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KONTAKTUTVALGET
FOR VASSDRAGSREGULERINGER

(KFV)

MANDAT

Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer

naturvitenskapelige

interesser

skal ivareta de

i forbindelse med vassdrags-

reguleringer.
Utvalgets hovedoppgave
opplysninger
flgende

best&r i $ fremskaffe ndvendige

om naturforholdene

for å vurdere

sp5rsm%l:

- Hvilke naturverdier

berores/delegges

av planlagte

inngrep?
Hvilke endringer/skadevirkninger

kan de samme inngrep

p5fore natursystemene?
Utvalget står dessuten
naturverdiene

sentralt i arbeidet med å dokumentere

i forbindelse med Verneplan

for vassdrag.

ORGANISASJON
Kontaktutvalget

for vassdragsreguleringer

i Oslo ble opprettet

ved Universitetet

av Universitetsdirektøren

skjedde etter en henvendelse

i 1966.

Dette

fra Industridepartementet,

Kommunal- og arbeidsdepartementet

og NVE - Vassdragsdirektoratet.

KFV er sammensatt av representanter
og avdelinger ved Universitetet

fra en rekke institutter

som befatter

seg med geo- og

-
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biofaglige problemstillinger.

Utvalget

er tilknytet

Universitetet som frittstående organ under Det matematisknaturvitenskapelige

fakultet.

Midler til den &rlige drift bevilges av Olje- og energiLlepartementet over Konsesjonsavgiftsfondets

rådighetsbeløp.

UTVALGETS MEDLEMMER
Professor Just

Gjes sing

(formann), Geografisk institutt

Johannes

Frstekonservator

A.

Dons,

Mineralogisk-geologisk

museum
lgmork,

Dosent K&re

Zoologisk institutt

Professor Johann.ec

Institutt for marinbiologi og

Kjensmo,

limnologi, avd. limnologi
Førstekonservator Albert Lillehammer, Zoologisk museum
Amanuensis Emar

Marker,

Førsteamanuensis Marius
Dosent Jan

klcnd,

Botanisk hage og museum
Todsen,

Institutt for geofysikk

Institutt for marinbiologi og limnologi,

avd. limnologi
I utvalgets wøter deltar Norges Landbrukshøgskole med en
representant som observatør.
Jon

Anc

For tiden møter amanuensis

Eie.

SEKRETARIATET
Funksjon
Utvalgets daglige drift forestås av et sekretariat. I dette
arbeid inng<lr også sekretariatfunksjonen
kontaktutvalg for vassdragsreguleringer.

for Det nasjonale

-
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Fra forvaltningsmyndighetene

-

mottas alle de vassdragssaker

som blir sendt ut på høring.

De enkelte saker blir så over-

sendt det aktuelle universitet ved dets lokale utvalg og i
samarbeid med dette starter selve saksbehandlingen.
For region Østlandet/Sørlandet

forestår sekretariatet selv

befaringer og utredningsarbeid eller er koordinator for dette
i nevnte saker.

I verneplansammenheng utfører og koordinerer sekretariatet det
faglige vurderingsarbeidet for Østlandet og Sørlandet.

Ansatte
Vitenskapelig konsulent, cand.real.

Per

Vitenskapelig konsulent, cand.real.

Gunnar

Vitenskapelig konsulent, cand.agric. Ole
Kontorfullmektig

Tove

Cand.mag. Jon Bekken,
Cand.mag. 0dd

R.

Cand.agric. Kristi

Einar

Faugli

Halvorsen

Osvald

Moss

Nordseth

engasjert fra 1.10.1981 til 30.6.1982

Fremming,

Vindedal,

engasjert fra 1.10.198l til 30.6.1982
engasjert fra 5.10.198l til 4.7.1982

I tillegg har følgende vært engasjert i forbindelse med oppdrag:
Andersen, Terje W.
Anker-Nilssen, Tycho
Bendiksen, Egil
Bergstrøm, Rune
Bjornstad, Glenn
Bogen, Jim
Brittain, John E.
Daleviken, Kjell
Drangeid, Svein Olav B.
Eidissen, Bjrn
Eie, Jon Arne
Engelstad, Freddy
Ersdal, Gustav
Faugli, Einar
Faugli, Liv Marit
Halvorsen, Kari S.
Halvorsen, Rune
Haraldstad, Ørnulf
Husebye, Sverre
Jansen, Ivar J.
Jerstad, Kurt

Jonassen, Per Jonan
Jorgensen, Inge
Lien, Leif
Lifjeld, Jan T.
Lbben, Trond
Nilsson, Christer
Nordseth, Kjell
Pedersen, Arne
Ransedokken, Olgunn Kjellaug
Saltveit, Svein Jakob
Schumacher, Trond
Skarve, Johnny
Sollien, Asbjørn
Strande, Anne-Lise
Sorensen, Pal
Vaa, Truls
Wabakken, Petter
Walseng, Bjorn
Wold, Terje
Ødegaard, Ragnar
Østbye, Einar
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VASSDRAGSSAKER

MOTTATT

1981

FORHÅNDSMELDINGER
Det nasjonale

kontaktutvalg

sekretariatet

har i perioden

uttalelse

for vassdragsreguleringer
fått tilsendt

etter Vassdragsreguleringsloven

Vest-Agder Elektrisitetsverk
Nord-sterdal
Krartlag A/L
Glamdal Kraftlag
Nordre Nordmøre Kraftsamband
Dalane Elektrisitetsverk
NVE - Vassdragsdirektoratet
Sogn og Fjordane Kraftverk
Hedmark Kraftverk
Helgeland Kraftlag A/L
Sigdal kommune
Ørsta Elektrisitetsverk
Nord-Troms Kraftlag A/S
Vestfold Kraftselskap

følgende

S

(NK) vea
saker til

4a:

Regulering av Trylandsvassdraget.
Regulering og utbygging i Flena.
Utbyggings i Skas- og Brdbdlvassdraget.
Planlegging og utbygging av Todalsvassdraget.
Utbygging av Lindland kraftverk,
Sokndalsvassdraget.
Senking og forbygging av Vulua.
Utbygging i Vetlefjordvassdraget.
Regulering av Skkunda
i Stor-Elvdal.
Regulering og utbygging av
Sæterelva i Indre Visten.
Regulering i Horgavassdraget i Buskerud.
Utbygging av Vatne kraftverk i Storela.
Utbygging av Skarvdalselva i Kåfjord
og Sandneselva i Kvænangen.
Regulering og utbygging av Sundheimselva i Valdres.

iONSESJONSSKNADER

NK ved sekretariatet

mottok

NVE - Vassdragsdirektoratet

flgende

konsesjonssknader

fra

til uttalelse:

Utbygging Volda-Eid, Vanylven.
Utbygging Austefjord til Stigedalselv.
Ytterligere senking av Ringedalsvatnet.
NVE - Statskraftverkene
Utbygging av 5 småkraftverk i
NVE - Vassdragsdirektoratet
Rakkestadelva.
Utbygging i Etna-Dokka-vassdraget.
Oppland Fyles Elektrisitetsverk
A/S Møre og Romsdals Kraftselskap Utbygging i Raumavassdraget.
Overføring fra Austerdalsvassdraget
A/S Norkraft
til sørfjord kraftverk i Tysfjord.

Tussa kraft

-

5 -

Ut over dette mottas også andre typer av vassdragssaker.
Disse fremmes etter Vassdragsloven
dragsreguleringsloven
§

av 1940 og etter Vass-

hvor det ikke kreves behandling etter

4a (f.eks. overføringer uten reguleringer).

I henhold til Rundskriv nr. 42 (25. jan. 1979) fra NVE
Vassdragsdirektoratet

anmodes utbyggere som planlegger

utbygging etter ovennevnte lover om å sette seg i forbindelse
med sekretariatet så tidlig som mulig i planleggingsfasen.
NK avgir også i disse sakene

uttalelse.

Forøvrig kan nevnes at en også mottar enkelte kraftledningssaker fra NVE - Elektrisitetsdirektoratet

til uttalelse.

it

.j,

-
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<.

t

--

E

DB65748
,...---=-

Fluviale forhold kan vanskeliggjøre befaringer, som her i objekt
45 Lifjell. Foto P.E. Faugli 1981.

SEKRETARIATETS SAKSLISTE
Nedenfor gis en oversikt over de saker sekretariatet arbeider
med for tiden.

-

K<JiiS c.SJU,,iSSJ-\KER

Sak
nr.

Saks-

behandler

,

J.

UNiii-,L

BEHANDLING

AV

6 -

SEKRETARIATET

Utredninger ved
Universitetet i

Sak

NVE-Stat.:;kraftverkene
Reg. og utbygg. Breheimen

Bergen

Helhetsvurdering
fra NK forventes
Uttalelse
sept. 1982

2

Fauc_:;li

NVE-Satskaftverkene
Reg. Stabburselv/iiellemobotn

Trondheim
Oslo (geofag)

3

augii

NVE-Statskraftverkene
vre
Otta-utbyggingen

Oslo

4

Faugli

NVE-Statskraftverkene

Trondheim
søknad ventes
Oslo (geofag)

Reg. og utbygg. av Vefsna
5

Faugli

Trondheim Elverk.
Tilleggsreg. Neavassdraget

Trondheim

iJ

Faugli

Ba.Liar.genKraftlag A/L
Reg. Rauvatn-Hjertevatn

Tromsp
Sknad
Oslo (fluvial)

7

Fa ugl.i

Glommen & Laagens
Brugseierf.
Nedre Heimdalsvatn.

Oslo

a

Faugli

Sogn og Fjordane kraftverk
Utbygq. Osenvassdr.

Bergen

Sb

Faugli

Sogn og Fjordane kraftverk
Utbygg. Naustdal-Gjengedal.

Bergen

9

Faugli

Eidefoss A/S, § 4a
Finnavassdr.

Oslo

10

Faugli

Finnmark Kraftforsyning,
Reg. Friarfjordelva

I

Faugli

søknad ventes

Tromsø
Mars

4a

1982

Kvivatn

Tromsø

Faugli

fJelJe 1.and Kraftlag A/i,
S 4a
Reg. av Sæterelva i Indre Visten

Trondheim
Feltarbeid
Oslo (geofag)

Faugli

Sogn og Fjordane Kraftv., § 4a
Utbygg. i Vetlefjordvd.

Bergen

Halvorsen

Otteraaens
Overføring

Ha.lvorsen

Oppland fylkes e-verk, § 4a
Reg. oq utbygg. Etna-Dokka.

Oslo

Vår 1982

Halvorsen

Aust-lgder
Kraftverk.
Reg. og utbygg.
Tovdalsvd.

Oslo

Var 1982

Halvorsen

Kr

Trondheim
Oslo (geofag)

1982

Oslo

st

Trondheim
Oslo (geofag)

1982

i'aug

13

14

1.d

ventes

Varger
Kraftlag,
9 4a
UtLygg. Kongsfjord II

?

le

5

Ulla-rreverkene,

Overføring

§ 4a

søknad ventes

! 1

Brugseierf.
Heistadvatn

istiansund
-verk,
Grpavassdr.

9

Oslo

4a

Utbygg.

Vest-Agder
Reg. vre
!ia.lvorscn

e-verk, § 4a
Iygnavassdr.

Kristiansund e-verk, § 4a.
Ulvundvassdr.

1982

Befaring juni 1982
søknad ventes

1982

-- 7 Sak
nr.

Saksbehandler

Sak

2].

Halvorsen

Vest-Agder e-verk, 9 4a
Regulering av Kosana.

Oslo

Halvorsen

rsta Elektr.verk, 9 4a
Vatne kraftverk i Storelva.

Bergen

søknad ventes

23

Halvorsen

Vest-Agder e-verk, § 4a
Regulering av Trylandsvassdr.

Oslo

1982
søknad ventes

24

Halvorsen

Dalane Elverk, S 4a
Regulering av Sokndalsvd.

Oslo

Befaring mars 1982

25

Halvorsen

Aust-Agder kv.
Hekni kraftverk

Oslo

Sknad

26

Halvorsen

Oppland fylkes e-verk
Kraftverkprosj. i Begna

Oslo

søknad ventes

27

Halvorsen

Sigdal kommune
Horga kraftverk

Oslo

Feltarbeid 1982

28

Halvorsen

Utbygg. av 5 småkraftverk
i Rakkestad

Oslo

Befaring foreslått

29

Halvorsen

Vestfold Kraftselskap, § 4a
Utbygg. av Sundheimselva i
Valdres

Oslo

Befaring/feltarbeid 1982

30

Halvorsen

Nork raft
Overføring av Austefjordvassdr.
til sørfjord kv. i Tysfjord

Tromsø
Mars 1982
Oslo (fluvial)

Utredninger ved
Universitetet i

Helhetsvurdering
fra NK forventes
1982

ventes

31

Halvorsen

A/S

Mre og Romsdal kraftselsk.
Reg. Raumavassdr.

Trondheim
Feltarbeid 1982
Oslo (geofag)

32

Halvorsen

Rauma komm kv. , S 4a
Utbygg. Vermevassdr.

Trondheim
Feltarbeid 1982
Oslo (geofag)

33

Moss

Vester&lens Kraftanl. Strielva kr. Troms
Sigerfj.-Djupfj.

34

Moss

I/S
Skafsa kraftverk
Fallet Skafså I og Skrevann.

Oslo

35

Moss

Norsk Hydro
Ny Frøystul kraftst.

Oslo

36

Moss

Vest-Oppland komm., § 4a
Fallselva/Trevatn

Oslo

37

Moss

Nesset komm.
Meisalvatn

38

Moss

Nord-sterdal
Kraftlag,
Flena,
sm&kraftverk

39

Moss

Nord-Trndelag
el.v.,
Reg.
av Sanddla

40

kv.,

9

4a

Trondheim

S

8

L/I.
Sunnhordland kl.§
Utbygg.
i Fusa kommune

S

1982

4a

4a

4a

Oslo
Trondheim
Bergen

1982

Tromsø

1982
1983

41

Moss

Troms Kraftfors.,
Utbygg. Fosselva

42

M;S

Norsk Hydro,9 4a
Utbygg.
Rldal-Suldal

Bergen

43

Mo ss

Bergenialvens
komm.kr.
Myster Kraftanlegg

Bergen

4a

1982

-- 8
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Sak
nr.

Saksbehandler

44

Mos5

Hogga kraftverk.
Utbygg. Bandak-Nordsj-Vrangfoss

Oslo

45

Moss

Glåmdal Kraftlag,§
4a
Skasvassdr.-Brdblvassdr.

Oslo

46

Moss

Nordre Nordmøre Kraftsamb.
Utbygg. Todalsvassdr.

Trondheim
Oslo (geofag)

47

Moss

Hedmark Kraftverk
av Skkunda
i Stor-Elvdal

Oslo

Nord-Troms Kraftlag A/S
Utbygg. Skarvdalselva i Kåfjord.

T roms

Sak

Utredninger ved
Universitetet i

Helhetsvurdering
fra NK forventes

1982

Reg.

48

Moss

OPPDRAG

ETTER

KONSESJON

49

Faugli

Narvik kommm. E-verk
Reg. av Sildvikvassdr.

Oslo

50

Faugli

A/S Sognekraft
Aryvassdr.-Veitastrond

Bergen (botanikk)
Oslo (fluvial)

51

Faugli

NVE-Statskraftverkene
Reg. av Kobbelv

Oslo

KRAFTLEDNINGSSAKER

(fluvial)

(fluvial)

UNDER BEHANDLING

Fauqli

NVE--Statskraftverkene
Kobbelv-Salten-Holandsfjorden

MOSS

NVE-Statskraftverkene
Nedre RØssåga-Trofoss

Faugli

NVE-Statskraftverkene
Skåre mot Vest, Breheimen

Trondheim

-

)

--

500

Konsesjonssaker

100

1500 km

under behandl.1ng.
.
Forts.

neste

side

-- ] l

KFV's

-

ARBEIDSOPPGAVER

KONSESJONSSAKER
KFV har i 1981 forestått følgende befaringer/prosjekter

i

forbindelse med konsesjonssaker:
Vest-Ayder Elektrisitetsverk

Vurdering av erosjonsfare i
Lyngdalsvassdraget.
Vest-Agder Elektrisitetsverk
Undersøkelser i Kosåna (geofag,
botanikk, ferskvannsbiologi,
ornitologi).
Vest-Agder Elektrisitetsverk
Undersøkelser i Lyngdalsvassdraget
(botanikk, ornitologi) (pabegynt 1980).
Glommen og Laagens BruksUndersøkelser i Finnavassdraget
eierforening
(geofag, botanikk, ferskvannsbiologi,
ornitologi).
Oppland fylkes elektrisitetsverk Befaring i. Begnavassdraget.
.Nord-Østerdal Kraftlag A/L
Befaring i Flena.
Glmdal Kraftlag
Befaring i Skasvassdraget og
Brødbølvassdraget.
NVE - Statskraftverkene
Befarinq i Kvivatn (Ulla-Frreanleggene).
Modun kornune
Befaring i Horgavassdraget, Sigdal.
Aust-Agder
Elektrisitetsverk
Be faring Hekni
kraftverk, Otra.
Etterunderskelser
--A/S

Sognekraft

-

Fluvialgeomorfologiske

undersdkelser

i Årøyvassdraget.

Det naturvitenskapelige

utredningsarbeidet

draget har nå pågått siden 1977.
Miljøverndepartementet
lagsmateriale
For Vest-Agder

i Lyngdalsvass-

Arbeidet er tre-delt.

utredes de faglige kvaliteter

for arbeidet med Verneplan
Elektrisitetsverk

som grunn-

III for vassdrag.

utredes de faglige forhold

som blir berørt ved en eventuell kraftutbygging,
vurdering av erosjonsfare

For

samt en

langs vassdraget nedenfor kraft-

stasjonen ved innløpet til innsjøen Lygne.

- 12 -

Lygna eroderer i meandersvingene nær tettstedet Alleen.
Denne skråningen er i dag forbygd. Foto P.E. Faugli 1979.

For vassdragene Kosåna

(sideelv til Mandalselv) og Pinna

(sideelv til Øvre Otta) startet det tverrvitenskapelige
utredningsarbeid med feltsesongen 1981.

10-ARS VERNEDE VASSDRAG
Feltarbeid
Storparten av KFV's feltarbeid i de 10-års vernede vassdragene
var avsluttet sommeren 1980.

Noen undersøkelser og befaringer

ble likevel foretatt i 1981, bl.a. i de nye objektene sera
ble overf6rt til gruppen for 10-&rs vernede vassdrag ved
Stortingets vedtak av 30.10.1980.
Geofag
x)
Stordalsvassdraget,,
Lomsdalsvassdaget
Hemsedal
x)
Undredalsvassdraget
Imsa/Trya
Lifjell

Botanikk

Ferskvannsbiologi

Imsa/Trya
Grimsa
Atna

Imsa/Trya

x) bare fluvialgeomorfologi

I tillegg ble det foretatt en befaring av Daleelvas nedbørfelt.

- 13 -

Rapportering
KFV ga i 1981 ut 5 rapporter

fra

de 10-ars vernede vass-

dragene.
6,

7

.• I

,

}

Fugl- og pattedyrfaunaen i Vegårsvassdraget er undersøkt i
felt våren 1979. Det gis en statusrapport for hver enkelt art.
Totalt er det registrert 132 fuglearter og 31 pattedyrarter i
området. For fugl er de ulike artenes bestandsstørrelse undersøkt og områdets artsdiversitet er beregnet. Rapporten konkluderer med at vassdraget har interesse som typelokalitet og
spredningssenter for bever.
storfuglundersøkelser.

Det er et klassisk område for

Videre er tettheten av hekkende rov-

fugl stor, og området er dyregeografisk interessant pga. stor
tetthet av østlige arter.
divorssn,

t

r«et

i.:
i

Hdrografi

1 97 8 og

1990

og evertcbater
(Rapp

.

lungdalsvass-

26)

Rapporten

er basert p& materiale fra feltarbeid somrene 1978

og 1980.

Fysisk-kjemiske forhold og evertebratfauna er

undersøkt i 18 elvestasjoner og 20 innsjøer.

Lokalitetene er

overveiende sterkt humuspvirket, vannet er surt og har lavt
elektrolyttinnhold. Tetthet og dominansforhold for de ulike
dyregruppene blir presentert.

Diversiteten er beregnet

og flere av lokalitetene er karakterisert ved høy diversitet.
Vassdraget har stor likhet med Tovdalsvassdraget både fysiskkjemisk og biologisk.

Hele området er grovt undersøkt, mens grundigere vegetasjonsanalyser er foretatt i et spesialområde i Grunningsdalen.
Det blir foretatt en inndeling i 6 vertikale vegetasjonssoner.
Vegetasjonen sees i sammenheng med tilsvarende vegetasjonstyper i kontinentale og oseaniske deler av landet. Floraen
inndeles i plantegeografiske elementer dels etter nye prinsipper. 5 plantegeografiske hovedelementer møtes i området
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som karakteriseres
område.

som et plantegeografisk

Grunningsdalen

svært interessant

blir betegnet som et velegnet type-

omr&de for indre, hyereliggende

humide strk

av Telemark.

Myr og våtmark ved Fiskelandsheii i Øvre Lyngdal. Fotoet er tatt
mot sør. Midt på bildet Hagevatn (564 m o.h.). I bakgrunnen til
venstre Fiskelandsvatn og til høyre Hekkfjell (704 m o.h.)
Foto Svein Olav B. Drangeid.

Eld0y,

S.:

Fugl

supplerende

i

Bierkreimsvassdraget

opplysninger

Feltarbeidet

i Rogaland,

om pattedy

(Rapp.

er i hovedsak konsentrert

biotoptyper.
inngår.
svaner.

viktigste

har betydning

Bjerkreimsvassdraget

verdi som typeområde
Vestlandet.

i 1977-79,

i vinterhalvåret.

fra linjetakseringer

Oversikt over og omtale av observerte

Vassdragets

Fotlandsvatnet

resultater

29)

til hekketida

men det er også utført telling av vannfugl
Rapporten presenterer

med

i ulike

fuglearter

funksjon er som hekkeområde.

som overvintringssted.

for sang

har først og fremst ornitologisk

for overgangsområder

mellom Sørlandet

og
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Fra Landdalen i Øvre Lyngdal. Fotoet er tatt fra heia øst for
Liansvatn (521 m o.h.) mot sørvest. I bakgrunnen til venstre skimtes
noe av vannflata til Lygne. Foto Svein Olav B. Drangeid.

Bekken,

J.:

Lifie1l.

Fuglefaunaen
observasjoner

Fugl

og

pattedyr

(Rapp.

30)

er registrert ved hjelp av linjetaksering
i ulike deler av området i 1980.

og

Opplysningene

fra lokalkjente danner særlig grunnlag for pattedyrdelen.
Typiske arter fra ulike habitater er kort beskrevet,
av dyregeografisk

interesse i området er behandlet

192 fuglearter er påvist, hvorav ca. 120 hekkefugl.
bukta er av særlig betydning

for fugler på trekk.

i østre deler har også betydning
Ved vurdering

og arter

spesielt.
ArnesVåtmarker

som overvintringsområder.

av områdets verneverdi er det lagt vekt på

verdi som typeområde,

det store artsantallet

habitater og forekomst av sårbare arter.

og variasjonen

i
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.

.

•·au a·

icgetasjon

,

Undersøkelser
og

vestre

av vegetasjon
Området

Det er utarbeidet
vegetasjonstyper

viser

sees

en kartskisse

og mangfold

elvestrender

stor variasjon

Grims atil midtre

er størst innen

i 1:100 000 som viser rikere

og deres fordeling.

p

.·•zora

forøvrig er dekket ved streifturer.

av vegetasjonstyper.

sjanstyper

9g

og flora er konsentrert

deler hvor variasjon

nedbrfeltet.

mangfold

-

Nedbørfeltet

Spesielt

har stort

interessante

og myrer.

vegetQ-

Fjell vegetasjonen

i typer.

Det gis en floristisk

områdevurdering

floraen, som er spesielt

er alle floraelementer

med hovedvekt

rik og interessant.

I nedbørfeltet

bortsett fra kystplantene

representert.
N

L;\galpi.n

Subalpin

T... ; 1
1Jc,,L1:-;_junsr·cqiuner

P realpi

Gr.imsas

(bjørk)

n

(furu)

nedbørfelt.

p& fjell-
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DET NASJONALE

KONTAKTUTVALG

VASSDRAGSREGULERINGER

Landsdels-universitetene
en

dertil

egnet

(NK)

ved sine lokale kontaktutvalg

faggruppe

for undersøkelsesarbeidet

har i hovedregelen

i vassdragene

landsdelene.

Mot midten

koordinerende

organ

neten overfor

forvaltningsmyndighetene.

formannen

ved KV

av 70-tallet

som på landsbasis
Oslo ble

-

vassdragsreguleringer"

(NK) opprettet

fra hvert av universitetene
samt Norges
funksjon

oppsto

behovet

kunne

samordne

Etter

(Oslo, Bergen,

virksomfra

Kontaktutvalg

av

for

er ansvar-

NK

som skal

en representant

Trondheim,

Dette utvalg

forvaltningsmyndighetene,

for ct

initiativ

i 1975.

og består

Landbrukshøgskole.

overfor

ansvaret

helhetsvurdering

vassdragssaker,

eler

i de respektive

''Det nasjonale

lig for den naturvitenskapelige
følge de enkelte

FOR

Tromsø)

har en rådgivende

her representert

ved NVE - Vassdragsdirektoratet.
NK

har følgende
Professor

sammensetning:

dust

Gjcccing

Amanuensis

dona Arne

manuensis

/ohr

Amanuensis

Roald

N

hadde

2 møter

utvalg

Norges

Wim

ler>

Bøe,

i

1981.

Universitetet

Universitetet
Vader,

Troms

Tromsø

Museum,

for vassdragsreguleringer.

Oslo

Trondheim

i Bergen

Museum,

fra l.10.1981

fram til 1.10.1981)

har bedt om at KFV's

som sekretariat

i

Landbrukshogskole

DKNVS Museet,

dense,

Larsen,

Forvaltningsmyndighetene
Oslo også virker

Ee,

W.

rstekonservaor
(Konservator

(formann),

sekretariat

for Det nasjonale

i

Kontakt-
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UTVALGETS FUNKSJON
Samfunnets krav til en mer inngående og bredere saksbehandling av vassdragssaker har ført til en rekke endringer og
tillegg i det lovverket som omhandler forvaltningen av våre
vassdrag.

NVE - Vassdragsdirektoratet

har videre, som vei-

ledning til konsesjonssøkere, utarbeidet utfyllende retningslinjer som omhandler hvilke opplysninger som ansees påkrevet
for at myndighetene

skal kunne ta stilling til en søknad.

Dette har nødvendiggjort et mer intensivt utrednings- og
vurderingsarbeid

bl.a. innenfor den naturvitenskapelige

sektor.

KFV (og senere NK) har sett det som sin oppgave å medvirke til
utviklingen av en bedre saksbehandling på dette felt.
NK

i

og de
iov

o

lokale utvalgenes arbeid er først og fremst forankret
vcssdragsreguleinger

9 4a, post log

(1917),

2:

"L. Ved utarbeidelsen av planer for vassdragsreguleringer som
går inn under denne lov, skal det tas hensyn til almene interesser som vil bli berørt, herunder særlig interesser knyttet
til
vitenskap, kultur, naturvern og friluftsliv.
2. Nar de rent forelopige underskelser
som kartlegging o.l.
er avsluttet og forberedelsen av mer konkrete planer tar til,
skal planleggeren straks sende melding til Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen.
I meldingen skal oppgis hvilke vassdrag
eller deler av vassdrag som planene antas
ville omfatte, og
så vidt mulig gis opplysninger om virkninger av betydning for
slike interesser som nevnt under post l."

Videre uttaler Vassdragsdirektoratet

i sine retningslinjer

(Rundskriv nr. 36 av 15. jan. 1974: "Retningslinjer.
sjonssaker veur. Vassdragsreguleringer")
inneholde:

at

en sknad

Konseskal

"generelle opplysninger om hvorledes og i hvilken utstrekning
aniegqet antas å medføre forandring av og eventuelt skadevirkninger på aturforholdene i relasjon til naturvern, kulturvern
oq friluftsliv."
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BEHANDLING AV VASSDRAGSSAKER
For å lette og samkjøre
retningslinjer
1981.

saksbehandlingen

for sin virksomhet.

Dette

Her er lagt vekt på den rådgivende

har i disse
Utvalgets

saker overfor

retningslinjer

har NK latt utarbeide
ble innført høsten
funksjon

utvalget

konsesjonsmyndighetene.
av 10.6.1981:

1. a) Det nasjonale utvalgs sekretariat (senere kalt sekretariatet)
mottar a Lle meldinger om utbygging og requler ing etter vassdragsreguleringsloven fra NVE - Vassdragsdirektoratet.
b) De fleste saker fremmet etter vassdragsloven mottas også av
sekretariaiet fra NVE - Vassdragsdirektoratet.
c) Alle konsesjonssaker nottas fra NVE - Vassdragsdirektoratet.
Skulle noen saker komme direkte til det aktuelle lokale kontaktutvalg,
Deretter vil en få lik saksbehandling videre.

må sekretariatet orienteres omgående.

2. Sekretariatet oversender de mottatte sakene til vedkommende
utvalg i henhold til avtalt geografisk fordeling.

lokale

3. Lokalt utarbeides opplegg for arbeidsprogram i felt.
Dette kan med
fordel utarbeides i kontakt med sekretariatet før det oversendes dit.
4. Det nasjonale kontaktutvalg behandler opplegget og tar avgjørelse.
Alle opplegg oversendes medlemmene til uttalelse. Formannen/
sekretariatet avgjr s? om det er nhdvendig med mndte.

5. Sekretariatet oversender programmet til det lokale utvalg, til
utbygger,
til Vassdragsdirektoratet og til Miljverndepartementet.
Nar utbygger tar kontakt, må sekretariatet underrettes.
Oppstår
komplikasjon vil Det nasjonale utvalg ta saken opp med forvaltningsyndighetene.

o. De utarbeidede fagrapporter oversendes utvalgets medlemmer

og

sekretariatet.
7. Det lokale utvalg lager i samarbeid med sekretariatet utkast til
helhetsvurdering, som så oversendes Det nasjonale utvalg for vedtak.
Formannen/sekretariatet avgjr om saken skal behandles i møte eller
kan behandles direkte. Det lokale utvalg kan forlange saken
behandlet i møte.
8. Det nasjonale utvalgs helhetsvurdering sendes Det lokale utvalg,
utbygger, Vassdragsdirektoratet og Miljøverndepartementet.

Nr dot Pr bedt om konsesjonsbetingede og/eller etterundersøkelser, skal
saken behandles otter samme monster som ovenfor. Det nasjonale utvalg
stir
fagl1g
ansvarlig for gjennomfring
og rapportering.
Helhetsvurdering vi! her bortfalle.

-

Til

kommentarer

utfyllende

voen

5.

pkt.

og danner

er nodvendige.

Befaringer

3. Grundige
Resultatene

fra

hvert

enkelt

dette
De

over de

og eventuelle

samen

rapportene

Disse

inneholder

faqrapporter

vedlegges

Det gis en

som ansees verdifulle

En skal også gå inn på hvilke
gjennomføringen

skadevirkninger

for

endringer

av utbyggingsog som del

faget spesielt,

vil påføre

konse-

av innsamlet

opplysninger.

objekter/delornrlder

og reguleringsplanene

i

presentasjon

en

tilgjengelige

fagfelt.

vedkommende

stilles

arbeidet

f agfcl t.

og andre

oversikt

må utføres.

undersøkelser

s jonssknaden.

materiale

materiale.

av foreliggende

grunnlag

kan gisp&

1. Lttalelse

punkt:

med ett av følgende

og kan konkludere

til orientering,

og utbygger

Vassdragsdirektoratet

vurdering

Uttalelsen

arbeidet.

for det videre

grunnlaget

oversendes

for

er & anta som en foreløpig

program

Det utarbeidede

2.

-

20

av natursystemet.
'I'il pkt. 7
Til

slutt gjenstår

samt A vurdere

leringens

innvirkning

Denne skal inneholde

2.

p

c'a,glia

momenter:
av hele nedbr

t

com

.

hehet

I

man nytte av det sett verdikriterier
er det

med Verneplan
ta stilling

av de objekter/

for hveI•t

som er særlig verdifulle

og for natursysteme

viktig

fe ltet

delområder.
Det gis en oppsummering

under arbeidet

fra alle under-

natursystemet.

beskrivelse

vedi.

delomr&der

(konsesjonsvurdering))

av utbyggingen/regu-

konsekvensene

følgende

watueogafisk

og de berørte

resultatene

å syntetisere

skelsene

l. iXor t

av naturverdier

(helhetsvurdering

denne prosessen
som er utviklet

for vassdrag.
til

faeomrt'Ue,

følgende:

Spesielt

har
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a. Vassdragets betydning som typevassdrag.
b. Vassdragets betydning som referansevassdrag.
c. Vassdragets betydning for undervisning og forskning.
d. Hvilke kvaliteter i nedbørfeltet som blir direkte
berørt og om disse kvalitetene er sjeldne eller
vanlig forekommende.
3. Foventede

3kadevi«ringer.

S& langt det er mulig klar-

legges de endringer (direkte og indirekte) som vil p<lfØres
naturforholdene som følge av planlagte reguleringer og
andre inngrep.

I praksis vil dette variere mellom alt

fra diffus pvirkning

til total deleggelse

forskjelligartede virkemåte.

av naturens

På denne bakgrunn gis det

så en vurdering av skadevirkningene for hvert enkelt fagområde, såvel som for landskapssystemene som helhet.
4.

Samlet

vcderina.

Punkt 2 og 3 settes opp mot hverandre.

Det forventede tap (antatte skadevirkninger) sees i relasjon til de kjente ressurser av de aktuelle naturtyper i
nabovassdrag, i landsdelen, nasjonalt og eventuelt internasjonalt.
5.

Ti L%ding.

På denne bakgrunn kan NK tilrå at

a) konsesjon gis uten spesielle vilkår
b) konsesjon gis med forbehold om visse planendringer
c) det knyttes visse betingelser til konsesjonen
- i forbindelse med driften av anlegget
registreringer som bør/må foretas før inngrep
tar til (konsesjonsbetingede undersøkelser)
- underskelser

som br/m%

foretas mens og/eller

etter at inngrepene er igangsatt (etterundersøkelser)
d) konses jon ikke bør gis.

-

-
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HELHETSVURDERINGER
I 198l har NK avgitt uttalelser
- Uttalelse

angående

utbygging

i følgende saker:

søknad om tillatelse

av Mossefossen

til

med endret manøvrering

for Vansj%.
- Ny reguleringskonsesjon

for Mårelva.

- Ny reguleringskonsesjon

for Mesnaelva.

- Sknad

om vassdragsutbygging

og Stigedalselva

av Austefjordselva

m.fl. i Fyrde kraftverk.

- Vern av Junkerdalselva
- Konsesjonssøknad

(i Saltdalsvassdraget)

for utbygging

og regulering

i

Saltfjell-Svartisen-området.
Med unntak av den siste saken har de øvrige kun dreiet seg
om små endringer
har da ogs

i allerede

regulerte

vassdrag.

hatt få eller ingen bemekrninger

Utvalget

her.

Saltfjell-Svartisen

Det nasjonale
oktober

kontaktutvalg

for vassdragsreguleringer

1981 fram sin helhetsvurdering

Saltfjell-Svartisenomr&det.

helhetsvurdering

De naturvitenskapelige

underskelsene

etter at NVE - Statskraftverkene
og utbygging

Univ. i Oslo fikk ansvaret

arbeidet.
i

on&det

sommeren

ble registrert

i

til i sin funksjonstid.
ble p&begynt
i området.

for det geofaglige

1976.

i

1975

hadde gitt melding om planer

av vassdrag

De geomorfologiske

av en befaring

av naturverdiene

Dette er den hittil største

sak NK har utarbeidet

for regulering

la i

KFV ved

utrednings-

forhold ble vurdert på bakgrunn
Den spesielle

ved feltarbeid

i

karstmorfologien

1977

0g

1978.

-

Zoologisk

institutt

tologiske

underskelsene,

23

-

ved Univ. i Trondheim

utført undersøkelser

mens DKNVS,

har gjort de orni-

Museet

i Trondheim

i botanikk og ferskvannsbiologi.

Innen

de 3 biofagene

ble det gjort feltarbeid

i 1975

Underskelsene

resulterte

&rene i en rekke

rapporter

de flgende

i

som danner grunnlag

har

og 1976.

for den foreliggende

helhets-

vurderingen.
Det har lenge fra forskjellig
etablert
gjr

en nasjonalpark

hold vært arbeidet

på Saltfjellet.

for å f5

De eldste planene

helt tilbake til 1930-tallet.
nr. 64 (1965-66)

I Stortingsmelding
Arbeidsdepartementet
område

i Nordland

Saltfjellområdet

fylke.

for skydd av naturtyper
interesse"
Svartisen

nevner Kommunal- og
som et egnet frednings-

Senere har "Nordiska arbetsgruppen
och biotoper

av gemensamt

nordisk

i en rapport pekt på at store deler av Saltfjell
egner seg for etablering

hørende

landskapsvernområder.

NK sier

i sin uttalelse

nasjonalpark

av verneomrader

som frst
i

De legger følgelig

begrunner

en Saltfjellet

nasjonalpark,

se kart, og

og tilrådninger

NVE - Statskraftverkenes

utbyggingsplaner.

Selve helhetsvurderingen

vil bli publisert

og tilr%dningen.

fram en

et forslag til avgrensing

kommer dernest med en konsekvensanalyse

serie fra NK våren 1982.

med til-

at de regner med at planer om en

blir realisert.

helhetsvurdering

av nasjonalpark

-

til

i en ny rapport-

Her gjengis bare konsekvensanalysen
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etter

en helhetlig
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Engabn?ornrådet,
landskapsvt?rnområde
med botanisk
reservat.
Junkerelvas
felt
med tilstøtende
areal
i nord,
landskapsvernomrde
med botanisk
reservat.
4. LØnse.l va.
felt.
r,,ed Dypenå,
landskapsvernområde.
- bvre
dei av Sunnfjordsvassdraget,
ytterligere
data
for en vernevurdering
bør innvinnes.
•
Ar' adl ia, botanisk:
reservat.
1.

2.
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and·
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mange

for de ulike naturfaglige

Svartisen,

i forholdsvis
å tolke

naturdokument.

områdene

prosesser

avgrensning

som er

og de arealene
enestående

nasjonalpark

ct variert

utvalg av slike objekt,

produktive

dalforene

som bio-

forslag

forsøker

til

å fange opp

som de to mest

A verne produktive

er med.

til

historiske

Vart

samtidig

avsmeltet

muligheter

sAvel landskapsformer

p% land og i vatn.

av Saltfjellet

og til

og rik flora og fauna.

og rommer viktige

Det gjelder

logiske pion€rsamfunn

ofte er interessene

først og fremst to forhold.

sein tid gir dessuten

nåværende

objekt

og det finnes kalkholdige

felt med sjelden

de brenære

verdifulle

disipliner,

er vekslende

dels kalkrike

og svrt

Dette skyldes

sammenfallende.

Jensen

av John W.

ronmer

Berggrunnen

-

areal er for

øvrig ct mål i seg selv.
Til tross for at vårt nasjonalpark-forslag
lite, ca. 1300

m,

griper

De fremlagte

er til gjengjeld

altomfattende

vassdrag
avveining

som drenerer

dårlig
2:

940

og utredningsarbeidet

i 10 år.

GWh,

mens

dette

andelen
i

rdinger

interessene.

inn andre moment.

pågår

i de vassdrag

som

fylke kommet meget

3,7% av fylkets

p% landsbasis

Nordland

m% vurderes

på vår vurdering

potensiale

er l2,9%.

Dette

spesielt

at enkelte

blir spart for kraftutbygging,

basert

for den

109 GWh er varig og 492 GWh vernet

Vi regner det som en selvfølge

Saltfjellet

samtlige

som skal vernes mot

Sorn kjent har Nordland

I alt utgjør

at utbyggingsplaner
lig.

for vassdrag

ut i disse planene.

i 10 Ar.

og berører

som må finne sted, vil vi bringe

kraftutbygging,
er vernet

kraftutbyggingsplanene
Som grunnlag

Saltfjellet.

Det er laget en landsplan

er

det inn i alle de foreslåtte

utbyggingsprosjektene.
nesten

arealmessig

på
tilsier

omhygge-

vassdrag

på

og fremmer til-

av de naturvitenskapelige

-
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Bildet viser det strukturavhengige landskap i Saltfjell/
Svartisområdet.
Nederst midt på bildet sees Ranafjorden og
Langvatn, midt på bildet Storglomvatn og lengre nord Beiarelvas
utløp i Beiaren. Helt i nord sees Saltfjorden med Skjerstadfjorden.
(Fotoet er utsnitt av opptak av området fra jordressurssatelitten, Lansat II, tatt juli 1975.)

-
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I utgangspunktet ønsker en å verne fullstendige vassdrag,
særlig ut fra hensynet til referanse- og typevassdrag.
Argumentene

for dette er blitt så grundig understreket

arbeidet med verneplanen at vi ikke skal gjenta dem.

i
Dette

forhindrer ikke at sidevassdrag eller delfelt pga. spesielle
kvaliteter eller som restfelt kan ha meget stor verneverdi.
Slik er det imidlertid lettere & akseptere inngrep i det
allerede sterkt utbygde Ranavassdraget
som renner nordover på Saltfjellet.

enn i de vassdragene

Det er allikevel

spesielle kvaliteter i Glomåga, Blakkåga og Stormdalen som
gjør det vanskelig å tilrå utbygging.
Ut fra id€ene om vassdragsvern m% det vere et krav at minst
ett vassdrag på Saltfjellet i sin helhet unndras fra kraftutbygging.
verdifulle.

Beiarvassdraget

peker seg klart ut som det mest

Dets mangfold og variasjon er størst.

fologisk er hele nedslagsfeltet

verneverdig,

Geomor-

og det inne-

holder en rekke spesielt verdifulle objekt for alle faafelt.
Særlig som referanse- og typevassdrag

for Saltfjell-Svartisen-

området er det viktig at det også omfatter brepåvirkede

areal

og vannlp.
Alle de planlagte kraftutbyggingsprosjektene
konflikt med naturfaglige verdier.

kommer i sterk

Når en tar hensyn til en

Saltfjell nasjonalpark og behovet for vassdragsvern,
følgende tilrådinger og prioritering
l. Beiautbuagingen

vassdrag og vernes i sin helhet.
verneverdi; ut fra geomorfologiske
sterke i vre

av utbyggingsprosjektene:

frar&des absolutt.

pekes ut som Saltfjell-Svartisomrdets

Beiardalen.

Beiarvassdraget
referanse- og type-

Hele Beiarvassdraget

brepåvirkede
prioriterte

er

interesser, som er srlig

Nedslagsfeltet

er rikt botanisk,

og det finnes tre spesielt botanisk verdifulle
Ferskvannsbioloisk

gir vi

areal.

er det fin variasjon fra ganske rike til

lokaliteter.
fuglebiotoper.

Gr<ltådalen og Riebivaggi er
Til Riebivaggi knytter det seg

-

tessuton sere

-
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flerfaglige interesser.

berøres ikke av utbyggingsplanene,
verneverdien

av Beiarvassdraget

del'eltet

Dette

men Øker i sterk grad

totalt.

Som en konsekvens av denne tilrdingen
føringen av Kvitbergvatn.

De sammenfallende

utg&r over-

flerfaglige

interessene i Harbodalen, Kvitbergvatn med tilgrensende
og Russåga forblir intakte.
innlemmes i nasjonalparken

Disse verdifulle objektene kan
eller et tilstøtende verneoråde.

Samtidig blir også Lakselva til Misvær uberørt.
ferskvannsbiologisk

Dette er

det rikeste vassdraget på Saltfjellet.

2. C'to+-lofiodutiuginens

overf6ringer

fra st

av hensyn til et komplett vern av Beiarvassdraget.
Beiardalens vestside, dalendesystemet
bergdalsbreens
Blakk?ga br

areal

smeltevannselv,

m& utga
vre

i Beiardalen, Troll-

Bogvatnet og øvre del av

inngå i og slik øke spektret av naturtyper

i

Saltfjellet nasjonalpark.
3. Neri-nut
Stormdalen.

ginggn

m% frardes

sterkt av hensyn til

Stormdalen er det mest produktive dalføret i

Sal tfjell.onffådet, og rommer også størst biologisk variasjon.
Vern av Stormdalen har betydning

langt ut over selve dalens

flora og fauna, da den periodevis er viktig for mange dyrearter i et langt større område.

Stormdalen og Bjøllådalen

bør inngå i Saltfjellet nasjonalpark.
4.

Ster-Gicvdutbugggens

over0ringer

lettere å akseptere enn overføringene
Vi vil imidlertid sterkt understreke
geofaglige

interessene

fa

vest

er

fra Beiarvassdraget.
at de botaniske og sterke

i dalsiden ngabreen-Dimdalen-Nord-

fjorden tilsier at området unndras fra kraftutbygging
CJis

områdevern.

og
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5. Mei fjord-utbyggisen
ved Glomvan,

berrer

spesielt naturfaglige

ved Austerdalsisen,

dalen generelt.

i Flatisvatn

I og med at objektenes

dateres, er de viktige naturhistoriske
en enestående

anledning

Vesterdalen

med Flatisvatn
av kende

Flatisvatn
magasin

Den sist avsmeltede
være et viktig

Vi tilrår at magasinet
og Tverr&gas
kraftverk

6. Sultdlcutivuaaingen

Installa-

må tilpasses

dette.

er det da tatt hensyn til at Lang-

i Glomågas

verdier.

store og dels flerfaglige
men de berøres

meget store,

delta sterkt reduserte.

er det prosjektet

med naturfaglige

nedslagsfeltet,

i

inntaks-

samlp.

vatnet allerede er regulert og de opprinnelig

reservater

interesser

utgår, og at vatnet tas inn i et mindre

verdiene

en serie

Det nytter

og naturhistoriske

og Flatisvatn.

I vår vurdering

arealmessig

pion§r-

å frarJ over-

til absolutt

alder fra vest mot st.

sjonen og driften av Melfjord

konflikter

De gir også

som da vil representere

like ovenfor Glomågas

flerfaglige

kan

tappes allerede

vil imidlertid

seg også direkte naturfaglige
til Vesterdalen

dokument.

gjennom Austerdalsvatn.

element av en nasjonalpark,
av dalfrer

avsmelting

Austerdalsvatn

kunstig og vi finner ikke grunnlag
føring av Blakkaga

og i Vester-

til å studere biologiske

samfunn på land og i vatn.

verdier

som gir minst

Det er en opphoping
verdifulle

objekt

i

i mindre grad av planene.

og landskapsvernområder

som er begrunnet

av
De

foran

foresl&s opprettet.

Dersom en ikke vinner
vassdraget,

fram med fullstendig

vil vi prioritere

l. Galtdal.·utiveingen

slik:

frar%des absolutt.

ut som Saltfjcll-Svartisområdets

referanse-

selv om det ikke har alle Beiarvassdragets
spesielt mangler

brep5virkede

vern av Beiar-

system.

Saltdalselva

tas

og typevassdrag,
kvaliteter

og

-

2. ieia«ivu;is

m%

Kvitbergvatn
for
Misvær

reduseres,

og RussågQ

få et komplett
forblir

vernet

frar&des

Etablering

av magasin
br

rd-at

alternativ

absolutt

utgå,

av en tørrlagt

av

slik at

til nasjonal-

elv.

i Vesterdalen

br

begrenses

foran.

ti urging,

icu

og overføring

del av Svartisen

inngrep

uggingens

store naturfaglige

i Bogvatnet

imidlertid

parken uten at den skjæres

6. i

til

sterkt.

berrer

& legge østre

det blir mulig

som foresltt

Lakselva

uberørt.

øvre del av Blakkga

5. 'Me lo

av

Dette er en betingelse

Saltdalsvassdrag.

o rdutbuasingen

verdier.

slik at overfringen

faller ul.

3. Nod-Ranautbusuingen
4. Sto-'lcnfj
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begrenset

vurdering

etter pkt. 2, er etter en slik

det utbyggingsprosjekt

som er lettest

akseptere.

Til sist vil vi understreke
vanskelige
hensyn

flerfaglige

til områdevern

serende.

Samtidig

komplekse.

avveininger.

er utbyggingsplanene

De mange

overføringene

Når det gjelder
konsesjoner

unntatt

I eventuelle

Austerdalsvatn,

Glomåga

har gitt eksempler

omfattende

areal eller

og situasjonen

og Bogvatn.

om

om supplerende
og Moen

bør det plegges

undersøkelser

på uheldige

og

til vassdrag

som er gitt av Faugli

konsesjonsvilkår

ligere ferskvannsbiologiske

kompli-

fra utbygging.

konsesjonsbehandlingsfasen
underskelser

virker

fra vassdrag

gis, viser vi til de tilrådinger

geomorfologiske
(1979).

meget

å finne sammenhengende

som kan foreslås

meget

De ofte divergerende

og vern av hele vassdrag

gjør det også vanskelig
vassdrag

at vi har stått overfor

ytter-

i Flatisvatn,

Aune og Kjrem

valg av veitras§er.

(1978)
Vi finner

-

3l

-

det naturlig at Det nasjonale kontaktutvalg
under den videre behandling av saken.

Vi står til disposi-

sjon for å ivareta de naturvitenskapelige
sakens gang og om konsesjoner

blir rådspurt

interessene under

skulle bli gitt.

-

DE 10-ARS

-

2

VERNEDE

VASSDRAG

STYRINGSGRUPPEN

OG DENS OPPGAVER

Styringsgruppen

for

det

i 10-års vernede

arbeid

departementet

J-}n

nut

Fagsjef
Amanuensis

Tv h n

Frstelekto

r

il

etter

er

Gunar

H:voder

i

/c'.•j

111•v·icl 0,-LLwJ

(MD,

vi tenskapelige

irn

Bergen

Museum
Bøe

1.10.1981.

(KFV,

t· od

(MD,

Univ .

.i Oslo)

er

koordinering

konsu-

arbeidet

Trondheim)
i

Oslo)
Tromsø

i

arbeidssted:

Museum)

Oslo)
Univ.

i

Bergen)

fr am ti 1 1. 3 .1981)

fordelt

på universitetene

Styringsgruppen

har

av

og

helhetsvurdering.

gruppe

fr a 1 . 3 . 19 8 1 )

Univ.

0 slo,

en

praktiske

arbeidssted:

(KFV,

(MD,

Landbrukshgskoie.
g

i

Fau:Jli

videre

Univ.

( MD , 0 s 1 o ,

Utredningsarbeidet
legging

Per

(DKNVS Museet,

Moc¢

: :e

Trondhc

Universitetet

det

(KFV,

r' .'.k

co:ii

/?(_)/ ;'

DKNVS Museet,

deltar

til

i''

h'·'.11.<f:,um

n Xv

n,

Ei,10.1•

Prr

knyttet

i-i._o(uzu,.

f:

r-; c

konservator

møter

A,J L: 1.

[,,';;;

Landbrukshøgskole

sekretaer.

?A Styringsgruppens

:r'

i Oslo

Universitetet

Wim Vader, Tromsø

konsulent

som

sammensetning:

, NVE - Vassdragsdirektoratet

Skog,

Styringsgruppens

Heid

r.Ic ;i

in

overtok

Vitenskapelig

ia

I.

Førstekonservator
Wim Vader

Norges

av Miljøvern-

Miljøverndepartementet

ij,ul(ff.!,

39»

følgende

(formann),

E:" e,

kt',lC

F.J, 7.[

Uyråsjef

har

r:.:...-;·-z>,'

,Ju.;:

Amanuensi_s

lenter,

og

undersøkelses-

ble oppnevnt

vassdrag

15.11.1976

Professor

er

naturvitenskapelige

arbeidet

og

ansvaret
for

den

Norges

for
endelige

plannatur-

-
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Styringsgruppen har lagt et stort arbeid i å velge ut
fagområder og planlegge undersøkelser på et faglig nivå som
må ansees som minimum for å kunne fremskaffe materiale til
en noenlunde forsvarlig vernevurdering.

En har tatt utgangs-

punkt i de fagområder som best kan belyse verneverdien og
som samtidig egner seg praktisk, økonomisk og kapasitetsmessig.

En har blitt st&ende med folgende fagomrder:

Geofag:
- geomorfologi/kvartærgeologi
- fluvialgeomorfologi
Biofag:
- botanikk
- limnologi/ferksvannsbiologi
- ornitologi
Ved siden av arbeidet i de enkelte vassdragene vil en forsøke
& se innholdet i de 10-års vernede vassdragene i relasjon til
den samlede ressurs av naturkvaliteter i andre vassdrag.
Dette gjelder i første rekke de allerede vernede vassdragene,
men også andre som kan tenkes å kunne erstatte de 10-års
vernede vassdragene.

Ndvendigheten

av dette fremg&r av at

man bl.a. har som målsetting å få representert et utvalg av
vassdragstyper og finne frem til egnede referansevassdrag.
Dette er en absolutt forutsetning for at arbeidet med Verneplanen skal bli tilfredsstillende avsluttet.
Styringsgruppens arbeid er planlagt avsluttet i vårsemesteret
1982, og sluttarbeidet inkludert selve vurderingsarbeidet
blir publisert i en egen NOU-rapport.
trykt sommeren 1982.

Denne er forventet

Her vil også bli inntatt en egen omtale

av de enkelte vassdrag med oppsummering av de faglige verdier
og konklusjoner.

Folgende objekt vil bli vurdert:

-

-

Hurdalsvassdraget
Kynna
Imsa/Trya
Grimsa
Atna
Jora/vre
Lagen
Vassdrag i Hemsedal
Todla
Krderen
Daleelva
Sj&vatnomradet
Lifjellomradet
Viddene mellom Seljordvatn
og Flvatn
Området vest for Fyresvatn
Vegarsvassdraget
Lyngdalsvassdraget
Bjerkreimsvassdraget
Vikedalsvassdraget
Granvinelvi
Fosselv
Eikjedalselv
Vossovassdraget
Ynnesdalsvassdraget
Undredalselvi
Flåmsvassdraget
Utla
Feigumvassdraget
Mrkri
Storelva
Jlstra

3
9
II l
II 2

11

14
34
36
37
II
44

34

5

45
46

5.1
56

60
61
70

76
77
78
80
83
90
91
92

93
26

97

98

ARBEIDET

I

Ørstavassdraget
Vesteråselv
Stordalsvassdraget
111
Istra
114
Drivavassdraget
Todalselva
116
124
Gaula
II 10 Garbergelva
131
Stjørdalselva med Farra
Verdalselva - del Skjækra
131
Snåsavatn
132
133
Ogna
139
Sørli vassdraget
II 15 Nesåa
Hylandsvassdraget
136
Terr&kelva
141
146
Lomsdalsvassdraget
154
Langvatn
Valnesvassdraget
155
Elvegardselv
162
Spansdalsvassdraget
172
Barduvassdraget ovenfor
182
Altevatn
184A
Nordkjoselv
Reisavassdraget
191
Oksfjordvassdraget
1.91A
Repparfjordvassdraget
196
Snfjordvassdraget
198
200
Lakselv
204
Julelva
Vesterelva
205
219
Karpelv

1981

Aret 1981 markerer

siste feltsesong for det naturviten-

skapelige undersøkelsesarbeidet
I

102
105
109

i de 10-års vernede vassdrag.

denne sesongen har arbeidet vært konsentrert

til de vass-

drag Stortinget ved sitt vedtak av 30.10.1980 tilfyet
over de midlertidig
tilråding, publisert

vernede i relasjon til Sperstadutvalgets
i NOU 1976:15.

objekt:
II

1

Imsa/Trya

II

5

Daleelva

lista

109

Stordalsvassdraget

136

Hylandsvassdraget

146

Lomsdalsvassdraget

Dette gjelder følgende

35

Lomsdalsvassdraget

Nedre Grunnvatn (245 m o.h.).
Vannet virker som sedimentasjansbasseng og er nær
gjenfylt. En ser østover
innover Velfjorddalen fra
Middagsfjell.

Vassdragets østlige del
med Elgviddevatn
(596 m o.h.).

Indre Storbrja i Velfjorden med Lomsdalselvas
lØp i metamorfe kambrosilur bergarter i forgrunnen •

;:_·{

.

Alle foto av
P.E. Faugli 1981.

3'
"»
,.·.:
;.J·

-
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Alle disse vil bli behandlet av Styringsgruppen

p% lik linje

med de andre objektene.
Som et ledd i det kommende vurderingsarbeid

har Styrings-

gruppen hatt møter og befaringer i aktuelle vassdrag.

Denne

sesong ble det foretatt befaring av Lyngdalsvassdraget

i tiden

l.-4. juni.

Dette var et fellesarrangement

med Styringsgruppen

for vurdering av kulturverdienei de 10 års vernede vassdrag. Videre var
innbudt representanter
verndepartementets
I perioden

for de øvrige fagområder innen Miljø-

ansvarsområde,

friluftsliv,

jakt og fiske.

17.-20. august ble følgende vassdrag befart av

gruppen i Finnmark, objekt 200 Lakselv, 204 Julelva og 205
Vesterelva til Syltefjord.
Feltopplegget ble avsluttet i september hvor objektene 80
Vossovassdraget,

83 Ynnesdalvassdraget

og 91 Flåmvassdraget

ble befart.
I tillegg ble det i 1981 avholdt ett møte.
hadde forvrig

Konsulentgruppen

fire miter til pa programmet.

Midler til arbeidet bevilges av Miljøverndepartementet
Statsbudsjettet,

kap. 1410, post 75.

over

-
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INFORMASJON

RAPPORTER
Kontaktutvalget opprettet i 1976

en rapportserie hvor

artikler, foredrag, utredninger o.l., som antas å ha interesse, blir publisert.

Resultatene av undersøkelsesarbeidet

i forbindelse med større prosjekt vil bli presentert i denne
serien.

Befarings- og undersøkelsesresultater

oppdrag går inn i en egen intern serie.

fra mindre

Opplaget er her

sterkt begrenset.

Publisert
Nr.

2l

1

Rstad,

1981
O.W.

vassdraget.

Fugl og pattedyr i Veg%rs-

1981.

Nr. 22 Faugli, P.E. 1981. Tovdalsvassdraget - en fluvialgeomorfologisk analyse.
Nr. 23 Moss, 0.0. & Næss, I. 1981. Oversikt over flora og
vegetasjon i Tovdalsvassdragets nedbrfelt.
Nr. 24 Faugli, P.E. 1981.
Nr. 25 Bogen, J. 1981.
Ary-vassdraget.

Gra

- en geofaglig vurdering.

Deltaet i Veitastrondsvatn

i

Nr. 26 Halvorsen, G. 1981. Hydrografi og evertebrater i
Lyngdalsvassdraget i 1978 og 1980.
Nr.

27

Lauritzen, S.-E. 1981.
Innfring i karstmorfologi og
speleologi. Regional utbredelse av karstformer i Norge.

Nr.

28

Bendiksen, E. & Halvorsen, R. 1981.
inventeringer i Lifjellomrdet.

Botaniske

Nr. 29 Eldy,
S. 1981. Fugl i Bjerkreimsvassdraget i
Rogaland, med supplerende opplysninger om pattedyr.
Nr. 30 Bekken, J.

1981.

Fugl og pattedyr.

& Lkken,
S. 1981.
Vegetasjon og
flora i Grimsavassdragets nedbørfelt.
Nr. 32 Arsberetning 1980.

Nr.

31 Schumacher, T.

Lifjell.
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Interne
81/0l

Halvorsen, K. Junkerdalen - aturvitenskapelige
forhold. Bilag til konsesjonssøknaden Saltfjell-Svartisen.

ARTIKLER o.l.
Med bakgrunn i utredningsarbeidet

i Tovdalsvassdraget

er

det blitt trykket to artikler i Den norske turistforenings
årbok 1981:
- Landskapet av Per E. Faugli
- Vegetasjonen

i Øvre Tovdal av Inger Næss

FOREDRAG OG UNDERVISNING
G. Halvorsen

foreleser i kurs i ferskvannsøkologi

ved Institutt for marinbiologi

(L 220)

og limnologi, og er sensor

ved hoved fagseksamen ved Zoologisk institutt.

P..

Faugli holdt foredrag pa et kurs om "Kraftutbygging

og

lokalsamfunn" på Kvikne i mai, arrangert av Rådet for naturog miljøfag, Universitetet

i Oslo, i samarbeid med Kvikne,

Tolga og Tynset kommuner.
G. Halvorsen holdt foredrag på lignende kurs
oktober.

p

Dokka i

Dette ble arrangert i samarbeid med Nordre Land

kommune.
P.E. Faugli holdt foredrag i desember på Sundvollen
av naturvitenskapelige

undersøkelser"

i Miljøverndepartementets

vassdrag".

prosjekt

"Om bruk

for ledelse og ansatte

''Samlet plan for gjenværende

-
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KOMIT€ARBEID
P.E. Faugli deltar i følgende:
- Rådgivende utvalg for prosjektet om miljøvirkninger
av vannkraftutbygging

- Statistisk Sentralbyrå ved

gruppe for ressursregnskap.
- Utvalg for å utarbeide "Krav til søknader om ny
reguleringskonsesjon

ved utløp av hjemfallstids-

punkt - NVE ved Vassdragsdirektoratet.
- Faggruppe Naturvern/friluftsliv

i prosjektet

"Samlet

plan for gjenværende vassdrag" - Miljøverndepartementet.

SEMINAR, KURS o.l.

T. Nordseth deltok på NTNF's etterutdanningskurs

for

sekretærer i Morgedal 9.-13. mars.1981.
P.E. Faugli deltok på NTNF's prosjektlederseminar
med den første av tre samlinger 22.-27.

som startet

mars.1981.

7. Nordsetn begynte npsten 198l p& sin 2-&rige utdannelse
ved Bedriftsøkonomisk

Institutt med siktemålet bedriftsøkonom.

J. Gjessing deltok på konferansen

"Perspectives on Landscape

Ecology'' med ekskursjon og befaring i Nederland

.E.

laugli

0g

reguleringers

.0.

3.-19. april.

Moss deltok pa seminar om "Vassdrags-

innvirkning på lokalklimaet" arrangert av

Norsk hydrologisk

komite på Røros 30. nov. - 2. des.

K. Halvorsen deltok på seminar om vannbruksplanlegging

arrangert av Norsk Vannforening

nov. 1981.
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fagmote i plantesosiologi

Økologi på Kongsvoll 16.-17. mars.

og vegetas jons-

Arrangør: DKNVS Museet,

Trondheim.
0.0. Moss deltok på Nordic Council of Ecology's kurs
gical Effects of Stream Regulation

"Biolo-

in Scandinavia'' på Urne

Universitets kursg&rd, Hallnas, Sverige, juli 1981.

Nytt fra
Universitetet

Oslo

Averne eller ikke verne

i
17. NOVEMBER 1981

det er spørsmålet

Med denne frie variant av Shakespeare (som egentlig hadde rappet
den fra Christopher Marlowe som
hadde rappet den fra Aristoteles som
hadde rappet den fra Parmenides) i
tankene dro vi til vårt møte med en
av våre mer anonyme elvereddere.
(Universitetet har som kjent også
noen av den ikke fullt så anonyme
arten.)
- Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer står det på døra, vitenskapelig konsulent Per Einar Faugli,
hvorfor så langt og intetsigende
navn?
- Trost deg med at vrt opprinnelige navn var enda verre, så vi beveger oss i riktig retning i hvert fall.
Finna, nord for Vågå, er et av de vassdrag som for tiden er gjenstand for naturvitenskapelige
Imidlertid er det slik at når et navn
undersokelser
er innarbeidet, blir det problematisk
å skifte.
ges av planlagte inngrep, og hvilke ter 4 faggrupper: Geofag, botanikk,
- Hvor gammelt er KFV?
endringer I skadevirkninger
de ferskvannsbiologi og ornitologi. Der- Utvalget ble oppnevnt av uni- samme inngrep kan pafore natursys- etter sammenfattes synspunktene i
versitetsdirektøren i 1966 etter ønske temene.
en felles innstilling.
fra Industridepartementet, Kommu- Fortell oss i korte trekk hvor- Arbeider dere bare med konnal- og arbeidsdepartementet og dan KFV er organisert.
krete utbyggingsprosjekter?
NVE - Vassdragsdirektoratet.
- I selve utvalget sitter 8 viten-- Nei. Dels har vi de konkrete
- Utvalget har sikkert også et skapelige ansatte fra forskjellige fag- konsesjonssakene til uttalelse, dels er
mandat?
miljøer. Professor Just Gjessing ved vi en av mange bidragsytere i ar- Ja, utvalget skal ivareta de na- Geografisk institutt er utvalgets for- beidet med verneplanene for vassturvitenskapelige interesser i forbin- mann. Han har i de senere år stått drag, vi har som kjent hatt flere. For
delse med utbygging og regulering meget sentralt i dette arbeidet.
øyeblikket er vi på oppløpssiden når
av våre vassdrag. Nærmere bestemt
V idere er det et sekretariat som det gjelder Verneplan III - som
vil det det si at hovedoppgaven er å stammer fra tidlig i 1970-arene, der omhandler vassdrag vernet til I 9 85.
fremskaffe nødvendige opplysninger vi er 4 ansatte på heltid.
Dette arbeidet skal om noen måne- Dere må vel kunne dekke flere
om naturforholdene slik at man kan
der resultere i en egen NOU-rapport
vurdere spørsmål om hvilke natur- fagomrider?
fra Miljøverndepartementet.
faglige verdier som berøres/ ødeleg- Ja, vi vurderer problemene etAv de konkrete konsesjonssakene

»
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vi har stelt med i det siste, er utbyggingen av Etna/Dokka og Tovdalsvassdraget, begge saker som står foran sin endelige avgjørelse på det
politiske plan. Videre pagar rapportering fra Lyngdalsvassdraget og
Finna, disse vil foreligge neste år.

- Har KFV ingen kontakt med
studenter?

- Dekker dere hele landet?

- Ja og nei. Da må jeg tilbake til
organisasjonsstrukturen. Alle universitetene samt Norges Landbrukshøgskole har slike utvalg, og disse
igjen har en koordinerende overbygning i form av Det nasjonale kontaktutvalg. KFV her i Oslo er imidlertid det eneste av utvalgene som
har et sekretariat. Derfor fungerer vi
også som sekretariat for Det nasjonale kontaktutvalg.
- Denne ordningen md bety et utstrakt samarbeid. Hvordan har dette
fungert?

- I verneplanarbeidet over all
måte bra. Vi har ikke hatt noen problemer i så måte, til tross for at det er
ganske store bevilgninger ute og går.
«De 10-ars vernede vassdrag» dreier
seg f.eks. om ca. 12 mill. kroner.
I konsesjonssaker er det nok enkelte kjepphester ute og galopperer,
men vi prøver å få satt disse på
stallen hurtigst mulig.
- Kunne vi i det svaret lese mellom linjene at dere har problemer av
annen art?

- Tja, det er klart vi kunne onske oss flere ansatte f.eks. Den gang
tidlig i 1970-arene da sekretariatet
ble opprettet, rakk vi å ansette 3
vitenskapelige konsulenter som dekker 3 av de 4 faggruppene. Vi rakk
imidlertid aldri å ansette noen ornitolog før stillingsstoppen etc., så den
delen av virksomheten må dekkes
på annen måte, timelærerbudsjett,
engasjementer etc.
-- Dette er da et problem dere deler med andre!

- Selvfolgelig. Og som så mange
andre synes også vi det er et paradoks at selv om vi har pengene, kan
vi ikke ansette noen fordi vi da ville
pådra Universitetet arbeidsgiveransvar.
- Vil dere gjerne verne for enhver pris?

Per Einar Faugli

- Nei, det vi har som hovedmål
for arbeidet er å få etablert et sett av
type- og referansevassdrag. Enkelt
forklart betyr dette at vi deler landet
inn i mindre regioner, der vi søker å
få bevart visse vassdrag som er typiske for trakten ut fra de naturfaglige
forhold. Dette betyr at vi i n region
kan være fornøyd med å få vernet
ett vassdrag, mens det i naboregionen kanskje er ønskelig med f.eks.
tre. Dette avhenger av de lokale
forhold. Referansevassdragene vil i
fremtiden bli våre feltlab'er. Nevnes
må også at spesielle faglige momenter kan spille inn ved forslag om
vern.
- Dere vil altså enten verne eller
bygge ut?

-- Nei, på ingen måte. I denne
bransjen skaller en fort hodet i veggen med en slik svart-hvit modell. I
svært mange saker må vi interessere
oss for deler av planene. Det kan
dreie seg om å forhindre inngrep i et
interessant sidevassdrag eller delfelt,
eller at vi ønsker å verne et enkelt
vann i vassdraget, eller at vi rett og
slett ønsker en steintipp flyttet til et
annet sted.
-- Nar dere fram med synspunktene?

- Det kan jeg vanskelig svare på
helt generelt. For min egen del har
jeg den oppfatning at vi når lengst
når det gjelder verneplaner; i konsesjonssaker kan det ofte være verre å
få gehør for synspunktene våre.
Imidlertid har vi en viss innflytelse i
delspørsmål av type nevnt ovenfor.

- Jo, det har vi. Til aktuelle kortvarige utredningsoppgaver engasjeres hovedfagsstudenter, ja ansatte
med. Men vi ønsker å utvikle et nærmere samarbeid med instituttene. Vi
mener at en del av de utredninger og
undersøkelser vi gjør, kan egne seg
som oppgave for cand. scient. studenter, og dette er noe vi vil intensivere arbeidet med. For tiden er vi
også opptatt av de ettervirkninger
inngrepene forårsaker i natursystemet - her ligger nok flere hovedoppgaver og venter på interesserte
studenter.
*

Smooth runs the water where the
brook is deep (stille vann har dyp
grunn) lar Shakespeare Henrik VI si.
Takket være KFV og andre som utfra forskjellige motiver arbeider for
vern av våre vassdrag, vil så få som
mulig av disse dype vann være laget
av mennesket og dets demninger. Og
de gangene vi griper inn og endrer
naturen, skjer det slik at ikke alt for
store verdier går tapt.
HH
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ARTIKLER,

-

FOREDRAG

o.l.

GENERELLE NATURMESSIGE KONSEKVENSER AV (ETNA-DOKKA) UTBYGGINGEN av Gunnar Halvorsen
Radet for natur- og miljfag ved Universitetet i Oslo har arrangert en
rekke kurs om "Kraftutbygging og lokalsamfunn" i samarbeid med kommuner
som er ber6rt eller vil bli berrt av kraftutbygging.
KFV har p bakgrunn
av sitt utredningsarbeid bidratt med foredragsholdere pa flere av disse
kursene.
I oktober 1981 ble et slikt kurs arrangert i Nordre Land kommune i
tilknytning til planene om utbygging av Etna-Dokka.

En rekke lover regulerer i dag bruken av våre vassdrag til
ulike formål.

De viktigste er:

1) Vassdragsreguleringsloven
2) Vassdragsloven
3) Lov om vern mot vannforurensning
4) Lov om laksefisket og innlandsfisket
5) Naturvernloven
I tillegg setter verneplan for vassdrag restriksjoner pa
bruken.

De lovene som er av spesiell interesse i tilknytning

til vannkraftutbygging er Vassdragsreguleringsloven
dragsloven.

Spesielt Vassdragsreguleringsloven

og Vass-

setter strenge

krav til utredninger av konsekvensene av en utbygging.
Utbyggingen av Etna og Dokka er regulert av denne loven.
I Vassdragsreguleringslovens§

4a, l. ledd gitt i tillegg av

19.6.1969 til lov av 14.12.1917, heter det:
"Jed utarbeidelse av planer for vassdragsreguleringer som gar
inn under denne lov skal det tas hensyn til allmenne interesser
som vil bli berørt, herunder særlig interesser knyttet til
vitenskap, kultur, naturvern og friluftsliv."

Hva dette innebærer er nærmere utdypet i NVE - Vassdragsdirektoratets rundskriv nr. 36.

-

Kontaktutvalget
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--

for vassdragsreguleringer

ivareta de naturvitenskapelige
enkelte konsesjonssaker.
flere ikke-økonomiske
våre vannressurser.

er satt til &

interesser knyttet til de

Vi representerer

sektorinteresser

således en av

knyttet til bruken av

Når sakene meldes etter§

4a kommer vi

med våre tilrådinger overfor NVE - Vassdragsdirektoratet
hvilke undersøkelser

som ansees nødvendige.

program og tidsrammer for undersøkelsene
avklart med de aktuelle utbyggere.

om

Det endelige

blir så nærmere

I Etna-Dokka

startet felt-

arbeidet våren 1978, og ble avsluttet med rapporter sommeren
1979.
Kontaktutvalget

foretar i dag undersøkelser

geologi/geografi,

innenfor fagene

botanikk, fugl og ferskvannsbiologi.

I tillegg utnytter utvalget utredninger av ingeniørgeologisk,
fiskeri- og viltbiologisk
Undersøkelser

art som utføres av andre enn oss.

i forbindelse med jord- og skogbruk og forurens-

ingssituasjonen vil også gi interessante opplysninger.
fra dette materialet
helhetsvurdering,

Ut

skal så utvalget foreta en naturfaglig

med undervisning

og forskning som viktigste

m%lsetting & ivareta.
Vurderingsprosessen
settes inn i.

må ha en ramme, som de enkelte saker

Denne rammen er for oss den målsetting en har

satt seg i forbindelse med Verneplan

for vassdrag.

Den

første verneplan for vassdrag ble vedtatt i 1973, den andre
i 1980.

I tillegg vil også Verneplan

III, som omfatter de

10-års vernede vassdrag, bli trukket inn i den grad dette er
mulig.

Arbeidet med disse vil være avsluttet v&ren 1982,

mens Stortingsvedtak

først vil foreligge tidligst i 1985.

Verneplanens målsetting er skissert i St.prp.nr. 4 (1972-73),
som Stortinget har gitt sin tilslutning:
a) De utvalgte vassdrag med tilstøtende områder bør
representere

et variert tilbud av verneverdier

typer av vassdragsomr&der.
vere av betydelig strrelse.

Noen av omr&dene br

og
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b)

-

Verneplanen

må gi en rimelig

landsdeler,

dog slik at de vassdragsområder

sentralt

beliggende

mennesker

fordeling

som eL

og som betyr mye for mange

gis prioritet.

c) Planen må ikke gis et slikt omfang
landets

på de ulike

elektrisitetsbehov

at dekning

vil medføre

av

for store

ofre.
d) Andre

inngrep

deres verdi

i de sikrede

for naturvern,

skap m% skes
For oss er spesielt
interesser

knyttet

at verneplanen

områder

friluftsformål

pkt. a og b viktig.
til pkt. c.

kun gjelder

ting er at Stortinget

Andre må _i_vareta

vern mot kraftutbygging,

i vassdragene

har tilsluttet

i liten grad blir fulgt.

som typevassdrag
naturverdier

eller

referansevassdrag.

ringer,

redusert

i

regional

eller

Verdien

ikke berørt

Økonomi

I Etna og Dokka er det enkelte
Mjogsjen

Rotvollfjorden

- Rssjpen

og ornitologisk

skal

vurderes.

av disse blir

ved enkle planend-

endres

drastisk.

slike områder

som peker

er ferskvannsbiologisk
og områdene
interessante.

forekomstene

av de enkelte

kan ofte reduseres

som spesielle,

tillegg

verdi

ut fra en slik m&lsetting.

å vurdere.

uten at prosjektets

biologisk

I

for de mer spesielle

enkelt

Konsekvensene

kvaliteter

vurderes

konsekvenser

enten Ødelagt,

vurderes

av

at

med særlig vekt på vassdragets

av mer spesielle

synes det relativt
planer.

Det viser seg imidlertid

skal vassdragene

Etna og Dokka må derfor
Utbyggingens

En annen

seg til en anbefaling

denne anbefaling

sammenheng,

mens

er tillatt.

bør unngås.

fra denne mlsetting

det å bemerke

Til punkt der

at andre inngrep

c>q nasjonal

og viten-

unngtt.

alle andre typer inngrep

Ut

som kan redusere

seg ut

interessan,

rundt er fiskeriSkjæringene

i

de

-
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neare deler av Dokka, fr

samlpet

geomorfologiske

Det siste omrdet

verdier.

i Randsfjorden,

ut er Dokka-deltaet
fluvialgeomorfologi,
Mjogsjen
kvenser

med Etna har spesielle

botanikk,

som merker

både når det gjelder

og spesielt ornitologi.

kan tas ut av planene uten store konomiske
for prosjektet.

Rotvollfjorden

vil ha større konsekvenser

De geomorfologiske
Dokkfløyvatn
gjres

interesser

knyttet

konse-

- Røssjøen og

områdene omkring vil bli Ødelagt ved utbygging.
disse omr&dene

seg

Bevaring

av

for prosjektet.

til Dokka nedenfor

kan ivaretas selv ved utbygging

dersom inngrepene

skansomt.

Dokka-deltaet

ansees som spesielt viktig på grunn av at dette

er det eneste noenlunde
hvor tilløpselvene
faglig verdi.

intakte innlandsdelta

er uregulert.

stlandet

Dette er av meget stor

Spesielt er det dokumentert

verdier knyttet til deltaet,

p

særlig

store ornitologiske

under vår og høsttrekket,

og vi anser det derfor som viktig at det i minst mulig grad
berøres.

Etter vår vurdering

vil deltaet,

selv ved utbygging

bevare viktige deler av sine verdier dersom det forskånes

fra

direkte

fra

inngrep.

Dokka Kraftverk
en bisetning

Dette kan gjøres ved å flytte utslippet
ut til Land Sag, et alternativ

i de foreliggende

planer.

dyrere, men etter hva vi har forstått
betydning

for prosjektets

Denne løsningen er noe
ikke av avgjørende

lønnsomhet.

Det er viktig nok å få ivaretatt

slike spesielle

men vel så viktig er det å vurdere hvilken
har som type- oq referansevassdrag.
representere
en region.

de ulike naturtyper
Et referansevassdrag

med relativt beskjedne
naturlig

utvikling

prosesser

aktivitet.

Vassdrag

fa

idligere

er ogs

delområder,

status vassdraget

Et typevassdrag

skal

innenfor et større område,
er et større vassdragsomr&dc

inngrep hvor det er mulig & fdlge en

bestemt

biologiske

som er nevnt i

av geologiske,

minst mulig påvirket
hvor det foreligger
viktige

klimatiske

og

av menneskelig
mye forskningsmateriale

referansevassdrag.

-

it

sammenieng

ningen,

er

det

vurderes

en funksjonell

for Østlandet,

da det foreligger

fra de varig vernede

å supplere

vassdrag.

omfattende

Vurderingen

den vanskeligste

Riktignok
synsvinkel

som er
ved den

referansevassdrag

av kraftutbygging,

og er fore-

i st

varig vernet,

av Østlandet,

av

Vinstra-

i vest og Gudbrandsdalslågen

Det er absolutt

i denne regionen

og vi ønsker

del av vår vurdering,

synes dette vassdraget

Etna og Dokka.

opp-

Det er imidlertid

Vi vet at Etna og Dokka er omgitt

i nord, Begna
er Gausa

lite av faglige

fra vassdrag

som type- og

som er sterkt berørt

vassdraget

er

konsesjonsbehandlingen.

ikke avklart.

vassdrag

Vi vet

Dette er også meningen

av Etna og Dokka

er opplagt

må

målsetting

er mangelfull,

den med nye objekter

gitt til konsesjonsbehandling.
relativt

faglig sett.

i dag.

grad verneplanens

klart at planen på mange punkter

lpig

enhet

som type- og referansevassdrag

lite om i hvilken

lysninger
derfor

som er vgrens-

ut fra hva som finnes på verneplanen

dessverre
oppfylt

kvaliteter

nedbrfelt

vassdragets

siden dette utgjr

Vassdragets

-
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i øst.

men ut fra en faglig

en del forskjellig

et behov

fra

for et typevassdrag

og da er det egentlig

lite en

har å velge mellom.
Etna og Dokka vil også være egnet som referansevassdrag
de

i

Østlandssammenheng

Et annet aktuelt
er nødvendig

må betraktes

vurderingsalternativ

% bevare

vere ilstrekkelig
% inneholde

de strste

sektorinteresse,
akseptere
klare

som lite berørt.
vil være hvorvidt

<l bevare begge vassdragene.

av to separateutbygginger:

og dersom

en utbygging

forutsetning

Prosjektet

Etna og Dokka.
verdier

bcst2r

Etna synes kiart
sett ut fra

en velger en slik løsning,

av Dokka.

at utslippet

det

Det vil kanskje

bare ett av dem.

naturfaglige

siden

Dette vil imidlertid
legges til Land Sag.

vr

kan en
ha den
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Vi ser det som vår oppgave
enkeltobjekter,
vurdering

bevare både faglig viktige

og viktige type- og referansevassdrag.

av Etna og Dokka er foreløpig

dette forutsetter

ikke avsluttet,

en faglig helhetsvurdering.

arbeid for Det nasjonale

kontaktutvalg

Dette er et
og de nasjonale

Våre vurderinger

vil

ikke ta hensyn til andre forhold enn de vi er satt til
ivareta.

De økonomiske

og sterkere

interesser

da

for vassdragsregu-

leringer, som både skal ivareta de regionale
interesser knyttet til vassdragene.

Vår

og energimessige

a

forhold er det andre,

som ivaretar.

BRUK AV NATURVITENSKAPELIGE

UNDERSØKELSER

av Per Einar augli
I forbindelse
med Milj9verndepartementets prosjekt "Samlet plan for
gjenvrende
vassdrag" arrangerte
Radet for natur- og miljfag
ved
Universitetet i Oslo, kurs for prosjektledelsen og ansatte.
Et av temaene
under orienteringen om konsesjonsbehandling var bruk av naturvitenskapelige
underskelser.

1. Naturvern
I

var

- naturvitenskap

tid er det sagt mye pent om ta

forvalte den på best mulig måte.
teknisk Forening
departementet

vare p% naturen og

Under et foredrag

(8.12.1981) sa departementsråden

i Poly-

i Miljøvern-

bl.a.:

"1 "Samlet plan" vil naturvern, friluftsliv og rekreasjon bli
behandlet på lik linje med andre brukerinteresser til våre vassdrag. Men det er klart at det er på dette område de største
konflikter har oppsttt
og vil oppst5.
Gjennom et grundig registreringsarbeid i "Samlet plan" tar vi sikte på å kartlegge de
områder som er mest verdifulle ut fra hensynet til naturvern og
friluftsliv, slik at disse hensyn fullt ut kommer inn ved
vurdering av hvilke vassdrag som skal nyttes til vannkraft, hvorledes utbyggingen i så fall skal skje og hvilke vassdrag som skal
nyttes til andre formål."

I St.meld.nr.

79 (1980-81), den forrige regjerings

program heter det om naturvern

(s.140):

langtids-
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"i.

--

Regjeringen har et tocidi;
sikteml
med sin naturvernpolitikk:
- kolgisk
forsvarlig
bruk av naturressurser, som sikrer
naturen som en varig kilde for menneskenes velferd og
trivsel.
Bewaring av naturens variasjonsrxaom, bde
mht. planter og
dyr og deres leveområder, landskap og geologiske formasjoner og forekomster."

I det nåværende regjeringsparti's

langtidsprogram heter det

at det særlig er viktig innenfor naturvern å:
-

Beskytte den Økologiske balanse der den er truet.
Trygge utsatte dyre- og plantesorter og deres miljø.
Hindre forurensning.
Drive en fremsynt arealplanlegging ved langsiktig kartlegging.
av naturforhold og ressurser.
- Fremme en forsvarlig bruk av såvel fornybare som ikkefornybare ressurser.
- Naturvernmyndighetene br p et tidlig tidspunkt bli forelagt planer om naturinngrep av betydning som behandles av
andre forvaltningsorganer."

Tidligere var bare fredning av naturforekomster
oppgave, mens naturvernet
av naturressursene.

naturvernets

i dag er opptatt av all disponering

Forandringen

i synet på naturvernet de

siste ti årene har nok flere årsaker, men først og fremst
henger den sammen med den biologiske erkjennelse

av at naturen

kan forandres irreversibelt av menneskenes virksomhet og at
natur-ressursene

er begrenset.

19. juni 1970 fikk vi Lov om naturvern, hvor det heter i§

1:

"Naturen er en nasjonalverdi som ma vernes. Naturvern er 5
disponere naturressursene ut fra hensynet til den nære samhrighet mellom mennesket og naturen, og til at naturens
kvalitet skal bevares for fremtiden. Enhver skal vise hensyn
og varsomhet i omgang med naturen. Inngrep i naturen bør bare
foretas ut fra en langsiktig og allsidig ressursdisponering som
tar hensyn til at naturen i fremtiden bevares som grunnlag for
menneskenes virksomhet, helse og trivsel."

Stortinget mente at denne bestemmelsen skulle uttrykke en ny
holdning til naturvernarbeidet.
rettslig virkning.

Paragrafen alene har ingen

-

50 -

Økologien i videste forstand, medtatt også de abiotiske forhold, har en sentral

rolle i vår forst&else av naturen og

menneskets forhold til naturen.

Naturvitenskapelig

eksper-

tise med Økologisk innsikt er med andre ord basis for det
naturvernarbeid

som har utviklet seg de siste ti-årene.

Naturvitenskapelig

forskning vil hjelpe til å kartlegge og

klassifisere naturen, den vil klarlegge prosessene og sammenhengene.

Dette medfører innhenting av viten innenfor alle

systemene, fra berørt til uberørt natur.

Spesielt mot den

uberørte får naturviterne et særlig ansvar, fordi den delen
nær sagt ikke lenger er å finne.

Denne forskningen gir holde-

punkter for vurdering av naturinngrep.
Alts%
jeg

danner
ser

naturvitenskap

basis

for

moderne

naturvern

det.

Men vi har ingen lov & vise til og støtte oss på når det
gjelder forvaltningen.

e

a•

Avsetningen, Trollgarden, like sør for Kvivatn, vannet er tenkt
overført i forbindelse med Ulla-Førre-anleggene.
Denne verneverdige forekomsten blir ikke berørt av overføringen.
Foto P.E. Faugli.

slik

-

2. Kontaktutvalqet

-

5l

for vassdragsreguleringer(Universitetene)

I tr%d med en kende

forstelse

for viktigheten

av ? ta mer

hensyn til naturen fikk vi endringer av vassdragsreguleringsloven i 1969 og 1973.

Viktigst

nye§

7:

4a, l. ledd og§

i denne sammenhengen var den

"$ 4a:

l. Ved utarbeidelsen av planer for vassdragsreguleringer srnn går inn
under denne lov, skal det tas hensyn til almene interesser som
vil bli berrt, herunder sarlig interesser knyttet til vitensiap,
kultur, naturvern og friluftsliv.
§ 7:

Departementet kan utsette behandlingen av en søknad i påvente av
en samlet plan for vassdragsutbygging fra et større område, for
sa vidt dette anses pakrevet for vurderingen av fredning eller
andre tiltak til beste for naturvern, friluftsliv eller andre
almene

fram

interessor."

til 1975 ble det bare rent tilfeldig foretatt under-

spkelser og gitt uttalelser
søknader.
dalen.

i forbindelse med konsesjons-

Vi husker vel alle ennå rabarbraen

i Aurlands-

Det var vel nettopp på denne tid at Miljverndeparte-

rnentet stemplet disse naturviterne

som "hvitfrakkene på

Sikkert med rette ble mye av dette arbeid betraktet

Blindern".

som en gunstig mulighet

for å dyrke egne særinteresser.

må også betraktes

som avlat.

dragsdirektoratet

over de resultater denne sporadiske

forskningen"
VN-rapport

En del

Selv i dag harsellerer Vass''avlat-

fikk for saken, jfr. Vassdragsdirektoratets

4.

Rett skal være rett, Vassdragsdirektoratet

har forsøkt å fA

til et apparat som fungerer bedre og en må vel kunne si at
dette til en viss grad har lykkes.
et samarbeidsorgan
kontaktutvalg

I dag har vi f&tt etablert

mellom universitetene

for vassdragsreguleringer

og NLH - Det nasjonale
(NK), og det er fak-

tisk det eneste apparat for en sektorinteresse
I dag har NK et sekretariat
lokale universitet
skelser

i felt.

som behandler alle saker.

Det

utfører nødvendige befaringer og underSluttrapporten

ingen - står så NK ansvarlig for.
til myndighetene.

som fungerer.

- den faglige helhetsvurderDenne er NK's råd i saken
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3.

Saksbehandling

I dag

i

konses onssaker

er saksbehandlingen

l. Sekretariatet
som flger

i konsesjonssaker

mottar

alle saker etter

som følger:

9

4a + saker

vassdragsloven.

2. Bearinger.
3. Eventuelle

forundersøkelser.

4. Rapportering
5. Faglig

tilbake

til VD og utbygger.

helhetsvurdering

6. Eventuelle
Alt koordineres

fra NK.

etterundersøkelser
av sekretariatet

igangsettes.
slik at arbeidet

følger

i

utgang samme opplegg.

4. Naturvitenska

elige underskelser

Slik arbeidssituasjonen
ut ifra den kapasitet
er følgende
sjonssaker

er i dag ved våre universiteter
som er mulig

fagområder

involvert

å nytte

og

i dette arbeid,

i vårt opplegg

med konse-

og også med vassdragssaker:

1. Geofag:

berggrunnsgeologi
kvartærgeologi
geomorfologi
fluvialgeomorfologi

2. Biofag:

(m/ hydrologi)

botanikk
ferskvannsbiologi
zoologi

Vanligvis

utarbeides

(ornitologi)

rapporter

for hver av disse

faggruppene

som så syes sammen til en faglig helhetsvurdering.
Denne beskriver
vassdraget.

fagfelt".

av de virkninger

natursystemet,

for det aktuelle

Det er altså en vurdering

for det "totale
vurdering

naturkvaliteter

samt forslag

og konsekvensanalyse

Konsekvensanalysen
en eventuell

området/

gir da en

utbygging

til eventuelle

vil ha på

avbøtende

tiltak.

-

-
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5. Videre bruk av resultatene

fra underskelsene

Hva er det vi egentlig gjør?

Jo, vi samler inn data fra

naturen og forsbker % sette disse sammen, slik at vi skal
forst% de prosesser som sKjer b&de i landskapet og i det
økologiske samspillet.
er helt ndvendig
planleggingen

Dette er primærdata og -kunnskap som

bade for naturvernet spesielt og safunns-

generelt.

Noen eksempler på hvorledes tema kan avledes av ulike naturkomponenter:
fluviale forhold: materialtransport
erosjon - sedimentasjon
vannkvalitet
hydrologiske

forhold

strømningsforhold,
vegetasjon:

fjord, innsjø

hovedtype av økosystem
produksjonsforhold
jordsmonn
beiteverdi
verdi for landbruk

De ulike data kan deles i:
a) grunnlagsdata
b) prosjektmateriale
Jo større grunnlagsmateriale
til under selve prosjektet

(a), dess mindre innsats skal
(b).

Når det gjelder grunnlagsmateriale,

er det klart at topo-

grafiske kart, geologiske kart, kvartærgeologiske
hydrologiske

kart, klimadata osv. gir viktig informasjon.

Alle <lisse kart-typene gjengir miljforhold
hold) i Økosystemet.

Det er da ofte naturlig åta
senter, plantene,

(abiotiske for-

Men det er i tillegg et stort behov for

informasjon om den levende

lever av.

kart,

(biotiske) del av økosystemet.
utgangspunkt

i de primare produ-

som de øvrige komponenter

Kartlegging

av plantesamfunn

i økosystemet

fører fram til vege-

-
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tasionskarlegging.
territorium,
grunnlag

for sin eksistens.
dette

og kartlegging

for dyresamfunnene.
må derfor

vitenskapelige
innsamlet.

for

av plantesamfunnene,

Zoologiske

stort sett baseres

museene

data i areal-

på opplysninger

om

og de andre av universitetenes

institusjoner

Relevant

vitenskapelige

har betydelige

materiale

Dessverre

svært tungt tilgjengelig,

databanken

Ikke minst

er disse

og data

samlingene

og de har også sine klare

i vassdragssaker

har vi erfart

at

har alt for liten "fagkapital".

Det har i de siste år vært en tiltagende
materiale

fra naturvitenskapelig

tilflyter

de etablerte

utføres

Mesteparten

til at
av naturfag-

Det er ikke til å komme bort fra at faglige

bedres.

opplysninger

er

Det vises også ved at det stadig blir

stilt krav til at tiltak
og vår flora og faunas

og det

Øyne at materialet

slik at vårt grunnlagsmateriale

i vårt arbeid.

ikke

nå som prosjektarbeid,

må være et krav sett med samfunnets
databanken

tendens

registreringsarbeid

databanker.

lig registreringsarbeid
tilflyter

samlinger,

er også lagret ved flere andre

institusjoner.

begrensninger.

viktig

som

arter.

De naturhistoriske

oftest

av vegetasjonstyper

Mens det fins gode metoder

klassifisering

planleggingen
enkelte

serlig de som krever et visst

har da en kombinasjon

beskrivelse,
mangler

Dyrene,

og forslag

livsgrunnlag

om vern av naturområder
skal bygge på mest mulig

eksakt kunnskap.
Mange av de beslutninger
indirekte

vedrører

forvaltningen

for stor grad p? skjnn.
har oversett

som treffes

av naturgrunnlaget

Dette har bl.a.

en miljøskadelig

det ennå kunne vært mulig

og som direkte

utvikling

å begrense

eller
bygger

i

fort til at en ofte

på det stadium

eller hindre

hvor

skaden.

-
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Jeg vil avslutte dette punkt med et sitat fra St.meld.nr. 68
(1980-81) Vern av norsk natur

(s.62):

"Tverrfaglig forskning innen kologi/biologi
er av vesentlig
betydning for at forvaltningen skal kunne foreta langsiktige,
helhetlige vurderinger av virkningen på naturmiljøet av
tekniske tiltak, bruk av ressurser og andre menneskelige
aktiviteter.
I denne forbindelse vil man i storre grad matte
foreta konsekvensanalyser som vil klarlegge valgmuligheter og
skape et bedre grunnlag for de beslutninger som skal treffes."

6. Vern
I denne sammenheng gjelder det vassdragsvern.

Som oftest

er det da hele nedbørfeltet eller hele delfelt som er i
fokus faglig - ikke bare elva og dens umiddelbare nærhet.
Om de naturvitenskapelige
vassdragsreguleringer

interesser har Kontaktutvalget

ved Universitetet

i forbindelse med dette arbeid

for

i Oslo bl.a. uttalt

(NOU 1976:15):

"Vassdraget og de tilstotende omgivelser er ulselig knyttet
sammen i en helhet, nedborfeltet.
Et nedborfelt er et sammenhengende dynamisk system, der alle delene er knyttet sammen av
vannsystemet. Alle prosessene i feltet er avhengig av hverandre.
Det gjelder vannhusholdningen og landformingen med erosjontransport og akkumulasjon.
Det gjelder videre utformingen av
flora og fauna i økosystemet. Et inngrep i en del av systemet
medfører en lang rekke endringer i andre deler av systemet, i
vannkvalitet, grunnvann, erosjons- og sedimentasjansprosesser,
lopsforhold, lpsmnstre,
flomfrekvens, isforhold, tkeforhold
og andre lokalklimatiske faktorer. Noen av de alvorligste
konsekvenser har endringene i det naturgeografiske miljø på
vegetasjon og dyreliv i vann og på land. Forandringene kan skje
langsomt og svakt, eller raskt og sterkt. Skal et vassdrag
sikres for forskning og undervisning, er det viktig at hele
nedborfeltet vernes for disse formal."

Hvorfor vern?
Tradisjonelt har en regnet med at tilgangen på natur har vært
nærmest ubegrenset.
vesentlig.

I vår tid har synet på dette endret seg
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Presset på vår natur er i dag meget merkbart, i hovedsak et
resultat av tre samvirkende faktorer: Økende befolkning,
kende

teknisk/konomisk

virksomhet og kende

fritid.

Hele skalaen av naturtyper, eller kanskje bedre landskap,
representerer verneverdier, kanskje urbane landskap unntatt.
Vi kan sette opp følgende skala (etter Huse i Naturvitenskapelig helhetsvurdering, rapport 20, KFV):
kende uber5rthet
urlandskap
naturnære landskap
gamle kulturlandskap
teknifiserte kulturlandskap
urbane landskap

kende

:

kulturp&virkning

Moderne naturvern inkluderer også vern av den natur som finnes
i sterkt kulturpåvirkede landskaper. Hovedmålet med naturvernet er å bevare produktiviteten og mangfoldet i naturen.
Naturvitenskapelig sett står i dag de typiske omrder/vassdrag i vernefokus sammen med referanseområdene/vassdragene.
Vi ser at dette har klar relevans til ressursoppdelingen
ovenfor.

Et typevassdrag er et vassdrag som er representativt for den
regionen det tilhører.

Det å peke ut et typevassdrag forut-

setter derfor at det foreligger en oversikt over de viktigste
trekk innenfor alle fagområder, og innenfor hele regionen.
Viktige sider som bl.a. må vurderes, er regionens høydegradient, topografi, variasjon i berggrunnsgeologiske,
kvartærgeologiske og geomorfologiske trekk, elvesystemenes
utforming og prosesser knyttet til disse, variasjoner i flora
og vegetasjon, struktur og sammensetning av fugle- og pattedyrfaunaen, variasjonen i fysisk-kjemiske og biologiske forhold innenfor vann og vassdrag, og helst mye mer.

-
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Tidligere har vi p&pekt verdien av & bevare hele systemer,
hvor alle strukturer og funksjoner står i et avhengighetsforhold til hverandre.

Hele vassdrag, fra kilde til hav, er

slike systemer, og slike vassdrag må vurderes som spesielt
viktige.

Det er bare disse som fullt ut kan ivareta alle

fags behov innenfor forskning og undervisning.
som regel gjennomlpe

Disse vil også

flere regioner og en strre

del av

variasjonen i landsdelen vil dermed bli representert innenfor
samme enhet.

Det referansematerialet som naturen representerer, er uhyre
verdifullt for oss og kommende generasjoner.

Forutsetningen

for at vi skal kunne registrere og forstå hva vi - menneskene foretar oss av inngrep er nemlig at vi har noe natur å sammenligne med, som er nær fri for disse inngrep.
Dette er ikke minst viktig n%r det gjelder & bote p& reguleringenes virkninger og for overvåking og pleie av regulerte
vassdrag.

Det er helt avgjørende å kunne ha uregulerte vass-

drag av liknende typer til r&dighet.
Referansevassdragene skal fungere som en informasjonsressurs
hvor samspillet mellom de enkelte deler av natursystemene er
intakt, og hvor utviklingen kan fortsette upåvirket av
endringer forårsaket av mennesker.

Referansevassdragene skal tilfredsstille to viktige behov:
1) Fagene har selv behov for intakte systemer til bruk
for grunnforskning.

Disse behov bestemmes ut fra de

problemstillinger som til enhver tid er aktuelle
innenfor faget.
2) Vi har behov for vassdrag hvor det er mulig å studere
de endringer som skjer innenfor systemene.

Alle

systemer er underlagt endringer av både kortsiktig
og langsiktig art, som dels skyldes naturlige
endringer og dels vår medvirkning.

-

For

gjdre

vassdrag

hvor spesielle

fornuftig
ofi
Jen

eller unike

p

vare med

Vern av natur

nevnes

fullstendig

bildet

derfor br
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spenner

etter mitt

er jo konservering,

omr&dene.

N&r

fra fredning

Vassdragsvernets

til

grunnfilo-

for de uberørte

snakk om bruk av vassdraget.

av samtlige

vesensforskjellig
flere inngrep.

brukerinteresser

av hvor stor bruksrett

I denne prosessen

kan det meget

blir utelukket

vassdraget.

rår, og som

fjell-

vi kommer ned i dalene og kulturlandskapene

sjonelt vern mot ett eller

brukere

har

men dette er i dag urealistisk.

plan er jo i utgangspunktet

avveining

skjønn

bare legges til grunn

er det i realiteten

en analyse

forhold

en ogsa

en verneplan.

flerbruksplanlegging.

kan antagelig

bare at

En bruks-

fra et tradi-

Den forutsetter

med en påfølgende

hver enkelt
godt hende

skal få tildelt.

at en eller flere

på grunn av for sterkt påvirkning

I så tilfelle

blir det vitenskapelige

av

vern en

bruksform.

7. Naturvitenskao
Prosjektet

- Samlet

lan

Samlet plan har etter det jeg kan skjnne

for relevante

naturvitenskapelige

naturvitenskapelige
av de fagomr&der

vurderinger.

For det spesifikt

Dette gjelder

naturvitenskapelige

Hovedargumentet

Enkelt

beskrevet

blir dette

glemt at her var siktemålet
verneverdiene.

ivaretatt
som

med 10-års vernede

forhold.

vass-

400 000 krå

Men da har en helt

etter Stortingets

i

er lite

er at det kun er penger

kan det her sies at det koster

naturvitenskapelige

dokumentere

har vært inne på.

Naturvitenskapsfolk

teller, og det vises til prosjektet
drag.

for en rekke

Jeg håper at dette også

av det jeg tidligere

boksen naturvern/friluftsliv.
ansett i MD.

fakta og senere også for

som er involvert.

har blitt underbygget

bruk

vedtak

å

få

-
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I Samlet plan er det, slik jeg har oppfattet

skal sette

ifra den totale viten en har om vassdraget
forelpig

prioritering

det, at en ut

av brukerinteressene

opp en

for det enkelte

objekt - og dette er noe helt annet.
Jeg mener at vi kan fremskaffe

verdifulle

sjektet og at vi har et samfunnsansvar

data for dette pro-

ved å gi råd om bruken

av vår natur, ikke minst ·for å sikre ettertiden
Samarbeid

er lsningen

ORNITOLOGISK

referansenatur.

om vi skal n& fram.

FELTARBEID

I 10-ARS VERNEDE VASSDRAG

av Jon Bekken
Innen de naturvitenskapelige
logene som har gjre

undersøkelsene

med de mest flyktige studieobjektene.

De fleste artene er meget bevegelige
knyttet til et fast terrengavsnitt
hekketerritorier.
feltinnsatsen
På bakgrunn
eventuelle

gjennom året og bare

i den tiden de opprettholder

Derfor legges den alt overveiende

del av

til hekketida.

av litteratur,
tidligere

underspkelsene.

er det ornito-

uttalelser

befaringer

Feltarbeidet

fra lokalkjente

og

settes det opp et program

br

dekke andre funksjoner

for
enn

hekking, og dette er det også delvis tatt hensyn til.
I enkelte tilfelle kan det være aktuelt å starte med et besøk
i omr&det
Deretter

i januar-februar

for % underske

takserer man syngende

standfugl

overvintring.
i mars-april,

etter hvert får man også med vårtrekkobservasjoner.
august fungerer enkelte våtmarker
andefugl,

og også områdenes

om høsten er av interesse
undersøkelsene

I juli-

som fjærfellingsområder

betydning

for

som trekkrasteplasser

å få registrert.

vil alltid bli det sentrale,

Likevel,

hekke-

og det vil som

oftest være mulig å få et bilde av overvintring
samtaler med lokalkjente.

og

og trekk ved
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Før feltesesongen lager man en plan over hvilke perioder man
skal ut.

Denne settes opp bl.a. etter hvor sammensatt området

er, og etter områdets fordeling i høyde over havet.
feltet omfatter fjellomr&der, br
eller flere feltsesonger.

underskelsene

Dersom

g% over to

Dette fordi forekomsten av de for-

skjellige fugleartene kan variere mye fra år til år i alpine
strk.

Har feltet stor spennvidde i hoyden, vil det ofte vere

gunstig å dele feltarbeidet i to perioder utover sommeren for
å treffe flest mulig arter i den perioden de er lettest å
registrere.

F'

Feltarbeid i ornitologi.
Foto J. Bekken.

Lifjell sommeren 1980.

-

For

a

6l

-

samle inn data om fuglefaunaen pa en mest mulig

rasjonell måte brukes ulike former for takseringer.

Linje-

flatetaksering, linjetaksering og punkttaksering er mest
brukt.
fugl.

Disse er best egnet for registrering av mindre spurveI de dominerende landskapstyper, som skog og hei, må

man finne fram til representative takseringsomr&der.
For & f% et ml

for tettheten

av fugl i omr&det

brukes linjeflatetaksering.

(par/km)

En oppmerket løype i terrenget

gås 5-10 ganger, og alle fugler som registreres innenfor en
viss avstand fra linja merkes av på et spesielt skjema for
hver taksering.

Ved en senere bearbeiding av dette materialet

kommer man fram til absolutte tettheter av de forskjellige
artene.

Linjeflatetaksering

kvantitativ metode.

er strengt tatt bare en tilnærmet

Men den mer nøyaktige kvadratmetoden er

så tidkrevende at den ikke er aktuell i vår sammenheng.
Opplysninger om relative tettheter får man ved punkt- og
linjetakseringer.

Man finner altså ut det innbyrdes forhold

mellom antallet par av de ulike artene, men ikke antall par
pr. flateenhet.

Fordelen ved disse takseringsformene er at

de gir mye data, og man kan dekke store arealer på forholdsvis
kort tid.

Mange av de mer f%tallige artene, som man ofte gar

glipp av i en linjeflate, vil man stte

borti på de mer

utstrakte punkt- og linjetakseringene.

All forflytning ute i

terrenget kan brukes til linjetaksering - alle fugler man
registrerer innenfor en viss avstand fra løypa/stien blir
notert.

Samtidig noteres hvilken type terreng man passerer

gjennom.
Punkttaksering foregår ved at man står/sitter stille p& et
sted i 5 minutter og registerer alt av fugl, uavhengig av
avstand til observatøren.

Et antall slike punkter legges i

hver landskapstype med en viss minsteavstand.

I

noen omrider

kan det være lite av enkelte landskapselementer, som f.eks.
myrer og tjern.

Her er det naturlig å besøke alle disse en

eller flere ganger.

Det foretas da totaltelling av alle

-

våtmarksfugler.
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De fleste artene er lette å registrere, og

det dreier seg som regel om åpne områder.

I næringsrike

sjper med rik vegetasjon er underskelsene

mer tidkrevende.

Også andre arter knyttet til punktvise landskapselementer,
som klippehekkende arter, registeres ved at man oppsøker de
aktuelle tilholdsstedene.

DELTASYSTEMER

I

,JOSTEDALSOMRÅDET.

VIRKNINGER

AV UTBYGGING

av Jim Bogen
I samarbeid med Geografisk institutt, Universitetet i Oslo,
har utvalget forestatt en klarlegging av de fluviale
prosesser i enkelte av breelvene i Jostedalsområdet.
På
bakgrunn av dette gis her en meget kort oversikt over deltasystemene.

Et delta er et akkumulasjonssystem

som dannes når en elv

strømmer inn i et større basseng og elvens transporterende
evne opphrer.
Materialsammensetning og struktur i et deltasystem er et resultat av samspillet mellom sedimentasjonsprosessene og erosjons- og transportprosessene
hrende

nedbrfeltet.

Ulike nedbrfelt

i det til-

og sedimentasjons-

basseng vil utvikle forskjellige avsetninger.

Deltaets

vekst og utvikling må sees i sammenheng med nedbørfeltets
kapasitet som materialkilde.

Et studium av sedimentasjons-

forløpet kan indirekte gi kjennskap til områdets utviklingshistorie.
Inngrep i deltaet eller dets nedbørfelt kan forandre likevekten mellom prosessene og i mange tilfelle få omfattende
konsekvenser som Ødelegger objektet som studieområde.
Delta-systemer som er karakteristiske for norske forhold er

-
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Elveslette
Elveløp som transporterer sedimenter
Oppgitte løp eller tilløp
som transporterer
Målestasjoner
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DELTASLETE

I

P1 6

1,0km

"l'UNSBERGDALEN

De resente deler av deltaet ble Ødelagt under byggingen av
Leirdøla Kraftverk og den eldre delen av deltasletten ble neddemt.

-

lite undersokt.

-
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Sikker informasjon

tasjonsprosessene

i vassdragene

om transport

er imidlertid en forutset-

ning for å kunne utforme konsekvensanalyser
og andre inngrep.

av kraftutbygging

Det er derfor av interesse

i denne sammen-

heng å bevare et visst utvalg av karakteristiske
systemer som kan anvendes
De ulike delta-systemene

I.

materialet,
Loenvatn,

dvs. stein og grusfrak-

en betydelig

andel av det tilfrte

dannes delta av en type som fins i

Strynsvatn,

Elveforbygninger,
ning har medført
sin helhet.
medføre

som omgir Jostedals-

i fire hovedgrupper:

N&r grove kornstorrelser,
sjoner utgjr

referanse-

som studieområder.
i vassdragene

breen kan grovt innordnes

og sedimen-

Oldenvatn

oppdyrking

og Jdlstervatn.

og annen kulturpåvirk-

at ingen av systemene

Utbyggingen

at deltaene

av Breheimen

i Loenvatn

er bevart

i

vil ytterligere

og Strynsvatn

vil

endre karakter.
II.

I mindre sjer

nr

breene akkumuleres

ofte har samme karaktertrekk
De skiller seg imidlertid
i et geologisk

sm& delta som

som de nevnte i gruppe I.

ut ved at de har eksistert

sett kort tidsrom.

Denne typen

systemer er av verdi fordi de ofte danner sikre
referansesystemer
eksempel
III.

for materialtransporten.

kan nevnes deltaet

I sjøer hvor sedimentasjonen

i Nigardsvatn.
har pågått gjennom et

lengre tidsrom, kan deltaet være utviklet
av en helt annen karakter.

Som type-

til en type

Hvis de grove fraksjonene

sorteres ut, vil det bygges opp en elveslette
finere fraksjoner

er representert.

kan lopene bli langt mer stabile.

hvor

I et slikt system
Denne typen

systemer har større evne til å lagre informasjon
deltaene

i gruppe I, men er langt mer sjeldne.

vassdrag med betydelig
nåværende

tidspunkt

bredekning

enn
I

kan det på det

bare utpekes noen få slike sys-

-

temer i Sr-Norge.
finnes det bare to:
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I Jostedalsbreens nedbrfelt
Deltaet i Veitastrondsvatn i

Aroyvassdraget og Tunsbergdalsdeltaet i Jostedalsvassdraget.
IV.

De marine deltaene i Gaupnefjord og Fjærlandsfjord
mottar sedimenttilførsel fra Jostedalsbreen.

Salt-

vannet og tidevannspåvirkningen danner et helt
spesielt sedimentasjonsmiljØ som gir grunn til å
utskille disse i en egen klasse.
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