtrnarksområdet kan opprettholdes. Systemet
har samme prinsipp som en avlastningskanal ved at
vann (ut over en gitt minstevannføring)
starter å

strøms flornverket, og gir mulighet for å prioritere hvilke
arealer en skal ta skadene på. Det er også et poeng med
flomverk som kan åpnes, at effekten av rnagasinet bak
flomverket vil være større enn effekten ved naturlig
oversvørnrning, fordi hele magasinet kan fylles opp
akkurat omkring flornkulminasjonen
(NOU 1996).

og mange av de opprinnelig

strømme inn i systemet når vannføringen i Donau øker.
Ved flornvannføringer
fyller de 23 bassengene, som er
adskilt av lave demninger,

seg opp suksessivt og holder

tilbake betydelige mengder vann. Dette bidrar til å
dempe flomtopper forbi kraftverket og byområdet umiddelbart nedstrøms. 1 tillegg gir bassengsystemet en
veksling mellom hurtigstrømmende

13.2 Magasinering

demningene

i retensjonsbasseng

funksjo-

vann i området forbi

og mer stillestående vann mellom dem-

ningene. Undersøkelser av bunndyrsamfunnene

Både i små delnedbørfelt og i store elver i Tyskland og
Østerrike er det eksempler på bruk av «seriekoplede»
magasineringsområder
som trer i funksjon ved flomvannføring. Hensikten er å forsinke deler av vannføringen slik at en får en lavere flomtopp (lengere og
flatere flomtopp).

i de

ulike delene av Giessgang Greifenstein viser at den økte
habitatdiversiteten
har slått positivt ut på arts- og individantallet for flere bunndyrgrupper
(Wassermann Et
Schmidt-Kloiber

1997).

13.3 Reetablering

av naturlige

1 et lite vassdrag (Feldkirehener Bach) ved Rosenheim i

magasineringsområder

Tyskland var det etablert et system av 3 påfølgende
retensjonsbasseng (tysk: Giessgang-system) ca. 1 km

På elvesletter hvor tiltak har avsnørt forbindelsen

oppstrøms et flornutsatt tettsted. Bassengene var adskilt
av tre demninger eller voller med slake gresskledde skråninger med kulvert mellom hvert basseng. Kulverten
hadde en dimensjon slik at den tok unna akkurat den
vannføringen som fylte det naturlige elveprofilet. Straks
vannføringen ble større enn dette, startet det øverste
bassenget å fylle seg opp. Når dette bassenget var fullt
rant vannet over dernningen, og neste basseng startet
med å fylle seg opp. Resultatet var både en avflating av
flomtoppen og forskyving av flomtoppen i forhold til
flomtopper fra et annet delnedbørfelt uten tilsvarende
retensjonssystem.

Systemet er i følge Wasserwirtschafts-

amt Rosenheim svært effektivt

ved flornmer forårsaket

og meandere

mellom elvestrengen og selve elvesletta, (f.eks bygging
av flomverk og kanalisering/senking
av elveløpet), er den
naturlige vannrnagasineringskapasiteten
blitt redusert
eller forsvunnet. På samme måte har utretting og kanalisering av elveløpet på elvesletter med naturlig rneandrerende elveløp resultert i mindre oppholdstid
vannet.

for

Reetablering av naturlige magasineringsområder
og
meandere vil virke flomdempende lengere nedstrøms i
vassdraget og vil dessuten ha positive effekter for dyreog plantelivet

på elvesletta og i selve elva ved at habi-

tatdiversiteten

blir større.

av kraftig sommer- og høstnedbør som er den hyppigste
florntypen i dette området. Miljøeffektene av tiltaket var
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14. Sammenfattende drøfting
Elvesystemer
Et naturlig

og flommer

som miljøfaktor

De viktigste

elvesystem kan betraktes som et åpent

system med en sammenhengende

rekke av biotoper

typer flomforebyggende

tiltak

i Norge

Selv om norske vassdrag særpreges av stor energi og
og

erosjonskraft,

finnes det, spesielt på Østlandet, en bety-

miljøgradienter med sine respektive biologiske samfunn
hvor det skjer en rekke interaksjoner som virker over for-

delig bosetning

skjellige skalaer i tid og rom. En viktig gradient i et elvesystem går i lengdere1ningen på vassdragene.
Organismer med forskjellig økologisk funksjon er tilpas-

net betydning ved lokalisering av både boliger og veier.
De nevnte særtrekkene ved norske vassdrag har vært

set livet i de forskjellige

er gjennomført

avsnittene av vassdraget, jf.

på flomutsatte

områder. Enkelte steder

ser det ut til at hensynet til flom har vært av underord-

avgjørende for hvilke typer flomforebyggende

tiltak som

i ulike deler av landet. Langs de store

Scumm (1977) og Vannote (1980).1 tillegg har naturlige
elvesystem viktige gradienter mellom selve elveløpet og
elvesletta, og mellom vannet i elveløpet og vannet i
grunnvannsmagasiner
under elveløp og elveslette (Ward
1989, 1998). Naturlige hendelser som flommer påvirker

vassdragene på Østlandet og i Trøndelag er forbygninger
og erosjonssikringer, ofte i kombinasjon med flomverk,
den vanligste typen flomforebyggende
tiltak. Denne
typen tiltak innkluderer ofte utrettinger og korreksjoner
av elveløpet (mindre kanaliseringer). Kanaliseringer og

de nevnte gradientene

og det oppstår

elveløpskorreksjoner

er viktige for-

for elvesletter i mindre vassdrag (sidevassdrag) i de

tidsavhengige
utsetninger

og interaksjonene,

gradienter. Slike gradienter

for å opprettholde

den biologiske diversite-

over lengre elveavsnitt

samme områdene. 1 vassdrag på Vestlandet,

er mer typisk
som ofte er

ten i vassdragsystemet ved at de bl.a påvirker suksesjonsforløp, habitatdiversitet
og migrasjonsmuligheter

svært bratte, er kanalisering begrenset til elvedeltaer
eller til dalbunnen like før elva renner ut i sjøen, mens

(Ward 1998).

de ovenforliggende bratte delene av vassdraget har forbygninger og erosjonssikringsanlegg. Topografien gjør at

Flomrner spiller en viktig rolle i naturen når det gjelder å
forme elveløp og skape habitater for dyre- og plantelivet

disse områdene også har en del sikringsvoller
masseskred.

i og langs vassdraget. Ulike tiltak og inngrep som gjennomføres i vassdragene endrer flomfrekvensen, størrelsen på flomtoppene og responsen som flommen gir på

1 tillegg finnes det en rekke tiltak i norske vassdrag som
primært er gjennomført ut fra andre hensyn enn å

elveløpet. Dermed endres også de naturlige

hindre flom og skadevirkninger

av flom. Disse tiltakene

har ofte bedret flomforholdene

lokalt der tiltakene

som former elveløp oq habitater.

prosessene

Skader ut fra et men-

neskelig synspunkt oppstår når flommen ødelegger faste
installasjoner som bygninger og infrastruktur, eller oversvømmer dyrka mark.
Flomforebyggende tiltak gjennomføres for å redusere
skadevirkninger av flom på bosetning, infrastruktur og
dyrka mark. Tiltakene bidrar dermed til å sikre økonomiske verdier og muliggjøre arealbruk på elvenære
områder som ville være uaktuelle uten slike sikringstiltak. Samtidig griper de flomforebyggende
tiltakene inn i
de naturlige

prosessene i vassdraget og miljøeffekter

oppstår fordi naturlige

flommer

hindres, endres eller for-

sterkes.
Særtrekk for norske vassdrag
Norges varierte vassdragsnatur har sammenheng

mot løs-

er

gjennomført. Et eksempel på slike tiltak er senkinger,
kanaliseringer og lukking av bekker i jordbrukssamrnenheng. Et annet eksempel er utbygging av vassdrag til
vannkraftformål,
med etablering av store reguleringsmagasiner, som har gitt mulighet for demping av flomtopper under gitte forhold.
Flomforebyggende
tiltak som har endret
elvesystemene i Norge
Som beskrevet tidligere består elvesysternene av en sammenhengende

rekke av biotoper

og miljøgradienter

med

sine respektive biologiske samfunn hvor det skjer en
rekke interaksjoner som virker over forskjellige skalaer i
tid og rom. Enkelte typer flomforebyggende
tiltak griper
sterkere inn i disse systemene enn andre. Spesielt gjelder

med

varierende topografi, klima og løsmasseforhold. Dette gir
seg utslag i store forskjeller i fallforhold, vannføringsmønster og mulighetene de ulike vassdragene har for å
utvikle elvesletter. 1 store deler av Norge har elvene stor
energi og erosjonskraft, slik at store flommer lett kan få
katastrofepregede effekter, jf. Moksa under 1995 flom-

dette inngrep som endrer vannføringsmønster
og strømhastighet på ulike elveavsnitt, og reduserer eller hindrer
kontakten mellom elveløpet og elveslette eller tilstøtende kantsoner. Dette betyr at kanaliseringer, store
sammenhengende flomverk tett inntil elvas hovedløp og
store reguleringsmagasiner er de tiltakene som har de
største miljøeffektene

i vassdragene våre. Tiltak som

men. De største elveslettene i Norge finnes i hovedsak

masseuttak, senkinger og forbygninger,

langs hovedvassdragene på Østlandet, i Trøndelag,
Troms og Finnmark. 1 tillegg finnes det elvesletter i tilknytning til en rekke små, lokale vassdrag spredt over
hele landet.

kombinasjon
dambygging,
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som ofte skjer i

med kanalisering, bygging av flomverk og
forsterker de negative miljøeffektene.
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Etter hvert er en blitt mer og mer klar over de negative

Tiltak i standsoner o

miljøeffektene som utløses ved kanaliseringer. Slike
inngrep gjennomføres derfor nå i langt mindre omfang
enn tidligere både i Norge og i andre land. Selv om
kanalisering og bygging av floniverk ikke har hatt
samme omfang i Norge som i mange andre land i
Europa, preges også vassdragene i Norge i stor grad av

vann i å oversvørnme arealer (f.eks flomverk og forbygninger) vil isolert sett ikke gi like store effekter på

de tiltakene

reduseres(f.eks ved bygging av flomverk). Dermed økes

som allerede er gjennomført.

Forståelsen av

flomtoppen

for å kunne gjennomføre

heten på strekningen

nye tiltak på en mer økologisk

som hindrer

erosjons- og sedimentasjonsforhold
som tiltak direkte i
elveløpet. Den negative effekten av tiltak som reduserer
kontakten mellom elveløp og elveslette, ligger først og
fremst i at muligheten for lagring av vann på elvesletta

mekanismene bak effektene av slike tiltak er nøkkelen
riktig måte og for mulighetene til å gjennomføre avbøtende tiltak og restaurere. Forståelsen av effektene av
kanalisering/elveløpskorreksjoner
er spesielt viktig med

å elvesletter. Tiltak

nedstrørns i vassdraget, og strømhastigmed slike tiltak øker mer enn den

ellers ville gjort ved stor vannføring. Resultatet er økt
erosjonsfare i elvebunnen på tiltaksstrekningen.
Samtidig låses elveløpet til en bestemt posisjon og pro-

hensyn på de prosessene som skjer i selve elveløpet,

sesser med nydannelse av elveløp på naturlige

mens forståelsen av effektene av flornverk/forbygninger
er viktig for forståelsen av prosessene som skjer mellom
elveløp og elveslette / kantsone.

vil opphøre (f.eks ved forbygging og bygging av
flomverk). Samtidig vil gamle elveløp, meandersvinger,
kroksjøer, dammer, flomløp, våtmarksområder på elvesletter og flommarksvegetasjonen
bli isolert fra elvas

Figur 14.1 viser en modell for hvilke effekter flomfore-

hovedløp slik at områdene endres vesentlig når det

byggende har på fysiske forhold, vannkjemi
planteliv

og dyre- og

i og langs vassdragene (jf. også figur 2.1 i kap.

2), og angir med stikkord hva de viktigste

effektene

gjelder oversvømmelsesintervall

elvesletter

og vannutskifting.

Tiltaket griper altså inn i de laterale prosessene og miljøgradientene mellom elveløpet og elvesletta.

består i.
Effekter
Effekter

på fysiske forhold

Tiltak direkte i elvelø et. Ved

gjennomføring

av florn-

forebyggende tiltak skjer det direkte endringer i de
fysiske forholdene på stedet der tiltaket gjennomføres.
Slike endringer kan være at fallforholdene og formen på
elveløpet endres (f.eks ved kanalisering, ved erosjonssikring av elvetverrsnitt og ved masseuttak/senking).
Det
kan være at det fysiske habitatet
strukturer

blir mer ensartet ved at

i elveløpet fjernes i selve anleggsfasen (f.eks

ved opprenskinger og kanaliseringer), eller det kan være
at tiltaket endrer vannføring, strømhastighet og vannføringsmønster
sin).

på vannkjemi

Tiltak direkte i elvelo et.

(f.eks ved etablering

av reguleringsmaga-

Når det gjennomføres

flomfo-

rebyggende tiltak oppstår det både en kortsiktig effekt
på vannkjemien i forbindelse med selve anleggsperioden,
og en mer langsiktig effekt ved at det kan skje endringer
i erosjons- og sedimentasjonsforholdene
i vassdraget.
Den kortsiktige

endringen

i vannkjemien

i selve anleggs-

fasen vil som regel bestå i at partikkelinnholdet
massene øker i selve tiltaksområdet

i vann-

og at det blir stor

tilførsel av partikler til elvestrekninger

nedstrøms (f.eks

ved masseuttak/senking
og ved kanalisering). Partiklene
vil gi økte konsentrasjoner av næringssalter og organisk
stoff i vannrnassene og gi økt turbiditet på vannet. Etter
anleggsperioden

vil endringene

i vannkvaliteten

kunne

Resultatet av dette er at det oppstår ubalanse i naturlige
prosesser i vassdraget (f.eks erosjons- og sedirnenta-

vedvare inntil det nye bunnsubstratet får stabilisert seg
og til det ekstra erosjonsmaterialet er skyllet ut fra vass-

sjonsprosesser) eller at de naturlige miljøgradientene
forstyrres (f.eks kontakten mellom elveløp og elveslette).
Gjennom disse typene påvirkninger går effektene over

draget. 1 enkelte tilfeller kan tiltak som rnasseuttak og
kanaliseringer resultere i blottlegging av lett eroderbare
lag i bunnsubstratet som gir varig ustabilt bunnsubstrat

fra å være lokale og knyttet til tiltaksområdet, til å bli
effekter som kan påvirke hele eller større deler av vass-

samme måte kan tiltak som endrer fall, strømforhold

og tilsvarende langsvarig endring i vannkvaliteten.

På
og

draget (f.eks økt tilførsel av sedimenter til områder nedstrøms tiltaksområdet, tilbakegraving i forbindelse med
rnasseuttak og kanaliseringer og økt graving nedstrøms
på grunn av undermetning på partikler og/eller økt

vannføring gi langsiktige endringer i erosjons- og sedimentasjonsforhold
langt utenom selve tiltaksområdet

vannhastighet). Effektene kan vare i lang tid etter at
selve det flornforebyggende
tiltaket er ferdig gjennomført (f.eks kanaliseringer, flomverk, rnasseuttak/senking),
eller de kan gi permanente endringer i fysiske forhold
(f.eks endringer i vannføring og vannføringsmønster
etter bygging av reguleringsmagasiner).

sikringstiltak som i seg selv reduserer partikkeltilførselen
der tiltaket gjennomføres, kan gi økt erosjon nedstrøms
fordi elva i enkelte tilfeller kan bli undermettet på
partikler.

(også oppstrøms), og en tilsvarende langsiktig effekt på
vannkvaliteten i disse delene av vassdraget. Erosjons-

Tiltak i standsoner o

å elvesletter. Kantsoner

og elve-

sletter har en viktig funksjon i å holde tilbake suspendert stoff og nitrogen. Avstenging av kontakten mellom
vassdraget og elvesletta/ kantvegetasjonen vil dermed
bidra til å øke innholdet
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av suspendert stoff og nærings-
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effects offlood protection measures.
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salter nedstrøms i vassdraget. Når det gjelder tilførsler så

flompåvirkningen

vil tiltak som forbygninger

groing av kroksjøer og dammer endrer i tillegg mangfol-

og flomverk imidlertid

redusere tilførslene av erosjonsmateriale
tilgrensende arealer.
Effekter

på dyre-

direkte tap av fysisk habitat,
kelfaktorer
plantelivet.

det av biotoper for faunaen på elvesletta i retning av
mer terrestriske samfunn. Vannfaunaen reduseres eller
forsvinner.

til vassdraget fra

og planteliv

Tiltak i selve elvelo et. Dødelighet
rende habitat

opphører. Raske suksesjoner og gjen-

Flomverk/forbygning

i anleggsperioden,

homogenisering

og økt mengde finstoff

at tilførselen

i vannet, er nøk-

for hvilke effekter som oppstår på dyre- og

innebærer som regel at kantvege-

tasjonen nærmest elveløpet fjernes. Effekten

av gjenvæ-

av dette er

av dødt organisk materiale (blader, kvist,

greiner og trestammer) reduseres. Det organiske materialet i form av blader og kvister er viktig som næringsgrunnlag

for bunndyr,

spesielt i de øvre delene av vass-

llabitatendringer
påvirker fiskefaunaen negativt ved at
det blir færre skjuleplasser og dårligere næringstilgang

dragene som har et bunndyrsamfunn
som domineres av
arter tilpasset å spise grovt organisk materiale (plante-

(f.eks ved opprensking i elveløpet, kanaliseringer og
rnasseuttak/senking),
og ødeleggelse av gyteområder
(f.eks rnasseuttak/senking
og kanalisering). Effektene

restspisere). Grove strukturer som større kvister og trestammer er viktig for habitatdiversiteten
i vassdraget ved

økt partikkelinnhold

i vannet er at gjellefunksjonen

av
kan

bli blokkert og at sikten for fødesøk blir dårligere. Økt
partikkelinnhold
kan også ødelegge gyteornråder både
temporært og mer varig ved sedimentering av finstoff
på gyteområder nedstrørns tiltaksområdet (f.eks ved
masseuttak/senking
og kanalisering).

at de gir egnede leveområder for flere bunndyrarter

og

skjuleplasser for fisk.
Miljøvennlige flomforebyggende tiltak
Enkelte flomforebyggende
tiltak som gjennomføres

i

områder der vassdraget allerede er endret gjennom
andre inngrep eller gjennom eksisterende flomforebyggende tiltak, kan gi positive miljøeffekter i den forstand

For bunndyr oppstår det problemer når habitatet endres
ved at leveområder og skjuleplasser i hulrom og på fast-

at både fysiske forhold, vannkjemi og dyre- og plantelivet kan bli endret i retning tilbake mot naturtilstanden

sittende steiner på bunnsubstratet forsvirmer, leveområder på makrovegetasjon forsvinner og festeanordninger

i vassdraget. Bruken av slike tiltak i restaureringssammenheng tas opp til nærmere drøfting sammen med

som kroker, slim og sugeskiver blir mindre effektive og

andre avbøtende tiltak i et eget prosjekt innenfor
1-IYDRA-programmet i 1998. Vi går derfor ikke detaljert

bevegelse motstrørns vanskeliggjøres.

Økt partikkelinn-

hold i vannet gjør at filtreringsapparatene
tilslammes og respirasjonen forstyrres.
For vannvegetasjonen

er de viktigste

stalger og makrovegetasjon
getasjon rives løs av partikler
lavere fotosyntese.

til bunndyr

inn på miljøeffekter

av slike tiltak i denne gjennom-

gangen.

effektene at påvek-

sedimenteres ned, makroveog redusert lysmengde gir

E ekter å

siske orhold. Felles for de miljøvermlige
flomforebyggende
tiltakene er at de ikke i samme grad
som de tradisjonelle tiltakene endrer vannføringsmønster
og strømhastigheter på elvestrekninger hvor tiltakene
gjennomføres, slik at de naturlige erosjons- og sedimen-

På sikt vil de nevnte effektene resultere i reduksjon i
tetthet og biornasse av bunndyr og fisk, og artsarnmen-

tasjonsprosessene forstyrres (f.eks flornkanaler og
enkelte typer magasineringsområder).
De flytter heller

setning både av bunndyr, fisk og vannflora vil endres
fordi noen arter er bedre tilpasset et mer ustabilt miljø

ning til elvestrekninger

erm andre. F.eks vil bunndyrgruppene
fjærmygg og
fåbørstemark, samt planter som har stor evne til å

Brukt som restaureringstiltak

regulere rotsystemet etter mengden finstoff, favoriseres.
Restitueringen av plante- og dyrelivet ved ulike flornforebyggende tiltak er varierende, men går stort sett mye

forhold som likner mer på naturtilstanden
med hensyn
på avrenningsmønster, erosjons- og sedimentasjonsforhold og sammenfieng mellom elveløp og elveslette/-

raskere for bunndyr

kantsone (f.eks. flytting

og vannvegetasjon

enn for fisk.

Tiltak i strandsoner o å elvesletter. Den viktigste
effekten av inngrep i strandsoner og på elvesletter er at
den naturlige utviklingen av flomrnarker hindres. Uten
påvirkning av flom skjer det en svært rask og beskyttet
suksesjon i vegetasjonssamfunnene.
endringer, mindre vannutskifting

Mindre vannstandsog mindre sedimente-

ring med leirholdig slam gir økt naturlig tilgroing og
endringer i vegetasjonssammensetningen.
Kroksjøer og
leirbanker med flommarksvegetasjon
har flere sjeldne og
sårbare vegetasjonselementer som ikke nydannes når
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ikke i samme grad erosjonsproblemene

fra en elvestrek-

nedstrøms.
kan tiltakene

gjenskape

av flomverk, reetablering

meandere og våtmarksområder
lagringsbasseng).

av

og bygging av masseav-

E ekter å vannk.erni.

Tiltak som reduserer antropogent skapt erosjon og sedimenttransporten
til et naturlig
nivå for vassdraget (f.eks erosjonssikring
og masseavlagringsbasseng),

av elvetverrsnitt

vil virke positivt

inn på

vannkjemien ved at turbiditeten, innholdet av næringssalter og innholdet av organisk stoff reduseres.

Miljøeffekter

av flomforebyggende tiltak - en litteraturstudie

E ekter å ,re- oc jlanteliv. Tiltakene nevnt i avsnittet om vannkjemi vil stort sett virke positivt inn også på
bunndyr, fisk og vannvegetasjon i vassdraget. Det

bestemte deler av flora, fauna eller vannkvalitet i forbindelse med konkrete inngrep som senkninger, masseut-

samme gjelder tiltak som øker habitatdiversiteten
områder hvor tidligere inngrep har homogenisert

tak, veibygging osv. Større norske undersøkelser hvor
effektene av kanaliseringer eller bygging av flomverk

på
habita-

tet (f.eks flytting av flomverk, reetablering av meandere
og våtmarksområder). Dermed reduseres mange av de

finnes stort sett kortvarige

undersøkelser knyttet

til

følges over mange år, finnes ikke etter det vi kjenner til.
Utenlandsk

litteratur

på miljøeffekter

av kanaliseringer

negative effektene som er listet opp i modellen i figur
14.1.

og bygging av flomverk preges av at perioden da slike
inngrep ble gjennomført i stor stil er over, og at en nå er
mere opptatt av alternative, miljøvennlige tiltak og av

Utviklingen

restaureringer og avbøtende tiltak i områder med gamle
inngrep. Det finnes imidlertid en rekke undersøkelser

framover

Flere typer flomforebyggende
tiltak som etterhvert
begynner å bli tatt i bruk, kombinerer altså flomsikring
med opprettholdelse av de naturlige elvesystemene. En
viktig begrensning for hva som kan oppnås med nye,
miljøvennlige tiltak, er at mange vassdrag preges sterkt

Anbefalinger

av de tiltakene som allerede er gjennomført

Etter vår oppfatning

løpskorreksjoner, utrettinger
eller forbygninger tett inntil

som dokurnenterer de langsiktig miljøeffektene av f.eks
kanaliseringer, masseuttak, forbygninger og flomverk.

(f.eks elve-

og bygging av flomverk
elvas hovedløp). Dette betyr

at i mange vassdrag må alternative

tiltak gjennomføres

i

stort omfang før de oppveier effektene av de gamle tiltakene. Dessuten krever de miljøvennlige tiltakene et
helhetlig

perspektiv på planlegging

og gjennomføring,

slik at en ser hele vassdrag som enheter. Den beste flomsikringseffekten for et område kan være å gjennomføre
tiltak andre steder i vassdraget. Ut fra dette bør det
lages planer for hele vassdrag, ikke for ett og ett elveav-

er det lite fremtidsrettet

undersøkelser i Norge på miljøeffekter
flomforebyggende

tiltak som er på vei ut både i Norge

og internasjonalt. Forskningen bør i stedet rettes mot
tiltak med helhetsperspektiv på vassdraget. Dette kan
både være tiltak som gir lite negative miljøeffekter når
de gjennomføres i områder uten eksisterende flomforebyggende tiltak, og tiltak som virker avbøtende i forhold
til miljøeffekter av tiltak, samtidig som de i seg selv har
flomforebyggende
effekt. Eksempler på slike tiltak som
kan få anvendelse under norske forhold er ulike typer

snitt. Dette setter økte krav til overordnet planlegging

magasineringsområder,

og interkommunalt

lagringsbasseng,

samarbeid.

tilbaketrukne

flomløp

elver. Planleggingen
Kostnadene med å gjennomføre flomforebyggende
tiltak
er høye. Det vil derfor i de fleste tilfeller neppe være
realistisk å tenke seg en rask endring verken når det
gjelder rnetodevalg
eller ressursbruk
på flomforebyg-

å initiere

av de typene

flomverk, masseav-

og nye meandere i mindre

av slike tiltak setter økte krav til

overordnet planlegging

og interkommunalt

samarbeid.

Det bør settes i gang et forskningsprogram

på bruk av

miljøvennlige

flomforebyggende

tiltak

i Norge.

gende tiltak i Norge. Det som imidlertid bør være realisat det gjennomføres pilotprosjekter med alternative flomsikringsmetoder
og avbøtende tiltak i utvalgte
nedbørfelt. Erfaringene fra disse områdene kan i neste
omgang gi opphav til en gradvis endring i retning av
bruk av miljøvennlige flomforebyggende
tiltak. 1 andre

Programmet bør legges til Glommavassdraget fordi
flomproblematikk
er aktuelt i dette vassdraget, vassdraget har stort spenn i aktuelle tiltak og problemstillinger
knyttet til flom og det er gjort mye grunnlagsarbeid i
dette vassdraget gjennom HYDRA-prograrnmet.

land i Europa og i USA hvor vassdragene i langt større

Alle aktørene i flomsikringsarbeid

grad enn i Norge dommeres av flomforebyggende

nytte av og bygge videre på erfaringer

fisk

tiltak

med store miljøeffekter, har bruken av alternative tiltak
kommet godt i gang, og det brukes store pengebeløp på
å restaurere områder med gamle tiltak. Det finnes
dermed etterhvert mange erfaringer som bør bli en del
av beslutningsgrunnlaget
for det videre flomforebyggende arbeidet også i Norge.

Kunnskapsbehov/behov

for videre forskning

Arbeidet med gjermorngangen av litteratur om miljøeffekter av flomforebyggende
tiltak viser at det er få

bør i sterkere grad dra

aktive når det gjelder få tilgang på kunnskap om det
arbeidet som foregår i andre land på bruk av miljøvennlige flomforebyggende
tiltak gjennom studiereiser,
studieopphold i andre land og å trekke til seg ressurspersoner fra utenlandske fagmiljøer på gjesteopphold. 1
tillegg vil økt satsing på formidling av forskningsresulta-

undersøkelser fra norske vassdrag på dette temaet.

ter på dette temaet til forvaltningen,

Litteraturen

blir tilgjengelig

knyttet

til inngrep i norske vassdrag dreier

seg i stor grad om effekter av vannkraftutbygging.
En
del av denne litteraturen har overføringsverdi fordi
mange av tiltakene som gjennomføres i en vannkraftutbygging, er samme type tiltak som kan være aktuelle
som flomforebyggende

fra andre land

med vassdragsnatur som ligner den norske, og hvor en
er kommet godt i gang med slike tiltak. Det er flere
aktuelle tiltak som kan gjennomføres for å legge til rette
for dette. Forvaltningsmiljøene
i Norge bør bli mer

slik at kunnskapen

på de riktige forvaltningsnivåene,

bidra

til at nye metoder blir tatt raskere i bruk i det praktiske
flomsikringsarbeidet.

tiltak. Ut over dette er det som
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