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1. UTVALGETS OPPNEV NELSE
Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ve d Universitetet i
Oslo ble opprettet i 1966 etter henven del s e fra In d usiri depart e mentet, Kommunal- og arbeidsdepartementet o g Va s s dragsdirektoratet, Norges vassdrags- og elekt ~ isitetsves e n ( NVE).
Utvalg e t
ble oppnevnt av Uhiversitetsdir~ktøren, og op pnevn e ls e n ble
meddelt departement e ne ved NVE i brev av 2.5.1 96 6 .

2. UTVALGETS OPPGAVER

Utvalgets hovedoppgaver er, i henhol d til myn d i g he tenes he nvendelse, å bistå i vassdragsreguleringssaker me d fagli ge opplysninger og vurderinger samt å ivareta de naturvitenskapelige
interesser i samme forbindelse.
I henhold til Lov om vassdragsreguler i nger § 4a,

post l og 2:
"l. Ved utarbeidelsen av planer for va ssdrag s r eg ulerin ger s om
går inn under denne lov, skal det tas hensyn til almen e
interesser som vil bli berørt, herunder særl ig int e r ess er
knyttet til vitenskap, kultur, na turvern og friluftsl i v.
2. Når de rent foreløpige un dersøkelser som kartleg g in g o.l.

er avsluttet og forberedelsen av mer konkret e planer t ar
til, skal planleg geren straks sen de melding til Norg es vassdrags- og el e ktrisitetsvesen.
I mel d ingen s kal oppg is
hvilke vassdrag eller deler av vassdra g som planene antas a
v i lle omfatte, og s å vidt mul i g gis opplysnin ger om virknin ger av bety dn i n g for sli k e interesser s om nevnt un der
post l."
vil utval get allere de under planleggingsfasen a v e n vass d ragsreguler i n g må tte ko mme inn i saken for å kunn e bist å myn d ighet e ne
tilfredsstillen de i f ølge de r es henvendelse.
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Rundskriv 36 av 15.1.1974 fra Vass o ragsdirektorat e t, NV[,
"Retningslinjer. Konsesjonssaker vedr. vassdragsreguleringer"
gir mer utfyllende opplysninger om hva en søknad skal inneholde.
Søknaden skal bl.a. inneholde:
"generelle opplysninger om hvorledes og i hvilken utstrekning anlegget antas å medføre for a ndring av og eventuelt
skadevirkninger på naturforholdene i relasjon til naturvern, kulturvern og friluftsliv."
Dette medfører at utvalgets oppgave blir tosi d ig.
a) Dokumentere og vurde~e de naturvitenskapelige interesser
i vassdrag der det søkes om konsesjon etter før nevnte lov.
b) Belyse virkningene av reguleringene på naturen i vassdragene
og deres nedbørfelt.
Utvalget mottar melding om konsesjonssakene (vedr ørende utbygging
og regulering i vassdragene) fra Vassdragsdirektoratet, NVE.
De
enkelte sakene blir så oversendt de institusjoner som reg io nalt
dekker de aktuelle utbyggingsområdene.
Utvalget avgir uttalel s e
i sakene og foreslår også, der det er nødven d ig, at befaring e r
og eventuelle undersøkelser settes i gang.
Utval get er det or gan
Vassdrags d irektoratet henvender seg til ve dr ø ren de de naturvitenskapelige interesser ved en konsesjonssak.
Ett e r at en saks •i§ 4a-fase" er over og s e lve konsesjonss økna de n
fer d i g utredet, mottar utvalget denne til uttalelse. Utvalget s
uttalelse til den ferdige bearbeided e sø kna d vil inng å i vurderingsmat e rialet i henhold til før nevnte lovs § B.
''Konsesjon til en vassdragsregulering, som med fører sk ade
eller ulempe for almene eller private int e r e sser, bø r i
alminnelighet bare gis, hvis denne sk a de eller ulempe må
ansees for å være av mindre betydning i sammenli gning me d
de fordel e r s om re guleringen vil medf ø r a , he rved og ~~ tatt
i be traktn i ng de på regnelige omkostning e r ve d gjennomf ø r elsen a v foretag e ndet. Hensyn bør des s uten t as til
a n dr e skade- og nyttevirkninger av samfunnsmessig be ty dning, således virkninger av samfunnsøkonomisk og næringsmessi g karakter som reguleringen kan gi anledning til.
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Blir en konsesjonssøknad avslått etter bestemmelsene i
foregående ledd, kan konsesjonssøkeren kreve avgjørelsen
forelagt for Stortinget."
Kontaktutval get er av Industridepartementet ogs å bl itt be dt om
å ivareta de naturvitenskapelige interes se r ve drør e n de ve rneplanen for vassdrag. Utvalgets faglige dokumentasjon og innstilling inngår sål e des i vurdering s~a t e rialet til Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag (også kalt Sp e rsta d-utvalg e t),
se pkt. 7. 2.

3. UTVALGETS SA MMENSETNI NG
Professor Just Gjes s ing, formann
Førstekonservator Johannes A. Dons
Dosent Kåre Elgmork
Professor Johannes Kjensmo
Konservator Albert Lillehammer
Professor Per Størmer
Dosent Jan Økland
Medlemmene representerer følgende naturvitenskapelige fag:
botanikk, g e olog i, geomo r f o lo g i . , limnologi og zoologi.

4. PERSONALE
Fagkonsulent, cand.real. Eva Boman, ansatt i ~ stilling fra
1 0 . 4 .1975.
Fagkonsulent, can d .real. Pe r Einar Fa ugli, an sa tt fra 1. 8 .19 74.
Fagkonsulent, cand.r e al. Kari Halvors e n, ansatt i ! still i n g fra
1. 2 .1975.
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5. HISTORIKK

Utvalget fikk første gang midler fra Konsesjonsavgiftsfondet i
januar 1970, for å kunne utføre sitt arbeid. Bl.a. skulle det
utarbeides en landsomfattende oversikt over vassdrag som av
naturvitenskapelige hensyn bør unntas fra kraftutbygging. Denne
oversikt skulle inngå i vurderingsmaterialet til Kontaktutvalget
Kraftutbygging - naturvern (Sparstad-utvalget). Utvalgets
daværende formann, dosent Elgmork, var medlem av dette utvalg.
Utvalget ansatte to fagkonsulenter som ble lønnet ved denne
bevilgning. Da utgiftene (spesielt lønnsutgiftene) steg sterkt,
men bevilgningene til utvalgets drift ikke ble Øket, førte dette
til en uholdbar Økonomisk situasjon og utvalgets ansatte så seg
nødt til å si opp. Fra juni 1972 og frem til au~ust 1974 ble
utvalgets "sekretariat" ivaretatt av en timelønnet hovedfagsstudent. Da man så i utsikt at bevilgningen ville bli økt, ble
det utlyst to konsulentstillinget våren 1974. Disse stillingene
ble besatt høsten 1974 og våren 1975 (se pkt. 4).

6. BEVILGNING
13.3.1975 ble utvalget meddelt fra ~ndustridepartementet at det
var bevilget av Konsesjonsavgiftsfondets midler til drift i 1975.

7.

ARBEIDET I 1975

7.1. Konsesjonssaker
I året 1975 er mottatt 16 meldinger fra Vassdragsdirektoratet,

NVE, vedrørende konsesjonssaker. En har også fått henvendelser
direkte fra utbyggere om hjelp under planleggingen av reguleringsinngrepene med å fremskaffe de naturvitenskapelige opplysninger
som er nødvendige for å utarbeide selve konsesjonssøknaden (se
pkt. 2).
Utvalget har funnet det riktig å bista i den grad en
har kapasitet til å utføre dette.
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Arbeidet med konsesjonssakene medfører ofte at det må foretas
befaringer og faglige undersøkelser (se pkt. 7.4).

7.2. Det videre arbeid med verneplan for vassdrag
Industridepartementet ba Vassdragsdirektøren i brev av 18.10.1974
igjen å etablere et utvalg for registrering av v~rneinteressene
i de vassdrag som Stortinget ikke tok stilling til i henhold til
Stortings-vedtaket av 6.4.1973. Vassdragsdirektøren fant det
hensiktsmessig å reetablere det tidligere utvalg. Kontaktutvalgets nåværende formann, professor Gjessing er medlem av
dette utvalg, idet dosent Elgmork ikke hadde anledning til å
delta. Kontaktutvalget ble bedt om å avgi innstilling om de
naturvitenskapelige interesser som foreligger i disse vas s drag e ne.
Arbeidet med dokumentasjonen ble igangsatt i februar 1975, og er
avsluttet i januar 1976. Midler ble stillet til disposisjon for
inventeringer sommeren 1975.
Kontaktutvalget har hele tiden samarbeidet med de øvrige naturvitenskapelige institusjoner ved Universitetet i Bergen, Trondheim
og Tromsø samt ved Norges Landbrukshøgskole. På grunn av at
bevilgningen kom så se nt, var det vanskelig å få engasjert
personale til å forestå de nødv~ndige inventeririgene.
I den
korte tiden som sto til rådighet, hadde mange forskere allerede
fastlagt feltsesongen til annet faglig arbeid. Men en var ogs å
klar over at det samfunnsmessig sett var riktig å bidra me d de t
materiale som det var mulig å frembringe. Engasjert personal e så
vel som utvalgets fagkonsulenter har befart flere av vas sd ragene.
Men det er helt. klart at kun ~n feltsesong og den tid som ble
stilt til disposisjon, ikk~ har gjort det mulig å gjennomføre
dette prosjektet faglig tilfredsstillende. Rapportene fra disse
invent e ringene samt litteratur og meddelelser fra personer som
har f aglig kjennskap til de berørte områder, ligger til grunn for
utval ge ts innstillin g til Sperstad-utvalget.
Innstillingen ble
enst e mmig vedtatt av representantene fra landets naturvitenskapelige institusjoner i møte 3.12.1975. Utvalget selv har
avholdt to møter, 13.3.1975 og 1.12.1975,vedrørende denne saken.
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7.3. Det nasjonale kontaktutvalg

Utvalget så det som sin oppgave å ha et nært samarbeid med
landets øvrige institusjoner i de saker utvalget behandler.
Dette samarbeidet r e sulterte i at et nasjon a lt kontaktutvalg ble
opprettet på møte 3 .12.1975 me d f ølgende repr es entanter:
Professor Just Gjessing - Universitetet i Oslo
Dosent Sigmund Huse - Norges Landbruvshøgskol ~
Amanuensis John W. Jensen - Univer s itetet i Tron d he im/
DK NV ': , museet
Konservator Ola Skift e - Universitetet i Tromsø/ Tromsø mus e um
Førstelektor Arnfinn Skogen - Universitetet i Bergen.

7.4. Prosjekter
I forbindelse med konsesjonssaker forestår ut 3lget for tiden
administrat i vt følgen de prosjekt for Statskraftverkene, NVE:
1. fluvialgeomorfclogisk e undersøkelser i Jostedøla.

Faglig ansvarlig: professor J. Gjessing og
universitetslektor K. Nordseth
2. Fluvialg e omorfolo g iske undersøkelser i Bøvri.
Fagl i g ansvarlig: professor J. Gjessing og
universitetslektor K. Nor dse th.
Utvaglet i samråd men det nasjonale kontaktutvalg har stått
faglig ansvarlig for de utførte inventerin ge ne i forbind e lse me d
verneplanen for va ssd rag.

7.5. En gasjert pe r so n a l e til prosjekter
Fluvialgeomo r folo g i ske undersøkel se r i Joste dø la:
can d .ma g . S. Har st en (hove doppgave v/Geografis k i nstitutt)
can d .mag . O. Rellin g (hove doppga ve v/Geografis k institutt)
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Fluvialgeomorfologiske undersøkelser i Liøvri:
lektor, cand.real. O.G. Karlsen, Gudbranosdal gymnas
lektor, cand.real. R.N. Stene, Rauma vi c eregåen de skole
Inventeringer i forbindelse med verneplanen for vassdrag:
stud. V. Aspelund
Foldsæ landbruksskole
cand.real. J. Bogen
Universitetet i Oslo
cand.real. P.8. Christiansen
Universitetet i Oslo
cand.mag. K. EngelskjØn
Tromsø Museum
cand.mag. 8. Faafeng
Universitetet i Oslo
cand.mag. Th. Faarlund
Universitetet i Oslo
vit.ass., cand.real. G. Halvorsen Universitet~t i Oslo
cand.real. T.T. Halse
Univer s itetet i Oslo
cand.real. T. m. Heggberget
Tromsø museum
Universitetet i Oslo
stud.real. I. Iversen
Museet i Trondheim
amanuensis J.W. Jensen
Universitetet i Oslo
stud.real. A.J. Jørgensen
Universitetet i Bergen
amanuensis P.M. Jørgensen
stud.real. S. Kristiansen
Universitetet i Oslo
univ.bib!., cand.real. S. Løkken Universitetet i Oslo
lektor, cand.real. P. moen
Bjørkelangen videregående skole
cand.mag. L. Mortensen
Universtitetet i Oslo
fil.cand. fYl. Nettelbladt
Tromsø museum
univ.lektor K. Nordseth
Universitetet i Oslo
stud.real. A. Nygaard
Universitetet i Oslo
stud.real. F. Sandersen
Universitetet i Oslo
førsteamanuensis J.L. Sollid
Universitetet i Oslo
cand.mag. E. Steineger
Universitetet i Oslo
stud.real. S. Spjelkavik
Tromsø museum
stud.real. K. Straume
Universitetet i Oslo
vit.ass., cand.real. H. Østhagen Universitetet i Oslo
cand.mag. Ø. Wiik
Universitetet i Oslo
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7.6. Foredrag, kurs, møt e r
Utvalgets formann, professor J. Gj e ssing, e r med lem av Kontaktutvalget for verneplan for vassdrag ( Sparstad-utvalget).
Cand.real. P.E. Faugli er me dlem av Sperstad-utvalgets arbeidsutvalg og deltar således i Sperstad-utvalgets møter.
Gjessing og Faugli har deltatt på Sperstad-utvalgets befaring
i Trøndelag 25. og 26.8. og i Flå m 29.8.75.
Etter foresp ørsel fra Statskraftverkene, NVE, har Faugli holdt
foredrag om utvalgets arbeid på et "lunsjmøte" 7.11.75.

7.7. Publikasjoner 1970-1975
Abrahamsen, J. & Pallesen, P.F. 1971. En oversikt over kraftutbyggingsplaner i Norges uregulerte og "ubetydelig"
regulerte vassdrag. Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet i Oslo. Stensil. 24 s.
Abrahamsen, J. 1972. Naturvern og vassdrag. Universitetsforlaget Oslo-Bergen-Tromsø. 272 s.
Abrahamsen, J., Pallesen, P.F. & Solbakken, T. 1972. Fylkeskompendium for Rogaland.
Om naturvitenskapelige interesser knyttet til uregulerte og "ubetydelig" regulerte
vass d rag. Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer,
Universitetet i Oslo. Stensil. 372 s.
Boman, E. 1973. Vannforekomster i Norge me d naturvitenskapelig
intere s se. Norsk geogr. Tidsskr. 27: 32 7-334.
Faugli, P.E. 1975. Oversikt over våre vassdra g med nedbørfelt
større e nn 100 km 2 • Kontaktutvalget for vassdragsregul e rin ger, Universitetet i Oslo. Stensil. 18 s.
Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitetet i Oslo
ve d Abrahamsen, J. 1970. Foreløpig inn s tilling om
naturvitenskapelige interesser ved vassdragsreguleringer
fra Kont a ktutvalget for vassdragsreguleringer, Universitet et i Oslo 1970, 141-200 i Rapport fra Kontaktutvalget
Kraftutbygging - natu r ve rn om vassdrag s om b ~r ve r nes
mot kraftutbygging . Be r ge n. 203 s . 1971 .
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Solbakken, T. 1972. Landsplaner for vern av vassdrag mot
kraftutbygging. Norsk geogr. Tidsskr. 26: 157-162.

8. PLANER FOR 1976
Utvalget vil avslutte arbeidet med dokumentasjonen og ihnstillingen til Sperstad-utvalget i januar. Det nasjonale kontaktutvalg
og utvalget er allerede i gang med det viderH arb e id med verneplanen ("10-års vassdragene") i r ~ marbeid med Sperstad-utvalget
og miljøverndepartementet.
I forbindelse med konsesjonssaker under planlegging er det nødvendig sommeren 1976 å foreta befaringer og undersøkelser i flere
av de berørte områdene. En vil her forsøke å bistå med faglige
opplysninger og vurderinger så langt arbeidskapasiteten tillater.
Bevilgningssituasjonen gjør imidlertid at arbeidsforholdene med
ett-års engasjering er lite tilfredsstillende. Arbeidsmengden er
stadig Økende, slik at en utvidelse av staben er nødvendig. En
antar at dette bør skje ved at det nasjonale kontaktutvalg får
anledning til å ansette fagkonsulenter ved de respektive institusjoner.

