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FORORD
Opprettelsen av forsknings- og referansevassdrag

i Norge represen-

terer en viktig milepæl i arbeidet med å skaffe faglig forsvarlig
grunnlag for forvaltningen av vart land, dets milj
NTNF's planleggingsgruppe

og ressurser.

for opprettelse av forsknings- og refe-

ransevassdrag foreslo i sin rapport at det tidlig i startfasen for
prosjektet skulle holdes et seminar der en skulle drfte
lige arbeidsopplegget

det fag-

i vassdragene.

Seminaret ble holdt på Leangkollen i Asker 17.-19. april 1985.
Det vakte stor interesse og samlet et langt større antall deltakere enn opprinnelig planlagt.
Seminaret bidro til å skape et faglig fundament for arbeidet i
forsknings- og referansevassdragene,

og det markerte starten på et

omfattende tverrfaglig og tverrinstitusjonelt

samarbeid.

For å dra mest mulig nytte av seminaret utgis foredrag, referater
for arbeidsgruppene

og diskusjonsinnleggene

Takk til foredragsholderene

samlet i dette heftet.

som har stilt sine manuskripter til

rådighet og takk til dem som påtok seg å legge opp diskusjonene og
utforme referatene fra arbeidsgruppene.
En spesiell takk til seminarsekretæren

Lars Solheim for god bi-

stand med å legge opp og gjennomføre seminaret, og for arbeidet
med diskusjonsreferat

og manuskripter.

Takk også til administrasjonssekretær

Ragnhild Frilseth som har

gjort manuskriptene klare for utgivelse.

Just

Gjessing
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for forsknings- og referansevassdrag

er det en stor glede å ønske velkommen til dette seminaret om
etablering av forsknings og referansevassdrag

i Norge.

Vi takker hver enkelt for at de har vært villige til å bruke
av sin tid og bidra med sin kunnskap og erfaring ved starten av et
prosjekt som vi håper vil bli av stor betydning for forvaltning av
vrt

lands milj

og ressurser.

NTNF's Program for Miljbvirkninger av vassdragsutbygging
markerer at vi er ganske langt fremme i internasjonal sammenheng
når det gjelder

belyse problemer som er knyttet til konsekvensen

av menneskelig aktivitet i vassdragsområder.
Noen synes kanskje det er blitt vel mange seminarer i den
senere tiden.
Enkelte vil kanskje si: hva skal det være til med enda et
seminar?
- Dette er tredje gang jeg Ønsker velkommen til en konferanse
her pa Leangkollen som gjelder faglige og praktiske problemer som
er knyttet til forvaltningen av våre vassdrag:
Frst

var det om "Naturvitenskap og vassdragsutbygging"

1976, i regi av Kontaktutvalget
gjaldt det i frste

for vassdragsreguleringer.

i
Da

rekke konsesjonssaker.
i

Så var det i 1980 om "Naturvitenskapelig helhetsvurdering",
regi av "Styringsgruppen for det naturvitenskapelige

underskel-

sesarbeide i 10 års vernede vassdrag", som gjaldt Verneplan for
vassdrag.
Idag - i 1985 - er temaet "Etablering av Forsknings- og referansevassdrag"

som ledd i NTNF's Program for Miljvirkninger

vassdragsutbygging.

av

Her kan vi bygge på resultatene av Verneplan-

arbeidet.
Det har i disse årene også vært mange andre seminarer som har
behandlet temaer som er knyttet til det samme problemkomplekset

om

forvaltning av våre vassdrag, vårt miljØ og vårt lands ressurser.
De fleste av oss har vært sammen ved seminarer tidligere slik
at vi kan snakke om kontinuitet, men dette seminaret representerer

-
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ogsa til en viss grad en ny konstellasjon, der nye fagmiljber
møtes som ikke tidligere har vært sammen.
Jeg synes jeg kan se en klar linje fra den frste

Leangkoll-

konferansen i 1976 til i dag når det gjelder norsk vassdragsforvaltning.
Da "Styringsgruppen for det naturvitenskapelige underspkelsesarbeidet i 10-års vernede vassdrag" startet sitt arbeide i 1976
var det første som ble diskutert hvilke kriterier vurderingene
skulle baseres på.
Vi tok utgangspunkt i Verneplanens "a b c d" slik det blir
uttrykt i St.prp. nr. 4 (1972-73).
I pkt. a heter det:
"De utvalgte vassdrag med tilsttende

omrAder br

representere et

variert tilbud av verneverdier og typer av vassdragsområder."
Når det gjalt typeaspektet var det ingen tvil.

Vi var pålagt

å vie typeaspektet stor oppmerksomhet.
Men når det gjaldt kravet om at vassdragene skulle representere "et variert tilbud om verneinteresser" måtte vi bygge på egen
vurdering.

Det ble klart for oss at sett fra naturvitenskapelig

synspunkt - i samfunnsmessig perspektiv - var behovet for
referansevassdrag den avgjort største verneinteressen.
Dette kom også frem under konferansen om Naturvitenskapelig
helhetsvurdering som ble holdt av Styringsgruppen her på Leangkollen i 1980 (Gjessing 1980 s.

7 og s. 223-224), der det heter

(s. 223-224):

"Utvelgelsen av referansevassdrag forutsetter at man
kjenner de ulike fagenes behov for ha

urørte vassdrag til

referanse, eller som standard til å måle endringer i regulerte vassdrag mot, og for & bedmme

i hvilken grad og pa

hvilken måte disse skyldes reguleringen.

Det er også behov

for å ha hele natursystemet som referansebasis.
For den generelle forskning som skal klarlegge de ulike
sidene ved natursystemene eller Økosystemene som det er så
viktig å forstå, og ikke minst når det gjelder det som må
gjres

for A bte

pa reguleringenes virkninger og for over-

våking og pleie av regulerte vassdrag, er det helt avgjrende & kunne ha uregulerte vassdrag av liknende typer
til rådighet."

-

I Styringsgruppens
vassdragsvern"
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utredning om "Naturfaglige verdier og

(NOU 1983:42) sto vurderingen av vassdragenes verdi

som (mulige) referansevassdrag
Dette ble frt
Sperstadutvalgets

sentralt.

videre i vurderingene som lå til grunn for
forslag til Verneplan III (NOU 1983:41).

Dette forslag lå videre til grunn for den proposisjon om
Verneplan for vassdrag som Regjeringen nå legger fram for Stortinget.
En kan altså si at det er akseptert at en av de vesentlige
begrunnelser for vassdragsvern er behovet for referansevassdrag.
Samlet plan for vassdrag

(Miljpverndepartementet

1983) synes

å ha fulgt den samme linjen (delvis med samme ordlegging).

ETABLERING AV REFERANSEVASSDRAG
Men: det skal mer til for at et vassdrag skal bli et referansevassdrag enn at det er vernet mot kraftutbygging.
ytterligere undersøkelser og målinger.
langsiktige mleserier

Det kreves

Det må legges tilrette for

som kan avspeile miljptilstanden

endringene i miljptilstanden

og

i vassdraget.

Endringer i tilstand kan skyldes endringer i vassdragets
"ytre miljd" sa vel som "naturlige" endringer og utvikling i vassdraget selv og dets nedbØrfelt, og endringer som skyldes menneskenes aktiviteter i vassdragsområdene.
Like vesentlig som å sette igang målinger i de lite berørte
referansevassdragene

er det å studere utbygde vassdrag for

finne

frem til hva som skal måles i referansevassdragene.

Vi er meget glade for at det er tatt initiativ så snart etter at
I

vårt arbeide med Verneplanen er avsluttet til virkeliggjre
ideen om opprettelse av referansevassdrag

i Norge.

Foruten å ha betyding ror overvåking og forvaltning av vårt
eget milj

vil disse f

betydning i den globale miljoverv&king.

Slik opplegget nå tegner til 4 bli vil forsknings- og referansevassdrags-prosjektet
mange fagmiljer

bli et nasjonalt samarbeidsprosjekt

og forvaltningsorganer

vil delta.

der
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Det kan også være grunn tl å søke kontakt med andre land for
å etablere et globalt system av "forsknings- og referansevassdrag". - Vesentlig i denne forbindelse er at vassdragene i så hØy
grad avspeiler miljtilstanden pa jordoverflaten. Vassdra ene er
ei dikato er b e når det
e er aturb stemte endrin er o
nr

det

elder

endrin er som f 1 e av me neskenes aktiviteter.
Det har allerede vist seg at den finansielle basisstøtte som

er gitt og den organisasjon som er etablert med et prosjektstyre
og prosjektleder har fØrt til betydelige finansielle bidrag fra
ulike kilder, 0g til innsats fra en rekke personer og fagmiljper
som vil gå inn med sine måle- og forskningsprogram i et omfattende
samarbeide.
Arbeidet med forsknings- og referansevassdragene begynte med
at NTNF i 1983 opprettet en planleggingsgruppe som avga sin
rapport tidlig i 1984.
Planleggingsgruppen besto av:
Bo Wingård, formann
Jon Arne Eie, sekretær
Just Gjessing
Hans Holtan
Vigg0 Kismul
Svein Age Mehli
Styringsutvalget (n# Programstyret) skisserte flgende
prosjektet (Wingård & al. 1984, s. 13):

form&l med

"Formålet med prosjektet er å få etablert et system av referansevassdrag (og eventuelt fjorder) som kan fungere som sentrale
studieomrader for forskning vedrrende

miljvirkninger

av vass-

dragsutbygging.

Vassdragene skal dessuten være område for studier
av fenomener som er langsiktige av karakter og som er relevant for
å skille konsekvenser av vassdragsutbygging for slike som skyldes
naturlige svingninger".
Dette er fulgt opp i alt senere arbeide med prosjektet.
Det tok noen tid f5r et prosjektstyre for det som na har fatt
betegnelsen "Forsknings- og referansevassdrag" ble oppnevnt. Prosjektlederen begynte på deltid i 1984, men begynte først formelt i
sin stilling 1. januar 1985.
Prosjektstyret består nå av:
Just Gjessing, formann
Odd Halvorsen

-
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Hans Holtan
Vigg0 Kismul
Arnfinn Langeland
Bo Wingård
med Jostein Skurdal som prosjektleder
Sekretæren i Programstyret Tor Ziegler, har hele tiden deltatt
aktivt i Prosjektstyrets arbeid.
På grunnlag av planleggingsgruppens
styret at prosjektet i frste
flgende

rapport bestemte Program-

omgang skulle settes i gang i

fire vassdrag; som forsknings- og referansevassdrag:

Atna
Numedalslågen
Gaula
Vefsna
Det er disse vassdragene vi skal drøfte nærmere i arbeidsgrupper
morgen.
Vi må håpe at det om ikke for lang tid vil bli mulig
supplere disse med vassdrag i andre landsdeler i tråd med planleggingsgruppens

innstilling.

Planleggingsgruppen

foreslo at en tidlig i startfasen skulle

samle fagfolk fra ulike aktuelle forskningsmiljer
seminar.

til et

Vi håper seminaret vil gi rikelig med faglige impulser

til godt tverrfaglig og tverrinstitusjonelt

samarbeid i

forsknings- og referansevassdragene.
Seminaret er planlagt som et rent fagseminar - organisatoriske og finansielle problemer blir tatt opp i annen sammenheng.

FAGINNHOLD
Det er blitt klart at når en oppretter et nasjonalt system av
forsknings- og referansevassdrag må disse i størst mulig utstrekning tilgodese alle interesser som har behov for slike vassdrag.
Vi m& derfor tolke "Miljvirkninger
meget vidt.

av vassdragsutbygging"

Prosjektet må kunne omfatte problemstillinger

gjelder Miljvirkningene
dragenes nedbrfelt.

som

av alle menneskelige aktiviteter i vass-

i

-
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Menneskene bidrar i hdy grad til åvirke
eget milj.

Menneskene er ulselig

på og forme sitt

knyttet sammen med og av-

hengige av miljet.
Samtidig er det verdier i miljøet som vi må ta vare på.

All

planlegging og forvaltning må ta hensyn til dette.
Var definisjon av begrepet miljp er avgjrende.
Hensikten med klarlegge
aktiviteter må vere bidra

miljøvirkninger av menneskelige
til et bedre faglig fundament for

planlegging og forvaltning av våre vassdrag.
Det hydrologiske regimet og vannets kvalitet bestemmes av
forhold utenfor nedbrfeltet

(allochtone faktorer) så vel som av

nedbørfeltets egenskaper (autochtone faktorer).
Det er nå viktig å knytte kontakt med alle aktuelle miljøer
som arbeider på naturvitenskapelig basis med både praktiske og
teoretiske miljproblemer

som gjelder vassdrag.

totalforståelse av miljproblemer

For a oppn& en

i vassdrag og vassdragsfor-

valtning er det også nødvendig å mobilisere fagfolk som arbeider i
en rekke andre samfunnssektorer.

Vi håper at også disse vil gå

inn i et tverrfaglig samarbeide.

DEFINISJON AV MILJØ
Vi kan se miljøet i to perspektiver: Menneskenes milj,
organismer inngår, og andre organismers milj
gr.

der andre

der menneskene inn-

I miljpet inngAr ogsa abiotiske komponenter.
Vi

& der o

etr kte m'l' et so

for et vassdra sområde

er o så

et totale

kos s e

i n

enneskene inn år.

Økosystemstudier eller miljøstudier vil da gå ut på å klarlegge de ulike delenes betydning for hverandre og å studere hvorledes endringer som settes i gang ved virkning utenfra eller fra
et sted i systemet forplanter seg gjennom systemet - eventuelt
tilbake til utgangspunktet.
Visse deler av systemet må naturligvis bli betraktet som mer
vesentlige enn andre.

Til grunn for slike betraktninger ligger

verdivurderinger som ofte kan være ulike i ulike samfunns- og faggrupper.

Det samme kan gjelde erkjennelsen av hvilke deler og

hvilke sammenhenger i systemet som er av størst betydning for
systemets virkemåte.

-
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Et vesentlig poeng er at det ikke er nok å konstatere
endringer, men at det er nødvendig å ha et grunnlag for å vurdere
betydningen av endringene.

HVA SKAL RESULTATENE BRUKES TIL?
Vi må vel si at på en rekke fagfelt mangler vi en tilstrekkelig
erfaring som gjelder endringer i miljet
mangler i stor grad etterunderskelser

som flge

av inngrep.

Vi

i regulerte vassdrag som

kan gi oss pekepinn om hva vi skal sikte mot å belyse i referansevassdragene.
Arbeidet i vassdragene må legges opp slik at vi kan beskrive
miljpsystemene og endringer i disse.
årsakene til endringene.

Vi ma deretter ske

finne

Det kan her dreie seg om komplekse

kjeder av årsak-virkning-sammenhenger.
Vi bor ogs

ske

forsta hvorledes negative endringer kan

motvirkes eller bØtes på.

En må finne frem til det som tjener de

ulike interessene best, og etter tverrfaglige vurderinger foreta
en avveining mellom disse slik at en kan oppnå det som kan betraktes som optimale forhold.
Foruten å mobilisere all kunnskap som eksisterer og anvende
denne så snart som mulig, er det viktig å starte arbeidet med å
klarlegge hva vi har bruk for og hva vi ikke vet.
1.

Arbeidet med å skaffe oversikt over all relevant forskning og
relevante forvaltningsproblemer i de fire vassdragene er
allerede kommet ganske langt.

De forelbige

resultater av

dette arbeidet vil bli lagt frem for arbeidsgruppene.
2.

Det må settes opp en plan for (basis-) underskelser
supplere og ajourføre det som eksisterer.

som kan

Dette skal danne

grunnlag for langsiktige måleserier og for forskningsoppgaver.
3.

Det vil ogsA vere nodvendig A skaffe oversikt over tilsvarende relevante forskningsresultater og erfaringer fra
andre vassdrag som kan bidra til å belyse de viktigste problemstillingene.

-
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I og med at forsknings- og referansevassdragene skal være til
nytte i planlegging og forvaltning av andre vassdrag
a.
b.

som skal vurderes utbygd
som allerede er utbygd (og som skal forvaltes)

er det av avgjrende

betydning at arbeidet i forsknings- og

referansevassdragene ikke isoleres, men at det knyttes kontakt med forskere som arbeider i andre vassdrag.
5.

Det må utføres forskning som kan belyse hvilke parametere som
i langsiktige måleserier er mest nyttige for å registrere og
vurdere miljpendringer og dermed miljqvirkninger av vassdragsbruk.

Registrering av tidligere og pågående forskning som kan være av
interesse foregår nå, samtidig som det settes i gang tildels omfattende arbeid i forsknings- og referansevassdragene.

Dette vil

prosjektlederen omtale senere.
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etableringsarbeidet.
Rapp.

3,

42 s.

Miljvirkninger

av vass-

P R O G R A H F D R M I L J Ø V I R KN I N G ER

A V V A S S DR A G S U T-

BY G GING
R

ob e rt

Ma j

or

Omkring1980tok NTNF initiativet
til en del utredninger
om miljøvirkninger
ved
energiproduksjon.
Med utgangspunkt
i disseutredninger
etablerte
NTNF i 1982et
programstyre
for et program"Miljjvirkninger
av vassdragsutbygging".
Programstyret
fikksom mandat:

- a klargjre miljvirkningerav vassdragsutbygging,
herunderbidratil a systematisereeksisterende
kunnskap
- å bidratil tilrettelegging
av kunnskapsgrunnlaget
for tiltakmot eventuelle
negativemiljdvirkninger

og flgende sammensetning:
direktørRobertMajor,formann
ekspedisjonssjef
KjellGlomnes,Milj@verndepartementet
ekspedisjonssjef
GunnarVatten,Olje-og energidepartementet
til august82
fagsjefBo Wingård,NorgesVassdragsog Elektrisitetsvesen
fra august82.
Sekretærvar JohnM. Raaheiminntil1. mai 84, sidenda Tor Ziegler,beggeNIVA.
Programstyrets
førstetid gikkmed til å skaffeoversiktover problemer
og aktivitetinnenfeltet. Hsten 82 oppnevnteprogramstyret
fdlgende3 utvalg:
- Utvalgfor fysiskevirkninger,
formann:Dr. A. Killingtveit,
NHL.
- Utvalgfor biologiske
virkninger,
formann:Dr. H. Holtan,NIVA.
- Utvalgfor etterundersøkelser,
formann:Plan-og utb. sjefT. Grosaas,VestAgder.
Disseutvalgfikk i oppgave,hver på sine felter,a gi en oversiktover forskningsinstanser,
pågåendeforskningsvirksomhet
og foreliggende
behovfor forskning.Det
skulleutarbeides
planerfor forskningsvirksomhet
med omkostningsberegning,
vurdering og prioritering.
Jeg har gitt en kortfattet
oversiktoverde 7 prosjektområder
programstyret
etter
drøftelser
med mangemeningsberettigede
og etternøyevurderinger
har funnetå
villesatsepå. I prinsippet
har vi mulighetfor å utvideantallprosjektområder,
men er enig om at programmet
for tidenfavnervidt nok og at det derfori ethvert
fallpå nåværende
tidspunkter viktigereå arbeidefor å få gode resultater
på de
feltervi arbeiderennå utvideantallprosjektområder.
Som det fremgårrepresenterer
MVU-programmet
en megetfleksibel
arbeidsform.Virksomhetens
utviklingi fremtiden
er avhengigav hvilkeresultater
vi i fellesskap
i
de kommendeår makterå oppnå.
Utvalgenefremlavåren83 sine innstillinger.
På grunnlagav dettemateriale
drøftetprogramstyret
hvorman villekonsentrere
krefterog ressurser
og besluttet
å satsepå 7 prosjektområder.
For de flesteav prosjektområdene
var det behovfor
en videregdende
planlegging
og for 5 av dem ble det i l@petav hsten 83 etablert
små planleggingsgrupper.
I begynnelsen
av 1984forelådet overveiende,
samlede
planerpå disseprosjektområder.
Nedenunder
orienteres
kort om arbeidethittilpå
de 7 prosjektområder.

-
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Referansearkiv
o databaser.En plangruppe
med sjefsingenirJ.M. Larseni MD som
formannhar foreslåttat behovetfor referansearkiv
og databaserløsesved en utbyggingav startedetiltakved utvalgteinstitusjoner
ved å utvidedisse utover
institusjonsgrensene.
To tiltaker prioritert.Utviklingav referansearkiv
for
forskningsrapporter
er satt igangi tilknytning
til Vassdragsregisteret.
Etablering av et referansesystem
for vannkvalitetsdata
er underforberedelse.
Forskn' s- o referansevassdra
. Det ble fra mangehold pekt på at en for stor
del av forskningsarbeidene
var kortsiktige
og ble finansiert
bare i tilknytning
til
konsesjonssøknader.
Det ga ikke anledningtil den langsiktige
fordypelsesom er
nødvendigfor å byggeopp en inngåendeforståelse
av hva som skjeri vassdragene
ved inngrep. På grunnlagav en plan fra en plangruppe
med fagsjefB. Wingårdsom
formanner 4 vassdrag:Numedalslågen,
Atnaelven,Gaulai sør-Trøndelag
og Vefsna
valg som referansevassdrag.
For det arbeidsom er satt iganghenvisestil orienteringsom vil bli gitt av prosjektlederen
J. Skurdal.
F sisk beskrevende
vassdrasmodell. Prosjektetsiktermot å utviklemetodikksom
kan identifisere,
bestemmeog presentere
de viktigsteendringeri hydrofysiske
forhold i et vassdragved en vassdragsregulering.
Prosjektet
har pågåtti over ett år
og ventesavslutteti 1985. K. Vaskinnsom nå lederprosjektet
vil gi oss en nærmere orientering
om dette.
Man vrerinsre lemento minstevannf
rin
Prosjektetsiktermot å leggegrunnlagetfor utviklingav mere fleksibleregelverksom muliggjøren fremtidigbedre
utnyttelse
av vannressursene
for alle brukerinteresser.
Prosjektetledesav et
prosjektstyre
med Plan-og utbyggingssjef
0. Muhr,Buskerudsom formann.
T. Zieglervil redegj6renermerefor prosjektet.
Settefisk.Et planutvalg
med P. Aass som formannfremlai januar84 en oversikt
over arbeidpå feltetmed forslagtil prioriterte
oppgaversom senereer gitt Økonomiskstøtte. På grunnlagav utredningen
og de storeperspektiver
på feltethar
man funnetå villeutvidearbeidetundertittelenfiskeforsterkning"
og utarbeidelseav en nasjonalplan i samarbeidmed DN og andre interesserte
er under
oppstarting.
ko omiskkvantiiserin av mil' virkniner ved vassdrasutb in. Felteter
relativtlite bearbeidetog som et førsteskrittble førsteamanuensis
A. Hervik,
MØre og RomsdalDH, gitt i oppgaveå utarbeideen oversiktover hva som er gjortpå
omr&deti Norgeog i andreland. Hans rapport:"Okonomiske
metoderfor m&le
miljkonsekvenser
av vannkraftutbygging"
ble behandletp& et symposiumi november
83 og et prosjektBetalingsvillighet
ved intervju-og kostnadsmetoden"
i Rauma/
Ulva-omrdet er startetopp og ventesfullførtinnenutgangenav 1985.
Vassdrasre uleriners virknin å friluftsliv
o rekreason. En "Stateof the
Art"-underskelse
utf@rtav frsteamanuensis
J. Teiglandppland DH, forel i
januari år. Den er blittgodt mottattog på dens grunnlager nå et prosjektfor
vurderingav rekreasjonsog friluftsinteressene
i tilknytning
til visse delerav
Gudbrandsdalslågen
underoppstarting.
Programmet"Milj@virkninger
av Vassdragsutbygginger"
er hittilfinansiert
av NTNF
og Konsesjonsavgiftsfondet,
i 1985med henholdsvis
2,6 og 0,25 mill. kr. De
enkelteprosjekter
delfinansieres
også i Økendeutstrekning
fra andrekilder.

PRSJEKTET
VAR I ABEL

FLEKS
M I NSTE
T or

1.

I BE L MANVRER
VAN NF OR I NG

I NG

G

Z i e g l e r

Bakgrunn
Ved vassdragsutbygginger
dannermanøvreringsreglementet
for regulerte
vassdrag
en essensav gittekonsesjoner.
I de senereår har omfanget
og detaljeringen
av påleggom minstevannforinger
i konsesjoner
økt.
Dettepå.virker
selvfølgelig
økonomien
i vannhusholdningen
ved reguleringene.
Ved bestemelse
av manøvreringsreglementet
fastsetter
konsesjonsmyndighetenet bundet årsvariasjonsmønster
for minstevannforinger.
Dettetjenersomen forhåndsavveiing
av vannbehovene
mellomregulantinteressene,
øvrigebrukerinteresser
og miljøhensyn.
Hensikten
er å
sikreen rimelig
driftav vassdraget
for alleimpliserte,
og okonomisk forsvarl
ige betingelser
for regulanten.
I praksisfastlegges
minstevannforingsmonsteret
for selvereguleringsordningen
settesut i
livetog de virkelige
brukerog miljøkonsekvenser
er erfart.
Enkeltenyerereglementer
har dog innebygget
mulighet
for en viss
fleksibelmanøvrering,
særligav hensyntillaks- og laksefiske.
Eksempler
på detteer Lærdal,Suldalog Orkla. Fiskens
vannforingsbehovkan ikkealltidtilpasses
et stivtforhåndsfastlagt
mønsterog
man har derforåpnetadgangfor situasjonsbestemte
vanns
1i pp i et
samråd
mellomregulanten
og en fiskesakkyndig
representant.
Det har hittilikkeværtutførtnoensystematisk
undersøkelse
av erfaringene
og gevinsten
ved disseordningene.
Så langtvi har kunnet
bringepå det renehar de virkettil partenes
tilfredstillelse.
Mer
fleksible
manøvreringsordninger
har imidlertid
potensielle
gevinster
ut overdet som tilsiktes
i Lærdal,
Suldalog Orkla. I en utredning
om energiøkonomisering
utfortved NHL (Killingtveit
og Tvinnereim,
1983),p&pekes
det at en oppmykning
med storrefleksibilitet
i manovreringsreglementene
bl.a.kanføretilbedringer
i energiøkonomisering
i storrelsesorden
1-2•
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InnenMVU-programmet
har en rekkefagfolkpektpå behovetfor forskningomkring
fleksibel
manøvrering
og variabel
minstevannføring
(Innstillingfra Utvalgfor biologiske
virkninger,
1983,
& Plangruppen
formanøvreringsreglement
og minstevannføringer,
1984).Som grunnlag
fordetteforeslås
en typemanøvreringsreglement
hvorminstevannføringen kanvarieres
mellomnænnere
fastsatte
grenser.Forå styremulighetenfor slikvariasjon
foreslåset konsultativt
råd av sakkyndige
brukerrepresentanter
somforhandler
med og rådgirregulanten
om manøvreringen.
På bakgrunn
av detteharMVU-programstyret
igangsatt
prosjektet
"Fleksibelmanøvrering
og variabel
minstevannføring".
Måleter å klarleggehvordanfleksiblemanøvreringsfonner
i regulerte
vassdrag
kan
bidratil å:
Forbedre
vannhusholdningen,
bådemed tankepå økonomisk
driftog
økologien
i vassdraget.
Eksemplifisere
en åpnerereglementsform
hvorminstevannføringen
over tid kan tilpasseserfaringer
som opparbeides
ved faktisk
driftav vassdraget.
Virkesomen konfliktlosende
organisasjonsfor.
Forgjennomføring
av dettehovedprosjekt
ble det i juli1984oppnevnt
en egenarbeidsgruppe.
2.

Prosjektarbeids
ru ens samensetnino mandat
Arbeidsgruppen
har flgendesammensetning:

Plan-og utbyggingssjef
OtmarMuhr,Buskerud
fylke - Formann
Ekspedisjonssjef
KjellGlomnes,
MD
Overingenior
ErikTondevold,
Statskraftverkene
NVE/RL
Amanuensis
DanielRogstad,
Institutt
forJordskifte
og Eiendomsutfonni
ng NLH.

-
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MVU-programstyrets
sekreter
Tor Ziegler,fungerer
også som arbeidsgruppens
sekretær.Overing.
JohnM. Raaheim,
MD, har dessuten
fulgt
arbeidet
somobservatør.
Gruppenhar fått som mandatå avklarenærmereinnholdet
i begrepene
fleksibelmanøvrering
og variabelminstevannføring.
Dessutenå
avklare
juridiske,
administrative
og tekniske
muligheter
for operativ
innføring
av fleksibel
manøvrering.
Ved årsskiftet
1984/85
ble mandatetutvidetfor at gruppeni tilleggskulleutarbeide
forslagtil
organiseringen
av et fleksibelt
prøvereglement
for et konkretvassdrag-,Numedalslågen.
3.

Gru ens arbeidhittil
Gruppenkom igangmed oppgaveni september
1984. Man begyntemed %
søke utenlandsk
erfaringsmateriale
samt gjennomgå
norskelovmessige
forutsetninger
for fleksibel
manøvrering.
Dessuten
ble det lageten
foreløpig
disposisjon
for utredningsarbeidet
som arbeidsgrunnlag
og
med tankepå en avsluttende
rapport.
3.1. Utenlandsk
erfarin
Gjennominternasjonale
kontakter
og litteratur
har man søktopplysning om evt. fleksiblemanøvreringsordninger
i en del andreland.
Søkingog henvende
1ser har værtgjortti1 1and det er nærliggende
å
sammenligne
seg med; Sverige,Finland,
Sveits,Østerrike,
Tyskland,
USA,England
og New Zealand.I de flestelandbindervassdragsrettslige bestemmelser
muligheten
for & praktisere
fleksible
ordninger.
Eksempler
finneslikeveli England,
USA og New Zealand.
England
De mestavanserte
eksempler
på fleksible
og desentralt
styrteordninger finnesi England.B&de "TheDee Regulation
Scheme"
og manovreringsforhold
somdekkesav torkelovgivningen,
"TheDrought
Act 1976",
har interesse.
I

The Dee re ulationachemei WelshWaterAuthority's
(WWA)
distrikt
omfatteret nedborfelt
p& 1816
WWA'segen sammenfatning
beskriver
organiseringen
av ordningen:

am.
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"It is particularly
important that the management of the multipurpose
Dee River system should maintain a fair balance between the many interests, and should be operated without undue constraint from any particular group of users.
The Dee and Clwyd River Authority Act 1973 set
up a Consultative
Committee, on which both major abstractors
and
river interests
are represented.
The "General Directions" i.e. the
complex rules used to operate the system, are prepared with this Committee's advice, and the special conditions for operation in severe
droughts require the approval of all members of the Committee."
The Drou th Act kom i stand i forbindelse med tørrårene 1975-76.
Engelske Water authorities
(WA) som har reguleringsansvar
kan etter
denne loven søke Department of the Environment bl .a. om fullmakter
til tapping under LRV i regulerte magasiner, samt fravike/innskrenke
påleggslippsbesternmelser.
Fullmaktene gis først etter at WA har dokumentert grundig at man står overfor en krisesituasjon.
Offentlig
høring av tiltakene
inngår i prosedyren som likevel i praksis ikke
tar mer enn 4 uker før evt. full makter b 1i r gitt.
Loven kom til
anvendelse både i 1976og 1984.
Arbeidsgruppen foretok en reisetil England i mars 1985for å studere
disse ordninger nærmere. En særskilt rapport fra denne turen er under
utarbeidelse.
NewZealand
I USA har man ved U• S• Fi sh and Wildl i fe Ser v i c e i Fort Co11i n s ,
Colorado, utviklet en metode som hjelpemiddel for manøvrering, kalt
"Instream Flow Incremental Methodology" (IFIM). Hensikten er & ha en
metode som i kvantifiserte
former beskriver livsmiljøet til forskjellige organismer og hvordan miljøet varierer som funksjon av vannføringen og med fysiske inngrep i elveleiet.
Metoden beskrives nærmere av Vaskinn (1985)i en egen rapport.
NHL-representanter gjennomforte en studietur til Fort Collins hosten 1984, knyttet til prosjektet Fysi sk Beskri vende Va s sd rags mode11 ( FBV) • I den fo rb i ndelse
arrangerer NHL et seminar/kurs i MVU-regi om FBV g IF IM-metoden
høsten 1985.
USA o

IFIM-metoden
anvendes også i forbindelse
p& NewZealand.

med noen regulerte

vassdrag

-

3.2.

Lovmessi e forutsetnin

Hovedvekten av gruppens
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er

arbeid

før

gjennomgang av det lovmessige

årsskiftet

grunnlag

for

84/85 ble brukt
reglementer,

til

minstevann-

foringsbestemmelser
og muligheter for fleksible
manvreringsformer.
OED har igang et arbeid med revisjon av vassdragslovgivningen
og en
egen arbeidsgruppe

har allerede

utarbeidet

et første

forslag

(OED's

arbeidsgruppe,
1984) til endringer i vassdragsreguleringsloven.
I
forslaget
behandles en rekke av de sporsm@7 MVU-arbeidsgruppen er
opptatt av. I oktober 84 tok man kontakt med OED's arbeidsgruppe
å drøfte nænnere disse spørsmål.
For MVU-arbeidsgruppen er det viktig
heter
tene

kan influere
og at

på utforming

loven gir

at berørte

og endring

adgang til

interesser

for

og myndig-

av manøvreringsreglemen-

å foreta

endringer.

Begge deler

synes i det vesentlige
ivaretatt
av gjeldende bestemmelser med de
endringer som er foreslått
5 ED's revisjonsutkast.
Når det gjelder
manovrering innenfor
med fleksibilitet
ter.

de ramene

setter

og i samarbeid med berørte

MVU-gruppen mener dette

leringsloven,

reglementet

selv om slike

bør markeres

ordninger

bor det kunne skje

interesser
klarere

og myndighe-

i vassdragsregu-

som nevnt allerede

praktiseres

med hjemel
i loven.
P bakgrunn av dette fremmet MVU-gruppen i
januar 1985 forslag til tilfeyelser
i vassdragsreguleringslovens
§5
pkt. e og§ 12 nr. 12.
Nærmere om lovendrin

sforsla

Til §5 første

ledd bokstave

Arbeidsgruen

vil gjerne

lighet

følger

forslag

til

ene
at forslag

ti]

minstevannfaring

manøvreringsreglement

i alminne-

i konsesjonssøknaden.

På den måten vil ramene for søknaden fremgå klarere i en tidlig
i saksbehandlingen,
og det vil være enklere å komme frem til
fredsstillende
slått

ordninger

en tiifeyelse

med berørte

om dette

interesser.

i §5 første

Det er derfor

ledd bokstave.

fase
tilfore-

-

18 -

Til §12 nr. 12.
Arbeidsgruppen ønsker å få tilføyet
"berørte statlige
organer" til
oppregningen i §12 i annet ledd i OED's endringsforslag.
Ogsåslike
myndigheter vil ha interesser & forval te når reglementene fastsettes
eller endres: f.eks. Direktoratet for Vilt-og Ferskvannsfisk og Statens forurensningstilsyn.
Arbeidsgruppen foreslår også et n tt tredje ledd tilfyet
OED's utkast, om et rådgivende utvalg for manøvreringen innenfor rammen av
reglementet.
Utvalget skal være rådgivende, det er .regulanten som
treffer beslutninger om manøvreringen. Utvalget forutsettes
sammensatt blant representanter
for de organer, foreninger m.v. som skal
uttale seg i forbindelse
med reglementsutferdigelse
0g endringer
etter annet ledd.
Utvalget bør ikke være for stort og representantene for myndighetene br a:re overvekt.
Representantene bor i
størst mulig grad ha lokalkunnskap.
Berørte statlige organer vil for
en del kunne være representert
av til satte i fylkesmennenes miljøvernavdelinger.
3.3.

Forsla

om fleksibelt

roverelement

i Numedalsl% en

I arbeidet

med % utrede mulighetene for fleksible manøvreringsformer
har spørsmålet om utprøving og videreføring av slike fonner stått
sentralt.
Numedalslågen ble allerede i 1983 pekt ut som et mulig
demonstrasjonsvassdrag av plangruppen som da arbeidet med tilrettelegging for prosjektområdet.
Dette forslag ble igjen tatt opp med
MVU-programstyret av den nåværende arbeidsgruppen for fleksibel
manøvrering og variabel minstevannføring i slutten av 1984. I januar
1985 tok derfor representanter
for MVU-programet kontakt med ED og
ba departementet vurdere gjennomføring av et fleksibelt
prøvereglement i Numedalslågen i forbindelse med midlertidig
opphør av fløtningsavtalen i vassdraget.
Arbeidsgruppen har senere arbeidet
med forslag til organisering av et
slikt provereglement og en nermere motivasjon for og beskrivelse av
ordningen.
Resultatet av dette arbeidet ble oversendt OED i april
1985 som en anmodning om iverksettelse
av et fleksibelt
provereglement. Hovedmomentenei motivasjonen og provereglementet oppsummeres
idet folgende:

-
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Forholdene
i Numedalslågen
syneså liggetilrette
for utprøving
av en
sammensatt
organisasjonsfor
for % f& tilfleksibel
manovrering:
Midlertidig
opphørav fløtningsavtalen
i vassdraget
åpnerfor
dettevedat nyttreglement
likevel
skalfastsettes.
Vassdraget
harallsidig
sarrrnensatte
brukerintersser
og går gjennom to fylker.Vannbruksinteressene
og fylkene
er allerede
organiserti et fellesutvalg
for& utvikleen vannbruksplan
for
Lågen. Representanter
for fellesutvalget
og fylkesmiljomyndighetenekan væretalsmenn
for fellesinteressene
ved evt.fleksibelmanøvrering.
Statenv/Statskraftverkene
er selven av hovedkonsesjonærene
i
vassdraget.
Detteansessom en fordelnår nye manøvreringsformer skalutprøves.
MVU-programmet
har igangsatt
undersøkelser
rettetmot å avklare
virkningene
av ulikeminstevannføringer
på fisk,fiskeog forurensning
i vassdraget.
Undersøkelsene
vil ha storfordelav økt
fleksibilitet/spillerom,
og i sin tur kunnegi resultatersom
bedrergrunnlaget
formanovreringsbeslutninger.
Behovetfor fleksibelmanøvrering
i Numedalslågen
gjelderspesielt
sommermånedene.
Da er det tota
1e e1ektrisitetsbehov1ite og vannslipp for produksjonsformål
begrenset.Spørsmålet
i Numedalslågen
er
imidlertid
ikkeo vannskalslippes,
men n&r,p# grunnav begrenset
reguleringsgrad.
I dissemånedene
vilman kunneoppnåen totaltsett
bedrevannhusholdning
ved et nærmeresamarbeid
mellombrukerinteressene. Det gjelder utnytte
det vannetbestmuligsom ellersmå regnes i kategorien
flomtap.Dessuten
er det gevinster
& oppn ved at
man etteravtalekanavvike fraet forhåndsfastlagt
minstevannføringsmønster.Ytterligere
gevinstkan oppnåsved å se enkeltvassdrag
som
Numedalslågen
i samenhengmed andre,kobletvia samkjøringsystemet.
Detteberørerimidlertid
spørsmål
om fleksibiliteten
i samkjøringens
avtalevekt
og prioritering
av oppdrettholdelse
av vannføringer
og
el-produksjon
mellomvassdrag.Et sliksporsm&l
m& evt. reisesuavhengigav anmodningen
tilOED.

-
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Ordningen
som foreslås
for fleksibelt
prøvereglement
i Numedalslågen
omfatter:
Oppnevning
av et rådgivende
utvalgsom forhandler
med og rådgir
regulanten
for perioder
hvorfleksibel
manøvrering
er tjenlig.
Fastsettelse
av en normal
minstevannforingsgrense
som tjenersom
rettesnor
nåranledningen
til fleksibilitet
ikkeutnyttes.
Fastsettelse
av en lavereog absolutt
minstevannforingsgrense
begrunnet
i å sikrelakseproduksjonen.
Den normalegrensenkan
underskrides
ned mot den laverenår regulant
og rådgivende
utvalger enigomdet. Slikeavvikkompenseres.
Avsettelse
av et årligmagasinvannvolum
til fellesdisposisjon
og
slipping
tilvassdragspleie/flerbruksformål.
Reglementet
forutsettes
hjemleti endringsbestemmelser
i de tidligere
reglementene
og vassdragsreguleringslovens§
19 pkt.2. Det forutsettes videreat proveordningen
ikkeskalgi d&rligere
el-driftsokonomi
enn om "normal"
minstevannfringsgrense
blefulgt.
4.

Viderearbeid
Inneværende
år vil man utarbeide
en rapport
som resultat
av den utredninggruppen
utfører
om fleksibel
manøvrering
og variabel
minstevannføring.Det vildessuten
bli arrangert
et seminar
for inviterte
deltakerei september,
bådefor å orientere
om arbeidet
innenprosjektet
og for å få ti1bakes
pi11 fra deltakerne.Gruppen
vi1 med detteha
fullført
de oppgaver
de ble gittgjennom
sittmandat.

Etytterligere
resultat
av gruppens
arbeidvil væreen anbefaling
om
oppstaring
av prosjekter
for & styrkekunnskapsgrunnlaget
og tilretteleggeformer utstrakt
brukav fleksible
manøvreringsordninger.
Fore1øpi g ser man det som sannsyn
1i g at gjennomføring
av følgendeprosjekter
vil blianbefalt.
Prosjekt
for å klarlegge
det nasjonale
magasinpotensialet
under
LRVfor utnyttelse
i spesielle
situasjoner.
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Prosjekt for undersøkelse
ved tapping under LRV.
Prosjekt

for

avtaleverk,
Prosjekt

å

av magasinenes

klarlegge

knyttet

til

fleksibiliteten

fleksibel

for å klarlegge

biologiske
i

sårbarhet

samkjøringens

manøvrering.

evt.

prioritering

mellom vassdrag

og

magasiner med tanke på avvik fra nonnal manøvrering.
Utvikling av en systematikk for fastsettelse
av minstevannforinger i konsesjonssaker.

5.

Andreundersøkelser

som støtter

prosjektet

o

under fleksibel

I tillegg

til

igangsatt

er det

startet

indirekte

stotter

opp under prosjektet

er dels startet

manøvrerin

som er igang og de som vil
en del undersøkelser

opp innenfor

bli

anbefalt

som både direkte

fleksibel

manovrering.

og

Disse

rammen av MVU-programmet, dels utenfor

i

regi av andre institusjoner.
Innenfor

ramene

stevannforing

av MVU-programmetutfores

0g fisk"

0g "Minstevannforing

de to prosjektetene
0g forurensning"

"Mini Nume-

dalslågen.
Undersøkelsene utføres av henholdsvis OVF og NIVA. Hensikten er å styrke kunnskapsgrunnlaget om virkningen av ulike minstevannføringer

og manovreringsstrategier.

Dette for å ha et best mulig

naturvitenskapelig
beslutningsgrunnlag
for mancvreringen.
Ikke minst
gjelder dette for å optimalsiere
positive virkninger gjennom fleksibel manøvrering.
Videre er det under utvikling

en "Fysisk beskrivende

vassdragsmodell"

i regi av MVU-programmet. Utviklingsarbeidet
utføres ved NHL. Siktem&let er
utvikle en metodikk som kan identifisere,
besteme og presentere de viktigste
endringer i hydrofysiske forhold i et vassdrag
ved ulike

vannføringsforhold.

ningsgrunnlaget
bilitet,
ring.

erosjon

Det arbeid

om evt.

konsekvenser

og grunnvannsforhold

som skal utfores

referansevassdrag"
for manøvrerings-

Dette vil bidra

til

for biologisk

å styrke
produksjon,

i og nær vassdraget

beslutløpsta-

ved manøvre-

innen MVU-prosjektomr&det "Forsknings-

regner man på lengre sikt
og minstevannføringsspørsmål.

vil ha betydning
Forskningsdelen

0g
også
skal

-
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førstog fremstkonsentreres
om å videreutvikle
vitenom prosessbiologiskeproblemstillinger
i relasjon
til hydrologiske
og hydrokjemiske
prosesser.
Detteer i heyeste grad relevant viten for & kjenne konsekvensene ved manøvrering
og for å utnytte manøvreringsmuligheten
som vassdragspleiende
tiltak.
Utenom MVU-programmet er det serlig to prosjekter
initiert
av Vassdragsregulantenes
forening (RL)som kan ha direkte betydning for å
bedremulighetene
til å mancvrere
fleksibelt
i regulerte
vassdrag.

Det ene "Slipping
0g kontroll
av minstevannforing"
utforesved NHL i
den hensiktå fremskaffe
bestmuligoversikt
over aktuelle
slippinretningerog kontrollmålemuligheter
for minstevannføringer.
Det
andre "Adaptiv regulering" utføres ved EFI. Hensikten er å utvikle
en gangtidsberegningsmodell
for tilfeller
hvor det er lang avstand
mellom slippsted og kontrollmålested
for minstevannforinger.
Koblet
med en tilsigsprogr.osemodell
foruregulert restfelt
mellomslippsted
og målested

kan man derved oppnå forbedrede

vannhusholdningsmulighe-

ter.
skalnevnes at DVF,LFI-ene, NIVAog Universitetene
har igang
0g forurensningsunders@kelser
som kan fremskaffe
genere]]
viten om minstevannfaringsbehov
av hensynti] fisk-, fiske-og resipientforhold.

Tilsist
fiske-

Referanser
Killingtveit
systemet.
sjekt
nr.

og Tvinnereim
-4983. Energiokonomisering
i El.
Rapport
fra Norges
Hydrodynamiske
Laboratorier.
503250
(oppdragsgiver
NTNF).

KraftPro-

virkninger,
rapport nr. 1,
mai 1983,NTNFsforskningsprogram
MILJØVIRKNINGER
AV VASSDRAGSUTBYGGING(fåsved henvendelse
til MVU-sekretariatet,
NIVA,Tlf.
Innstilling

fra utvalg fra biologiske

(02) 23 52 80).

Innstilling
fra plangruppen
for manøvreringsreglement
og minstevannføringer,
januar 1984. NTNFsforskninsprogram
MILJØVIRKNING
AV VASSDRAGSUTBYGGING
(fåsved henvendelse
tilMVU-sekretariatet,
NIVA, Tlf.

(02) 23 52 80).
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Lovforslag
utarbeidet
av en internarbeidsgruppe
fra vassdragsog kraftforsyningsavdelingen,
Olje- og Energidepartementet.
November
1983.
Vaskinn(1985):Se nærmereredegjørelse
om IFIM-metoden
på side
4 i n&vrenderapport.
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INNLEDNING.

Med utgangspunkti utredningsarbeidpå feltet energi og forurensninger·
fra 1980 oppnevnte Norges Teknisk Naturvitenskapelige
Forskningsråd
(NTNF)i februar 1982 et styringsutvalgmed oppgaveå arbeide for
utvikling av et forskningsprogrampå området ''Miljøvirknigner
av
vassdragutbygging".NTNF anga formålet med forskningsprogrammet
som
folger:
e

A klargj6re miljvirkninger av vassdragsutbygging,herunder bidra
til & systematisereeksisterendekunnskap.

•

A bidra til tilretteleggingav kunnskapsgrunnlaget
for tiltak mot
eventuellenegativemiljvirkninger·

I november 1982 oppnevnte dette Styringsutvalget
to underutvalg,ett for
Fysiske virkningerog ett for Biologiskevirkningerav vassdragsutbygg
ing. Utvalgenefikk som oppgave å utarbeideet forskningsprogram
innen
hvert sitt felt.
På grunnlag av innstilligenefra disse utvalgene/1/ og /2/,utarbeidet
Styringsutvalget
et forslag til prioritertarbeidsprogramsom omfattet
8 prosjektomr&der,de fleste av disse innenforavgrensede forskningsområder, /3/.
Ett av disse prosjektområdenevar utarbeidelseav en såkalt Fysisk
BeskrivendeVassdragsmodell.Dette prosjektet var opprinneligforeslått av Utvalg for fysiske virkninger.
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I september1983 oppnevnteStyringsutvalget
en planleggingsgruppe
for å
detaljplanlegge
arbeidetmed en slik vassdragsmodell.
Planleggingsgruppa
avsluttetsitt arbeid i desember1983, og besluttetat prosjektetskulle
utføres i samarbeid mellom Vassdrags-og havnelaboratoriet(VHL)og
Instituttfor Vassbygging,NTH /4/.
I det følgende er formåletmed, samt de viktigstehovedpunktenei det
planlagtearbeidetmed modellen,beskrevet. Arbeidet bygger på /4/ og

/5/.

2.

FORMALMED MODELLEN.

I arbeidetmed konsekvensvurderinger
ved vassdragsregulering,
vil en ha
bruk for en rekke ulike typer fysiske data.

Formålet med

den Fysisk

beskrivendevassdragsmodellen
er å skaffe til veie mest mulig korrekte
hydrofysiskedata for vassdraget,og klarlegge hvordan de hydrofysiske
forhold endres ved vannforingsendringer.Samtidigskal disse data lett
kunne kombineresog settes i sammenhengmed andre typer aktuelle data
for vassdragetog nærliggendeområder.
Som regel vil ikke de fysiske data ha så stor interessei seg selv, men
tjene som inngangsdata til andre konsekvensvurderinger,
f.eks, for
grunnvannsforhold,
biologiskevurderinger,resipientforhold,
etc.
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3.

PROSJEKTPLAN

Arbeidet med utviklingen av modellen, eller systemet, ble startet i
1984. Prosjektet består av følgendehoveddeler(se figur 1):
1. Datainnsamling
2. Organiseringav datalagring/-utveksling
3. Beregning
•

Presentas
jon·

Mer spesifikter arbeidetfordeltpå følgendedelprosjekter:
1984:
•

Klarleggedatabehov/brukerkrav,
brukerkontakt

•

Metodikk for innsamling av topografiskedata

•

Datainnsamlingfor prøvevassdrag

•

Etablerekontakt og overføringsrutiner
med viktige dataleverandører
(NVE, DNMI, ...)

•

Utarbeidekommunikasjonsprogram
mot sentraleberegningsprogram
(VANSIMTAP
••• )

•

Organiseredatabaser,lese inn data

•

Klarlegge hvilke beregningsprogramsom blir nødvendige

•

Tilpasningav eksisterendeprogram til databasene

•

Rapportering

1985:
•

Utviklingav evt. nye program

•

Rapportering

•

Grafiske rutiner for resultatpresentasjon
for program

•

Andre presentasjonsformer,
f.eks. foto/film/video

•

Brukerkontakt

•

Anvendelsei prøvevassdraget

•

Avsluttenderapportering

•

Artikler i internasjonaletidsskrift(?)
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Selv

om prosjektet

med

betydelig

kontrakten
Dette

overlapping.

skal

skjer

med

hovedtrekk

i

foregå

Spesielt

fortløpende

fortrinnsvis

andre

følger

denne
er

planen,

det

gjennom

lagt

hele

mot Styringsgruppen,

prosjekter

innen

programmet

er

det

vekt

på

nødvendig
at

bruker-

prosjektgjennomføringen.
men også

gjennom

''Miljøvirkninger

av

kontakt

vassdrags-

utbygging".

4.

BRUKERKONTAKT

Dette

punk.tet

nødvendig
for

å sikre

kobling

av

takter

både

høyt

prioritert,
både

mot

andre

nasjonalt,

Nordisk

Nordisk

Vettre

Kontakten

mot resten

takt

medarbeiderne

er

innen

Nyborg

av Programmet

er dels

andre

som

framdrift,

og

rekke

someren

Modeller

Miljøvirk-

eksterne

kon-

Prosjektet

ble

-84.
innen

Vannbruks-

198l.

Konferanse,

i

en

i to moter

vurdert

programmet

og i USA/Canada.

Hydrologiske

er

videre

etablert

land

5 - 7 jun1

det

prosjektets

plan

vedr.

Hydrologisk

mot

Det

p& nordisk

arbeidsmote

planlegging,

for

i nordiske

og driftet

fordi

prosjekter

Vassdragsutbygging.

presentert

•

vært

og hensiktsmessig

ninger

e

har

Danmark,

6 - 8 august

etablert

gjennom

prosjekter,

dels

1984.

direkte

gjennom

to

konviktige

befaringer:
•

Befaring

i Numedalslågen,

•

Befaring

i Gaula

Befaringen
gruppen
ogs&

i
for

med

Gaula
dette

en

rekke

Kraftutbyggingsinteresser,

1984.

august

20 - 21 september
var

arrangert

prosjektet

av

1984.
NHL med

deltakere

fra

og Referansevassdragsprosjektet.

representanter

bl.a.

NVE, og andre.

fra

Sor-Trondelag

StyringsHer

var

fylke,
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Ved studiereisei USA i november-84 ble det etablertkontakt med:
•

Hydrologic EngineeringCenter, US Army Corps of Engineers,Davis,
California·

•

US Fish and Wildlife Service,Fort Collins,Colorado.

•

CornellUniversity,Divisionof EnvironmentalEngineering.

Ved US Fish and Wildlifte Service ble det også oppgitt en rekke potensielle kontakter til institusjoner i Canada, der det arbeides med
liknende problemstillinger, / 6/ og / 7/.

5.

FYSISKE DATA

5.1.

Datat er

Under planleggingenav prosjektetble det klarlagt hvilke fysiske data
som er mest aktuelle for beskrivelse av forhold i selve elveløpet for
bruk i forskjelligekonsekvensvurderinger
vedrørende:
•

Økologiskeforhold

•

Resipientforhold

•

Jordbruk- Skogbruk

•

Erosjon - Sedimentasjon

•

Landskapsopplevelse
- Rekreasjon

•

Lokalklimatiskeforhold

•

Flomsikring

For hvert av disse temaene har det vært kontakt med sentrale fagmiljø/
fagpersoner for å vurdere hvilke typer fysiske data som er ønskelig.
Resultatenefra dette arbeideter vist i Tabell 1.

-
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Tabell 1. Aktuelle fysiske data for ulike typer brukere av en Fysisk
BeskrivendeVassdragsmodell.Fra /4/.

data

Vues€ad

Avendelse
or ide

....

fyaiake

Andre typer

data

bdrauliske

Pierce

Type

Vannbasrighet

Yannareal

Vanavol u

pholds
tid

Yaantempera&ur

forto ld

data
farbe-

lens

Lys

ltliaa

Otolog i inskL.fisk

•

1l

•

R

•

•

•

•

•

tesipieocforold

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jordbruk
Skogbrak

•

x

•

!roa joe
Sedimestasjoe

•

•

Landskapsol.
lla.kre joe

•

•
•

•

Flosikring

•

•

•

•

Lou l U illa

Arealbruk

•

•

•

•
•

På grunnlag av denne vurderingen samt kontaktvirksomhetmed andre
og premiljøer er arbeidetframoverkonsentrertom å framskaffe/beregne
sentere et mindre antall hovedtyper av data som vi

anser som mest

sentrale for de fleste brukere. Vi vil spesielt henvise til samtalene
med US Fish and Wildlife Service og deres arbeide med såkalt Physical
HabitatModelling,som grunnlagfor valg av datatyper.De datatypenesom
det vil bli lagt hovedvekt på i det videre arbeidet er, ved siden av
vannføringer:
Too rafiske data:
•

Tverrprofiler

•

Vannlinjer

Substrattype:
Elvebunnen bør klassifiseresi hht. substrat type med oppmåling av
•
tverrprofil.Ved denne klassifiseringanbefaleså bruke det klassisom er utvikletved US Fish and Wildlife Service.
fise.ringssystem

-
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H drauliskedata:
•

Vannstand

•

Vannhastighet

•

Vanndekketareal

Andre data:
•

Vanntemperatur

•

Meteorologiskedata (temperaturm»m.)

•

Vannkvalitet

5.2. Tidso losnin
Ved US Fish and Wildlife har en hittil utelukkendearbeidetmed 1 måned
som tidsoppløsning.
De overveiernå å øke tidsoppløsningen
til uke eller
ett døgn, men dette er ennå på plan-stadie-t.
På denne bakgrunn foreslår
vi at en inntil videre opprettholderkravet i /4/ om 1 døgn som
tidsoppløsning.
Dette skulle gi en oppløsninggodt "på den sikre siden".

5.3. Geo rafisk o 1snin
Her er det ikke kommet fram nye momenter som entydig angir nødvendig
antall tverrprofiler,og plasseringav disse. Det ble imidlertidsterkt
understreketved US Fish and Wildlife Service at det var hensiktsmessig
med sterk kobling mellom hydrauliskeog biologiskekspertiseved lokalisering og oppmåling av tverrprofiler(bunnsubstrat).
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6:

TOPOGRAFISKE DATA

6.1.

Metodikk
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lagt
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er

vassdraget.
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for

Service

oppmåling.

vende

I 1985 vil

and Wildlife
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som prøvevassdrag
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lagt

tverrprofiler.

vere

synes
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filer
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Dette løses ved bruk av databaser og den tidligerenevnte standardiserte
form for lagringav data på filer.

10.
En

BEREGNINGSPROGRAM
av

de sentrale beregningsoperasjoneri En

Vassdragsmodell er

beregning av

Fysisk Beskrivende

hydrauliske parametre ut

fra

vannføringsdataog data om geometri og ruhetsforhold.Dette er vist
skjematiski figur 2.
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Figur 2. Sentralberegningsgang.
Fra /4/.

4CR£ 3RUERE

-

35

-

Denne beregningen kan gjennomføres ved hjelp av vannlinjeberegningsprogram av typen HEC-2.
Ellers er det i rapportfra reisen til USA gitt en diskusjonav aktuelle
program til bruk i En Fysisk BeskrivendeVassdragsmodell.S3 langt som
mulig vil allerede tilgjengeligeprogram bli brukt, etter en eventuell
tilpasningtil våre formål.
)

Noen programmerer imidlertidutviklet.Dette gjelder f.eks·:
•

Program for beregningav vannføring i et vilkårligpunkt i et
vassdrag·

e

Program som ut fra vann£øringsdataog kjennskaptil sammenhengen
mellom vannføringog ønsket hydrauliskparameterberegnertidsserier for disse parametrene.

11.
En

PRESENTASJONAV RESULTATER
viktig

del

av

prosjektet er

presentasjonsformer.Foreløpig tar en

å

komme

fram

sikte på at

til

egnede

alle viktige

hydrauliskedata, og endringeri disse, bør foreliggesom tidsserierfør
og etter regulering.Dette muliggjør en rekke ulike former for viderebehandling,f.eks. i form av varighetskurver,
eller kopling til nye analysemetodereller presentasjonsformer.
Et annet krav som skal oppfylles, er at presentasjonen skal være
fleksibel. Enkelte brukere ønsker detaljerte data for videre bearbeidelse,mens andre ønsker data i form av kurver og diagrammer.Bruk av
grafisk databehandling vil være

en sentral del av presentasjons-

teknikken. Bruk av visuell dokumentasjonved hjelp av foto, film og
video er også aktuelt.
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11.1. Visuell dokumentas·on
For å komme fram til mest mulig hensiktsmessigepresentasjc..ormer er
det også satt i gang et prosjektmed bruk av video. Her vil en forsøke å
få fram materiale som kan benyttes til å presentere forholdene etter
reguleringallerede ved planleggingav et prosjekt.Ideen og tanken bak
dette er vist i figur 3.
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Figur 3. Prinsippiellarbeidsgangved visuellpresentasjonav konsekvenser av en vassdragsregulering.
Fra //.
11.2. Videre bearbeidin av resultaterfra En F sisk Seskrivende
Vassdra smodell
Som tidligerenevnt ble det som et ledd i arbeidetmed En Fysisk Beskrivende Vassdragsmodellhøsten 1984 utført en studieturtil USA. En av de
institusjonenesom ble besøkt var ved U.S. Fish and Wildlife Service
(CooperativeInstreamFlow Group) i Fort Collins,Colorado.Her arbeides
det blant annet med utviklingog utprøvingav metoder for å bestemmeog
kvantifisere livsmiljøet til forskjelligeorganismer og hvordan dette
variererav vannføringenog med fysisk inngrep i elveleiet.
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Figur 5. Inndelingav seksjonav vassdrageti elementer.Fra /10/.
I figur Ser

det gitt eksempel på hvordan en seksjon av vassdragetkan

deles i elementer.For hver av disse elementeneberegner en vanndybdeog
vannhastighet.Videre beskrivessubstrateti elementene.Dataserienefor
vanndybde, vannhastighetog substrat koples i neste trinn sammen med
kurver som viser hvilke verdier på disse faktorer ulike arter foretrekker (speciescriteria).Eksempelpå slike kurver er gitt i figur 6.
Denne vannkoplingenskjer gjennom beregning av et vektet nyttbart areal
(WUA).
n

WUA =

Z A ·C
i=l 1 i

WUA = vektet nyttbartareal
Ci =sammensattverdi for brukbarhetenav området
Aj

= areal av element i

n

=antallelementer i seksjonensom betraktes

Den sammensatteverdi for brukbarhetenberegnes som:

-

vi
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= hastigheteni element i

dj = dybden i element i
8j = substrateti element i
P,

= funksjon for samenhengen mellom hastighet og

brukbarheteneav et enhetsareal,se figur 3
Pd =funksjonfor sammenhengmellom brukbarhetenog dybden, fig. 3
P,

= funksjonfor sammenhengmellom brukbarhetog substrat,fig. 3
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Figur 6. Ørretens preferansefor forskjelligefysiske forhold.Fra /10/.
Forutsetningenfor metoden er altså at fisken vil foretrekkesteder hvor
de fysiske forhold er gunstigst. Dess lenger en er fra det "gunstige
området"dess mindre sannsynlig vil det være at en vil finne fisk der.
Resultatenefra disse beregningenemodifiseresav eventuelleendringeri
temperaturforholdene.
I de situasjonerhvor en vil få endringer i vannkvalitetentas det også hensyn til det. I verste fall kan vannkvalitetsendringeneføre til uakseptableforhold for de arter en vurderer.
Metoden kan benyttesbåde til å gi bilder på hvordan miljøforholdenefor
fisk varierer på bestemte tidspunktunder forskjelligevannforingsforhold og for & produsere tidsserier som viser eventuelle kritiske
perioder under naturlige forhold og effekten av forskjellige inngrep i
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NTNF's forskningsprogram "Miljvirkninger av vassdragsutbygging"
kom igang i 1982 med bakgrunn i pnsket om a klargjre miljpvirkninger av vassdragsutbygging.

I dette inngår også systematisering

av eksisterende kunnskap, samt et ønske om A tilrettelegge kunnskapsgrunnlaget mot eventuelle negative miljøvirkninger.
Forsknings- og Referansevassdragsprosjektet ble oppstartet etter
innstilling fra biologisk utvalg innen MVU-programmet, g plangruppen presenterte sin innstilling i februar 1984 (Wingård et
Prosjektstyret ble konstituert i oktober 1984, og prosjektleder ble ansatt fra januar 1985. Flgende vassdrag er forelpig valgt som Forsknings- og Referansevassdrag: Atna, Numedals-

al. 1984).

lågen, Gaula og Vefsna.
e

Forsknings- og Referansevassdragsprosjektet har en ramme på minimum 10-15 år. Med referansevassdra menes i prosjektet vassdrag
hvor naturprosessene er lite preget av menneskelige aktiviteter i
nedslagfeltet. Disse vassdragene skal tjene som standarder som
miljøvirkninger av vassdragsutbygging kan måles mot. Imidlertid
vil jeg her påpeke at referansevassdragene også kan tjene som
standarder for andre problemstillinger. Behovet for referansevassdrag er stort innen flere fagområder, og jeg vil her nevne
forsurning (Mason & Seip 1985) og forurensing som aktuelle områder. Referansevassdragene skal også tjene som forskningsvassdrag for problemstillinger som krever liten menneskelig påvirkning.
Betegnelsen forskningsvassdrag brukes i tillegg også spesielt om
de vassdrag innen prosjektet hvor det er, og har vært en betydelig
menneskelig påvirkning.

I Numedalslågen er 86% av kraftpoten-

sialet utnyttet, og det er også betydelig forurensing i de nedre
deler av vassdraget.

Undersøkelsene i disse vassdragene, samt
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sammenligning med resultater fra referansevassdragene har til hensikt & avdekke miljpvirkninger av vassdragsutbygging.

NOMI
Fra NTNF's "Miljvirkninger

av vassdragsutbygging" er det bevilget

kr. 600 000,- til Forsknings- og Referansevassdragsprosjektet
1985.

for

Driften av prosjektstyret og sekretariatet koster

kr. 350 000,-.

Videre er seminaret om Forsknings- og Referanse-

vassdrag sammen med befaringer i Atna og Vefsna beregnet til å
koste tilsammen kr. 115 000,-.

Arbeidet med

a

lage oversikt over

tidligere undersøkelser i de 4 Forsknings- og Referansevassdragene
er satt bort til Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer innen
en Økonomisk ramme på kr. 80 000,-.

Tilslutt har vi så

kr. 50 000,- til selve prosjektet.
Endel av utgiftene iår er engangsutgifter, og det vil derfor være
mer midler til driften av selve prosjektet til neste Ar.

Imidler-

tid kan vi fastslå allerede idag at behovet for midler er langt
større enn dette for å gjennomføre en faglig forsvarlig undersqkelse.

Basert i et godt program med utgangspunkt i resultatene

fra seminaret her pA Leangkollen vil vi i fellesskap søke å skaffe
de nødvendige midler for A gjennomfre

prosjektet.

Behovet for

Forsknings- og Referansevassdrag har framkommet fra mange hold i
mer enn et tiår, og vi må derfor regne med at viljen til å
gjennomføre dette er tilstede.

I 1984 ble det bevilget kr. 50 000,- til vit.ass. Inggard Blakar,
Avdeling for Limnologi, Universitetet i Oslo fra Prosjektstyret
for Forsknings- og Referansevassdrag for gjennomføring av hydrologiske og vannkjemiske underskelser
(Blakar & Borgvang 1984).

i Atnsjpens nedslagfelt

Videre ble det bevilget kr. 10 000,-

til stipendiat Kjetil Hindar, Avdeling for Zoologi, Universitetet
i Oslo for elektroforetiske underskelser

Reguleringsunders@kelsene

av rya

i Atnsjpen.

(DVF) har fatt kr. 10 00,-

til sttte

for igangværende fiskeundersøkelser i Vefsna.

Atna
I 1985 blir det i samarbeid med KOFORSK

utfrt

en større bruker-
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undersøkelser i Atna i forbindelse med verdisetting av fiskeressursene.

Fisketekniker Ole Nashoug er engasjert til å foreta

innsamling av data i felt i samarbeid med fiskerikonsulent Tore
Qvenild, Hedmark.

De samfunnspkonomiske underskelser

og be-

regninger foretas av førsteamanuensis Jon Strand, Sosialøkonomisk
institutt, Universitetet i Oslo.

Forsker Kaare Aagaard, KOFORSK,

Trondheim, vil foreta underskelser
samt underske

av bunndyrfaunaen i Atnsjpen,

Chironmider i sedimentkjerner.

finansiert av KOFORSK

Undersøkelsen er

innen en ramme på kr. 370 000,-.

Vit.ass. Inggard Blakar fortsetter sine studier også i 1985 med
midler fra Norsk Hydrologisk Komite og SFT.

Videre vil to hoved-

fagsstudenter fra Avdeling for zoologi, Universitetet i Oslo,
underske

den sesongmessige fordeling til rret

byttedyr i Atnsjen.

og rye,

4

og deres

Forsker Jim Bogen, NVE, fortsetter sine

studier av materialtransport og sedimentasjon i Atna støttet av
Norsk Hydrologisk Komite.
SWAP

(Surface Water Acidification Programme) er et 5 års forsk-

ningsprogram omkring effekten av sur nedbr
England.

stttet

med midler fra

Totalt for hele perioden er de bevilget 5 millioner £,

og midlene forvaltes av the Royal Society i London med Videnskapsakademiet som rådgivende organ.

Vi har søkt SWAP om midler for A

gjennomføre undersøkelser i Atna i perioden 1985-1988.

Den totale

Økonomiske ramme er omtrent 2 millioner kroner, og undersøkelsen
omfatter luft-, nedbr-

og vannkjemi, samt akvatiske evertebrater,

fisk og paleobiologi (Skurdal 1985).

Undersøkelsene er relatert

til forsurning.

Forsker Per Aass, OVF, har studert fiskebestandene i Tunnhovdfjorden og PAlsbufjorden i mer enn 30 år.

Undersøkelsene omfatter

både bestandsstruktur og avkastning, og fortsetter i 1985 finansiert av DVF.

I

forbindelse med andre prosjekter innen programmet

"Miljøvirkninger av vassdragsutbygging" foregår det også betydelig
forskning i nedre deler av Numedalslågen (se Ziegler 1985, side
18 pkt. 3.3.)
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NIVA

gjennomfrer

en strre

overvAkningsunders@kelse

for SFT i

Gaula i 1985.
Reguleringsunderskelsene,

DVF, har unders6kt fiskeribiologiske

forhold i Vefsna siden 1974, Og disse undersøkelsene som er finasiert av NVE fortsetter også i 1985.

Organisering er nøkkelelementet
skelse

i en så stor og langvarig under-

som Forsknings- og Referansevassdragsprosjektet.

Det må

sørges for at programmet får en faglig god gjennomføring, og at
det er kontinuitet i undersøkelsene.

Vassdragene som er valgt

innen prosjektet har en stor geografisk spredning, og det er derfor behov for lokale feltadministratorer.

De lokale feltadmini-

stratorene har ansvar for den daglige drift i de respektive vassdragene.

Det må sørges for koordinering når det gjelder drift og
oppretting av målestasjoner, og videre at måleseriene gjennomføres
etter programmet.

For å sikre koordinering av undersøkelsene i de ulike vassdragene
br

det også være en sentral ansvarshavende.

Det er også viktig

at aktiviteten i Forsknings- og Referansevassdragene
annen forskning innen denne sektoren.

samordnes med

Figur 1 gir en skisse av

hvordan organiseringen er tenkt.
Programstyre

"Miljøvirkninger av vassdragsutbygging"

!

Prosjektstyre "Forskninr-

og Referansevassdrag"

Prosjektleder

N

Lokale feltadministratorer

!

Prosjektmedarbeidere

Fig. 1.

Organisering av Forsknings- og Referansevassdragsprosjektet.
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Undersøkelsene i Forsknings- og Referansevassdragene

kan deles opp

i ulike delområder med forskjellig progresjon (Tabell 1).

Før

oppstarting er det nødvendig med en gjennomgåelse og systematisering av tidli ere unders kelser i de aktuelle vassdrag.

Kunnskapen

om de enkelte vassdrag vil på denne måten bli lettere tilgjengelig
for nye brukergrupper.
Tabell 1.

Gjennomføring og progresjon av de ulike deler av prosjektet.

Ar
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Fr

Tidligere
unders k.

*
*

LangtidsOmråde- Basisbeskriv. unders k. måleserie

*t

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*

*

*

*

Metode Probl.orien.
utvikl. forsknin

*

*

k

*
*
*

*

*

*

y

*

*
*
*
*
*
*
*

$

*

*
*
*
*
*

underskelsene

*
*
*
*
*
*

*
*
*

starter opp er det behov for

ha en grundig

beskrivelse av de valgte vassdragene.

Denne omr debeskrivels n

bør inneholde en landskapsbeskrivelse,

en beskrivelse av bruker-

interesser og bruk, forurensingssituasjonen,

samt en fysisk be-

skrivelse av elver og innsjøer.
Basisunderskelsen

br

utf@res i de valgte vassdrag ved oppstart-

ing av programmet, og det bør også vurderes om basisundersøkelsene
ikke bør gjentas på slutten av prosjektperioden.
sene br

Basisundersøkel-

dekke de samme fagområder som langtidsmåleseriene

i hele prosjektperioden.
og målestasjoner,
skelsesprogrammet.

som går

Imidlertid bØr omfanget av måleparametre

samt målehyppighet være større innen basisunderFor å illustrere hva jeg mener vil jeg her gi
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et eksempel.

Fordelingen i vannmassene for ørret og røye i et

vatn viser store variasjoner i lppet av året.

Dette gjelder ikke

bare mellom artene, men gjelder også mellom kjnn
grupper innen arten.

og størrelses-

Innen basisunderskelsesprogrammet

br

det

derfor samles inn data for å belyse dette, mens det innen programmet av langtidsmålinger søkes å samle inn et mest mulig representativt materiale basert på denne kunnskapen.
Når det gjelder lan tidsåleseie

eer

det viktig at mdlepro-

grammet standardiseres og gjennomføres årlig.

Valget av parametre

må gi et faglig forsvarlig utbytte, samtidig som det er gjennomfrlig

og konomisk

forsvarlig.

I de ulike vannfaglige

forsknings- og utredningsmiljø har det akkumulert seg mye kunnskap
innen dette feltet, og det er viktig at vi samles om ± lage et
program vi også kan se i Øynene igjen om 10 eller 15 år.

Innen

dette programmet må vi også vurdere hvor vi kan få teknikken til å
overta endel av måleseriene.

Erfaringene fra NTNF's forsknings-

program "Automatisk innsamling av milj@data" gir et verdifullt
bidrag til å vurdere dette.

Sensorene som er utviklet hittil

setter en sterk begrensing for antall parametre som kan automatiseres pr. i dag, men vi må regne med en rivende utvikling innen
dette feltet i nær framtid.
Referansevassdragene er også forskningsvassdrag.
gangen på data fra måleseriene skal gjre

Vi håper at til-

at de valgte vassdrag er

atraktive for de som vil drive problemorientert forskning.

Med

den ressursknapphet vi alle opplever idag vil vassdrag med gode
fysisk-kjemiske måleserier være en viktig ressurs for forskere
innen de biologiske fag.
forskning.

Vi ønsker også selv å stimulere til

Spesielt er vi opptatt av problemer omkring kvantifi-

sering av biologiske parametre, og problemorientert forskning for
å avklare forholdet mellom fysisk-kjemiske og biologiske prosesser.

Det siste er knyttet til ønsket om å f

miljvirkninger

kt

kunnskap om

av vassdragsutbygging, mens det firste er rettet

mot behovet om å kvantifisere biologiske parametre med tilstrekkelig nyaktighet

til A spore endringer og forskjeller.

Forsknings- og Referansevassdragsprosjektet har en vid tidshori-
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sont, det består av mange delprosjekter, omfatter flere vassdrag,
og mange prosjektarbeidere er involvert.

Det er derfor viktig at

datane blir lagret på en forsvarlig måte, samtidig som dataene
også er tilgjengelig for alle brukere.

Her gjelder det enda mer

enn vanlig at dataene ikke eksisterer før de er rapportert.

Vi
kan ikke tillate oss at det blir hull i langtidsmåleseriene. Alle
data som samles inn br lagres i et datasystem, men det er ogsa
ønskelig at dataene presenteres i data- og/eller fagrapporter.
Når det gjelder tilgjengeligheten av data br

det også være en

stor åpenhet slik at vi får utveksling av data mellom fagområder
og fagmiljer.

Innen Forsknings- og Referansevassdragsprosjektet br
referansemateriale vurderes.

behovet for

Bearbeiding av biologisk materiale

kan være tidkrevende, mens selve prøvetakingen kan inkluderes i
programmet uten særlig omkostning.

Senere kan prøvene være til-

gjengelige for detaljeundersøkelser når behovet melder seg.

Det

må også sikres en forsvarlig lagring av referansematerialet, en
oppgave våre museer er velegnet til åta

seg av.

Når det gjelder gjennomføringen av langtidsmåleseriene i
Forsknings- og Referansevassdragene har jeg lyst til å trekke opp
noen retningslinjer helt til slutt.

Dette gjelder hvilke måle-

serier som bør kunne inkorporeres i måleprogrammene til ulike
statsinstitusjoner, og hvilke måleserier som må utføres på oppdragsbasis.
Meteorologisk institutt og NVE bbr kunne gjennomfre
meteorologiske og hydrologiske målinger.

SFT br

de ndvendige

kunne inkorpo-

rere Forsknings- og Referansevassdragene i sine overvåkning- og
langtidsmdleserier.

DVF br

kunne utfre

de ndvendige

fiske-

undersøkelser i forbindelsle med oppstartingen av sine egne overvAkningsunderskelser.

Miljpvernavdelingene i fylket kan ogs& ut-

f@re kjemiske og biologiske underskelser
rammer.

innen sine budsjett-
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Når det gjelder geofag, limnologi, akvatisk og terrestrisk zoologi, samt botaniske undersøkelser er det en rekke oppdragsinstitusjoner som kan utfre

de ndvendige

Kontaktut-

og NIVA har alle erfaring innen dette

valgene, LFI, NHT, K0F0RSK
feltet.

malingene.

Imidlertid er det innen disse områdene nødvendig at vi

kommer fram til et handlingsprogram med kostnader slik at vi i
felleskap kan ske

a

skaffe de ndvendige

midler.

Nr

det gjelder

finansiering vil vi gå til forskningsrådene, departementene,
direktoratene og de ytre etater.
Vi håper at Forsknings- og Referansevassdragsprosjektet har livets
rett, noe som betyr at vi får en tilfredsstillende Økonomisk
ramme for å gjennomføre et faglig godt program.

Videre håper vi

at vi her på Leangkollen skal legge et godt grunnlag for arbeidet
for de kommende 10-15 år.

Jeg håper personlig at vi kan sentrere

debatten omkring hva som skal gjres

i Forsknings- og Referanse-

vassdragene, istedet for hvem som skal gjøre det og hvor det skal
gjp0res.
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Miljøvirkninger av vass-

Fleksibel manøvrering og variabel minstevass-
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INNLEDNING
Luftforurensning er ikke noe nytt fenomen. London "smogen" ble beskrevet av J.

Evelyn allerede omkring 1660.

Uttrykket surt regn

ble benyttet av R.A. Smith i England for mer enn 100

år siden.

Som kjent skyldes sur nedbør utslipp av nitrogen- og svoveloksyder som gir salpeter- og svovelsyre. En del av disse oksydene
skyldes naturlige prosesser. Hvis vi ser på hele kloden, er sannsynligvis de naturlige 0g antropogene bidrag omtrent like store,
og i industrialiserte str@okdomineret de antropogene utslipp.
Skogdoden, som er sarlig utbredt i Mellom-Europa, er nok den
alvorligste virkning av luftforurensninger (Blank, 1985).

Det er

uklart hvilke forurensninger som er av størst betydning; i mange
områder er oson sannsynligvis en viktig faktor. Hye tyder på at
sur t&ke ogs

spiller en betydelig rolle. I Norge har en heldigvis

ikke større skogskader, men det er selvsagt grunn til å følge
utviklingen nøye. Et større overvåkingsprogramer derfor under
planlegging i regi av Norsk institutt for skogforskning. Det vil
sannsynligvis bli opprettet en rekke referanseområder.
I forbindelse med forsknings- g

referansevassddrag,er vannfor-

surning av størst interesse. Vannforsurning kan imidlertid ikke
diskuteres uten at en samtidig tar for seg prosesser i jorda. Vi
skal i det følgende konsentrere oss om disse forhold. En grundig
oversikt over forholdene i Norge er gitt av
1980

Overrein et al.,
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2.

VANNFORSURNING

Allerede omkring arhundreskiftet ble det rapportert om fiskedod,
som sannsynligvis skyldtes surt vann, i enkelte innsjøer. Utover i
1950- 0g 1960-årene økte problemene raskt, og nå er fisken forsvunnet i tusenvis av vann i store deler av det sørligste Norge og
i enkelte andre omrader i

Sor-Norge (Mun1z og Leivestad, 1980).

Telemark, Agder-fylkene og Rogaland kjenner en tidsutviklingen
forholdsvis godt (se fig. 1).

Det er vanskeligere 5 si hvordan ·

vannkjemien har endret seg. Det finnes en del gamle målinger av pH
og ledningsevne fra før 1950. Ved sammenlikning er det viktig å
benytte samme metode. Fra 1960 og særlig fra begynnelsen av
1970-rene har en ganske gode dataserier. I et lite nedbørfelt i
Birkenes i Aust-Agder har en f.eks. vannkjemiske data fra 1973 og
fremover. Med noen unntak er det ukentlige eller hyppigere
målinger. Noe kortere og/eller mindre hyppige serier finnes for en
rekke bekker/elver. Konsentrasjonene av mange ioner

er målt.

1973 var en ikke klar over at fiskedød ofte har sammenheng med høy
aluminiumkonsentrasjon. Bestemmelse av aluminium kom imidlertid
snart med i programmet, men en målte bare totalkonsentrasjonen.
Nylig har en begynt å bestemme konsentrasjonene av ulike former
2+

for aluminium. Mye tyder pa at Al(0H)
skadelige forbindelsene.

0g Al(OH),

+

er de mest
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(Muniz og Leivestad,
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3.

JRDFORSURNING

.1ord for surni ng er v anS ke l iger

henger bl.a.
1 m2

P

å s t u dere

enn v annforsurn i ng . Dl' tte

sammen med heterogeniteten i jord; pH-milinger innen

.
kar vise

tydet pa•

forskjeller. Flere undersokelser har

store

jordforsurning i Mellom-Europa. I Skandinavia er undersøkelser av
T

a mm og Ha 1.1.b ac ken

(1

s or - v e s t

i

985)

S

v e r i ge 0g a v

e.o.

manus.) i Rondane av størst interesse.

E.

D

a hl

(

upub

l

•

Tamm fant resultater

av en undersøkelse fra 1927 som hans far hadde ledet. Nye målinger
fra 1983 viste jevnt over lavere pH-verdier; noen resultater er
vist i fig. 2.

I øvre jordsjikt kan forandringen delvis forklares

ved at vegetasjonsutviklingen har påvirket jordens egenskaper.
Forandringen i dypere sjikt kan ikke forklares på denne måten; det
virker sannsynlig at sur nedbør har spilt en rolle. Dahl fant
liknende pH-forandringer i Rondane mellom målinger foretatt i
1940-lrene og i 1984. Han mener vegetasjonsendringene har vært
ubetydelige.
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Fig. 2. Forandringer i jord-pH i ulike sjikt i T6nnesj6hedens
forsøksskog. Her er resultatene vist for en bøkeskog.
Liknende forskjeller er funnet i granskog.
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4.

FORSKNINGSPROSJEKTER
I 1972

startet et start norsk forskningsprogram, "Sur nedbørs

virkning

pl skog og

f£is"

(SNSF-prosjektet). De viktigste

resu1.ta ter fra prosjekte t er git. t i 0ve r rein e t a1 . (1980 ) . Man ge
av mileseriene som er nevnt tidligere, ble pabegynt i dette
prosjektet.
Um1ddelbart etter at SNSF prosjektet var avsluttet i

1980,

var det

lavere aktivitet innen forsurningsforskningen i Norge. Dette har

n3 endret seg, bl.a.

pa grunn

av den store internasjonale inter·

essen.
Blant pig#ende akti vitet bor RAIN (Reversing Acidification In
Norway)-prosjektet nevnes (Wright, 1985).

Prosjektet består av to

deler: I et omrade (Sogndal) med lite forurenset nedbør forsures
• nedborfelter (ca. 7000 og ca. 2000 m2 l meethenholdsvis
.
to sma

svovelsyre og en blanding av salpetersyre g
snøsmeltingen i 1984

svovelsyre. Under

var avrenningen fra feltet der det var til.

satt svovelsyre, betydelig surere enn vannet fra kontrollfeltene.
I det andre delprosjektet, som foregår pl Risdalsheia i
Aust-Agder, er det bygget to store "drivhus". I det ene vannes det
med "ren" nedbør, dvs. størstedelen av syrene er fjernet. Det
andre virker som kontroll og fir dagens nedbør.
I sammenheng med forsknings- og referansevassdrag er det
britisk-skandinaviske "Surface Water Acidification Programme"
(SWAP) av særlig interesse. Programmet er finansiert av "National
Coal Aoard" og "Central Electricity Generating Board" i
Storbritann1a som har bevilget 5 mill. f over en 5-5rs periode og
antydet at beløpet kan økes. The Royal Society og
vitenskapsakademiene i Norge og Sverige er ansvarlige for
forskningprogrammet. Det er en styringsgrupe med 5 medlemmer fra
Storbritannia, 2

ra

Sverige og 2 fra Norge. De norske medlemmene

er Per Enger og Lars Walloe, begge fra Universitetet i Oslo. Sir
Zahn Mason er "Programme Director" og Hans M. Seip "Scandinavian
Consultant to the Programme Director".
En artikken av Mason og Seip (1985) gir bakgrunnen og målene for

-
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prosjektet. Det viktigste mlet

er 5 komme Fram t1l bedre modeller

for hvordan jord-, grunn-, 0g overflatevann pavirkes ved ulike
avsetninger av svovel og nitrogenforbindelser. Dette krever
forskning

pa mange

omrder,

sarlig

forvitring
aluminiumskjemi i jord og vann
hydrologiske forhold
.

+

.

naturl1g H -produksjon
Feltforskningsomrlder vil spille en viktig rolle i programmet. Det
er sendt søknad til SWAP om midler til undersøkelser i Birkenes og
i et felt i Atna. I Skottland skal det være to, kanskje tre,
forskningsfelter og i Sverige minst ett.

5.

KONKLUSJO0N
Det er

fortsatt mange detaljer vi ikke kjenner godt nok når det

gjelder virkninger av sur nedbør. Særlig bør vi kunne kvantifisere
bedre hvordan virkningene vil forandres dersom tilførslene av
forurensninger forandres. Etter min mening vet en imidlertid nok
til at utslippene bør begrenses. Ca. 20 land har nå sluttet seg
til "30.-lubben", der de forplikter seg til
med 301 innen 1993

med 1980

a redusere utslippene

som basisår. Storbritannia har

dessverre ikke sluttet seg til JOI-klubben
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Forurensningsovervåking

K is

mu

l

er undersøkelser og vurderinger

av

fysiske, kjemiske og biologiske forhold og kan inndeles i
forurensningsoversikter,

tiltaksorientert

overvåking og

generelle problemundersøkelser.
Forurensnin soversikter skal gi tilstrekkelig
til å si hvor en har forurensning

holdepunkter

f.eks. utttrykt som over-

konsentrasjon av et eller flere stoffer.

Oversiktene danner

grunnlag for å prioritere tiltak mellom geografiske områder
og følge utvikling av vannkvaliteter.
Tiltaksorientert

overvkin

skal gi tilstrekkelig

kunnskap

for å formulere og kontrollere mål i den enkelte resipient
i form

av konsentrasjoner

av en eller flere variable eller

i form av ønsket tilstand.
grunnlag for til tak.

Denne overvåkingen er nødvendig

Generelle

roblemundersøkelser

omfang av skadevirkninger.

skal avklare karakter og

Slike undersøkelser

skal bl.a.

gi forklaring på sammenhengen mellom forurensningskomponenter
og de observerte forurensningsproblemer.
forskningspreg.
Målet med forurensningsovervåkingen

Undersøkelsene

har

er å dekke myndighetenes

behov for informasjon om forurensningsforholdene

i den enkelte

resipient for å få bedre grunnlag til å bedømme om og i
hvilken grad det er nodvendig
Overvåkingen tar også sikte

p

a

beskytte mennesker og miljø.

kartlegge

endringer av forurensningssituasjonen

om det skjer noen

i resipienten og

registrere virkningen av iverksatte tiltak.

a

-
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Statlig program for forurensning startet 1980.
forurensningstilsyn

Statens

(SFT) ble av Miljøverndepartementet

tillagt ansvar for å gjennomføre dette programmet.
De mest omfattende delprogrammene

innen det statlige området

er:
- Overvåkingsprogram

for luftkvalitet i byer og tettsteder

- Overvåkingsprogram

for langtransportert forurenset luft og

nedbør ("sur nedbor")
- Overvåkingsprogram

for vassdrag og fjorder.

I tillegg kommer forurensningsovervåking

av havområder og

deltagelse i program for grunnvannsovervåking
grunnvannsnett, LGN).
terrestriske

(landsomfattende

Et program for overvåking av det

miljøet er under utarbeidelse.

Buds jett
Statsbudsjettet for 1985 (det samme som i 1984) er på
kr 21.540.000,-.
Av dette er kr 13.900.000,- ført opp under "tiltaksorientert
overvåking"og kr 7.640.000,- til generelle problemundersøkelser, metodeutvikling m.m.

Tiltaksorientert

over-

våking omfatter luft og vann, mens generelle problemundersøkelser, omfatter vann, luft, terrestriske miljøer,
metodeutvikling,

datautvikling og tilskudd til laboratorier.

Det er i statsbudsjettet lagt opp til finansiell deltagelse
fra forurensere (industri, kommuner).
Luft
Undersokelsene av forurensningssituasjonen
35 målestasjoner,

i luft foregar ved

fordelt på 29 byer og tettsteder.

Målingene

omfatter komponentene svoveldioksyd, sot, bly og partikulært
sulfat.

I tillegg undersøkes biltrafikkforurensningen

i Oslo,

fotokjemiske oksydanter i Oslo-området og Grenland og
korrosjon på forskjellige materialer.
Lan trans orterte forurensninger
Overvåkingsprogrammet

for langtransportert forurenset luft

og nedbør startet i januar 1980 under SFT's ledelse og er
en videreføring av de viktigste elementene i forskningsprogrammet om sur nedbør og dens virkninger (SNSF-prosjektet).
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Sur nedbør-overvåkingsprogrammet

omfatter undersøkelse av

16 vassdrag på Sør- og Vestlandet, feltforskningsområder
intensivundersøkelser.

og

Målet for disse tre deloppgavene er:

1. Følge utviklingen i vannkvalitet på Sør- og Vestlandet for
å registrere eventuelle endringer i tid som følge av
atmosfærisk tilførsel (analyseres på pH, ledningsevne,Ca,My, Na.

S,

Al, Cl, NO,,

alkalinitet hver maned).

2. a) Registrere endringer i vannkvaliteten og jordkjemi
i små nedbørfelter med forskjellig atmosfærisk
tilførsel.
b) Beregne materialbalanse

for aktuelle kjemiske

komponenter
c) Sammenligne omsetningen av enkelte kjemiske komponenter

i spesielle feltområder med forskjellig atmosfærisk
tilførsel, geologi og vegetasjon.
3. a) Kartlegge og beskrive situasjonen i en suringsfolsom
elv som inngår i overvåkingsprogrammet

med henblikk

på fiskeforhold, vannkjemi, grunnvannskjemi, og
nedbørens mengde og sammensetning.
b) Kartlegge forsuringssituasjonen

og fiskestatus i

innsjøer i elvens nedbørfelt og tilliggende områder,
for senere å komme tilbake og vurdere endringer i
forurensningssituasjonen.
Vann
Siden starten i 1980 er det foretatt undersøkelser i vel
50 vannforekomster

(vassdrag/fjorder eller deler av

vassdrag og fjorder).

Overvåkingen i disse vannforekomstene

har vanligvis startet med en omfattende og grundig undersokelse av kort varighet, 2-3

r.

På bakgrunn av resultatene fra den omfattende undersøkelsen
er det utarbeidet program for rutinepregede, langsiktige
undersøkelser

og tiltaksorientert

overvåking.

Overvåkingsprogrammet for vassdrag og fjorder omfatter
målinger av fysiske, kjemiske og biologiske parametre.
Blant disse parametrene nevnes næringssalter, organisk stoff
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og tungmetaller og andre miljøgifter i vannmasser og
sedimenter.
organismer

Miljøgifter måles også i forskjellige
(alger, muslinger, fisk).

Biologiske undersøkelser

omfatter bunndyr, begroing og plankton.
De fysiske og kjemiske variable

måles på faste stasjoner

med bestemt frekvens tilpasset den enkelte vannforekomst.
Da SFT ikke har eget laboratorium eller forskere, har SFT
inngått kontrakt med NIVA som er faglig utøver av vannovervåkingen

(inklusive programutarbeidelse og rapportering).

Følgende vassdrag er undersøkt i det statlige overvåkingsprogrammet eller undersøkelse pågår:
Haldenvassdraget
Glåmavassdraget

med Vorma, Mjøsa, Lågen

Vans j/Hobolvassdraget
Gjersjøen
Sandvikselva
Drammensvassdraget

(ikke Hallingdalselva og Simaa)

Numedalslågen
Farrisvassdraget
Skiensvassdraget

(Telemarksvassdraget)

Otra
Orrevassdraget
Figgjovassdraget
Osvassdraget
Vossevassdraget
Ardalsvassdraget
Surna
Orkla
Namsen
Sulitjelmavassdraget
Målselv - Barduvassdraget
Alta - Kautokeinovassdraget
Trysilvassdraget
Videre laner
Overvåking av Gaula i Sør-Trøndelag planlegges satt igang
i 1985.

På det videre programmet står planlegging av

overvåking i en rekke andre vassdrag som Hallingdalsvassdraget

-- 61

-

med Kroderen, Tana, Pasvikelva, Sn#savassdraget, Vefsna
og Stjørdalsvassdraget.
Det statlige overvåkingsprogrammet

er under administrativ

endring for tiden,og det arbeides med et opplegg for
desentralisering av deler av programmet.

Miljøvern-

avdelingene hos fylkesmennene vil trolig få ansvaret for

a

gjennomfore overvåking av vassdrag og fjorder der

problemene knyttet til kommunale utslipp er det
vesentlige, mens SFT gjennomfører overvåkingen i
mer typiske industriresipienter.

Denne ordningen er

under prøvedrift der fire fylker har fått ansvaret for
overvåkingen i en prøveperiode.
til desentralisering
Overvkin

Det vil bli tatt stilling

av overvåkingen i løpet av 1985.

av NTNFs forskning og referanse-vassdra

.

Atna og Vefsna er begge med i den opprinnelige planen for
overvåkingsprogrammet,

men SFT har ikke kommet så langt at

program er utarbeidet for de to elver.
som referansevassdrag

Atna var tenkt

for det sentrale Østlandet.

Vefsna

var med i planen på grunn av lokal forurensning fra tettsteder og industri.

I forbindelse med planene for kraft-

utbygging i Vefsna ble det utført en undersøkelse av vannkvaliteten i vassdraget.
Numedalslågen kom med i det statlige overvåkingsprogrammet
i 1980.

Overvåkingen ble imidlertid avsluttet etter

1983-sesongen.

I de fire første årene undersøkelsene

varte ble det ikke registrert vesentlige endringer i
vannkvaliteten.

Sammenlignet med tidligere undersøkelser

(i 1970-årene) tydet overvåkingsresultatene
forurensningsforholdene

på at

hadde vært noenlunde konstante

siden midten av 1970-tallet.

Vannkvaliteten

nedenfor

Kongsberg er mye dårligere enn ovenfor (som er lite
forurenset).

Selv om tilførslene av næringssalter er

redusert som følge av det nye renseanlegget i Kongsberg,
er det behov for ytterligere reduksjoner i utslippene til
elven.

Det er usikkert når den statlige overvåkingen av

Numedalslågen blir gjenopptatt.

Gjenopptagelse vil også
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kunne avhenge om og når fylkesmennene i Buskerud og
Vestfold overtar overvåkingen.

Fire overvåkingsrapporter

er utarbeidet.
SFT har satt igang planlegging av overvåking av Gaulavassdraget.
1985.

Start for overvåking vil bli i løpet av

De største forurensningsproblemene

i vassdraget

er knyttet til avrenning fra svovelkisgruver i øvre del
av nedbørfeltet.

Det er bygget kommunale renseanlegg

for ca. 10.000 p.e. siden 1976 langs vassdraget.
Det er ca. 20.000 bosatte i nedbørfeltet.
Målet med overvåkingen av Gaula er å se effekten av
de tiltak som er satt i verk ved gruvene og kommunale
utslipp, og vurdere behovet for videre tiltak mot gruveutslipp, kommunale utslipp og jordbruksforurensning.
For 1985 er det satt av kr 300.000,- til overvåking av
Gaula.
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Dettetemaforutsetter
noengrunnleggende
definisjoner.
Vi bør fremfor
alt vereenigei:
- Hvoromfattende
fagområdet
hydrologi
skaltolkes
- Hvordanforskningsområder
skaldefineres
- Hvilketambisjonsnivå
og mål undersøkelser
skalha
Med hydrologi
menervi gjernestudietog beskrivelsen
av vannetskretsløp
i naturenog de prosesser
som påvirker
dette.Dettebetyrat hydrologen
oftereenn andreblirnødt tilå vurdereproblemstillinger
som ogsåkootner
inn underandrefagområder.
Der hvordisseandrefagområdene
stårsentralt
i problemstillingene
er derforet utstraktsamarbeid
megetviktig.
Hydrologi
i Norgehar tradisjonellt
vartsterktopptattav å kartlegge
overflatevannets
fordeling
både i rom og tid.Fordelingen
i romet gjenspeilertydelignedbørfordelingen,
som i sin tur er sterktpåvirket
av
topografien.
Avløpi norskevassdrag
kan varierefra under400 mm pr. år
i øst til over4000 m pr. år i vest.
Fordelingen
i tid er avhengig
bådeav nedbørens
variasjon
og formog av
faktorer
som påvirker
akkumulasjon
og smelting
av snø.I Norgeskiller
vi mellomfirehydrologiske
regimetyper,
som beskriver
avlopsvariasjonene
overåret:fjellregime,
innlandsregime,
overgangsregime
g atlantregime.
Tilsvarende
regimeinndeling
ved hjelpav andreparametre
visermye av de
sammetrekkene,
somf.eksen naturgeografisk
regieneinndeling
foretatt
av Nordiskråd.Etbeskrivende(representativt)
nettav referensefelter/
-stasjoner
underslikeforholdma ndvendigvisbli noksa,tett.
Underskelser
foretatt
i spesiellt
definerte
områder/nedslagsfelter
har
værten megetvanligfremgangsmåte
for mangenorskeprosjekter,
hvor
hydrologien
har spillten vesentlig
rolle.Eksempler
på slikefelterer
(hentetfra NHK-oversikt
fra 1979):
-

Representative
omrderfra IHD-perioden
Forsøksfelter
til SNSF-prosjektet
Landbrukshydrologiske
felter
Skogbrukshydrologiske
felter(skog/my
r-problemer)
Urbanhydrologiske
felter(PRA-prosjektet)
Grunnvannshydrologiske
felter:
Utvalgfor tilsigsprognoser
Landsomfattende
grunnvannsnett
- Brehydrologiske
felter
- Felterbrukti undervisning
- Innsj- og fjordunderskelser

( 3 st.)
(10 st.)
(z0 st.)
(15 st.)
(17 st.)
(16 st.)

37 st.)
(17 st.)
( 4 st.)

-
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I tillegg til slikefeltermå de rutinemessige
stasjonsnettene
til DNMI og
NVE/VHsees på som verdifulledatakilderved vannbalanseberegninger
og
hydrologiske
modellsimuleringer.
I tidligereprosjekter
som har operertmed slikeforskningsområder
er det
gjortenkelteerfaringersom burdevre av interessefor prosjektet
forskningsog referensevassdrag.
Det skal her nevnesnoen eksempler
fra både !HD-perioden
og SNSF-prosjektet.
En fellesnordiskkonklusjon
etterIHD-perioden,
hvor ialt 114representativeområderble opprettet,
var at resultaten
stortsett representerte
de individuelleområdeneog ikke uten viderelot seg generalisereog
ekstrapolere
til andreområder.
Det ble hellerikke gjortmange forsøk
i den retningen,
da antalletomr5derpå landsbasis(3 i Norge)var alt
for litetfor at noen formfor landsomfattende
korrelasjoner
var meningsfulle.IHD-feltene
produserte
derimoten stormengdedata,godt dolumentert i datapublikasjoner,
med tilhe>rende
høye omkostninger.
Dissedataene
ble brukttil en del vannbalansestudier
og i forbindelse
med en rekke
andre spesialunders@kelser.
Det storsteproblemet
med disse feltenvar
imidlertidkoordineringen
av ulikeinstitusjoners
virksomheti feltene.
Dette er nok forklaringen
til at de muligheterso liggeri det innsamlededatamaterialet
aldriger blittfulltut utnyttet.Det av disse
feltenesom fortsatter i drift(Sagelva)
brukestil undervisningsformål
ved NTH. Et tankekorser at det her er en institusjon
somarbeideri
feltetog at denneinstitusjonen
har en kontinuerlig
oppf@lgingav
resultatene
fra feltet.
En annenviktigerfaringfra mange prosjekter
er at det må avsettestid
til sluttbearbeidelse
av data og resultater,
dvs. en må ikke risikere
at forskerei sluttfasen
av et prosjektskifterarbeidsgiver
for ikke
å stå uten arbeidnår prosjektet
formellter avsluttet.
SNSF-prosjektet
er et godt eksempelpå hvor viktigdet er at bade valitativeog kvantitative
målingerforetas,når vannkjemien
skal vurderes.
For materialbalansestudier
er det ndvendig a kjennebåde inn- og utgående
fluksav vann i et felt.Kontinuerlige
målingerav nedbørog avløp gjør
det også mulig å interpolere
kvalitativeanalyserav manuelle vannprøver,
da det vanligvislar seg etableresammenhenger
mellomvannføring
og
kvalitative
parametre(evt.
sesongavhengeige).
Ofte kan en regnemed at
de storeflukseneav kjemiske
komponenter
ut av felt opptreri flomsituasjoner.
Det er derforav avgjørende
betydningkjenne feltets
aktuelleavløp i slikesituasjoner.
Beregninger
ved hjelp av avlopsdata
fra nabofelter
kan i sliketilfellervere usikre.
For at evt. modellutvikling
og -tilpasning
skal vere meningsfull
er det
dessutenndvendig med i det minstedgnlig vannprovetaking
for kjemiske
analyser.Det er også viktigå brukeenhetligestatistiske
metoderfor2
vurderesignifikansen
av resultatene,
somf.eks.godhetenav en modelltilpasning.
Som en sammenfatning
vil jeg trekkefrem følgendemomentersom særlig
viktige:
- Koordinering
av lokalitetsvalg
- Koordinering
av malingerog undersokelser
- Sluttfcring
av underskelser

-
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I tilleggtil dissemomentenevil jeg understreke
betydningen
av evt.
eksisterende
mdleprogram
i de s·k, referensevassdragene.
Eksempelpa
slikeer VE/VH's avlopsstasjoner
som alleredeidag kan gi verdifulle
oplysninger
ved vurderingen
av prosjektets
eget måleopplegg.
Noen av
disse stasjonenmaen ogs? regnemed vil ha en adskilliglengerlevetid
enn prosjektet.
Dettevar kanskjemange pessimistiske
synspunkter,
men jeg mener det er
viktig dra vekslerpå tidligereerfaringer
med s.k. forskningsområder.
Som hydrologhåperjeg da også at det går an etablere slikereferensevassdrag,sor:ikke i særliggrad vil vre berorteav vassdragsreguleringer.
(Slikvil vi i hvertfall ikke ende vår karriere.)
En må irnidlertid
ikke stille for storekrav til representativiteten
ved
disse referensene,
da dette,i hvsrtfall hydrologisk,
er et meget
tvilsomtbegrepså lengeen ikke operererred adskilligtetterenettverk
enn hva som er aktuellti dette prosjektet.
a tenkeover
Min avslutning
er en anQodningtil prosjektledelsen
folgendevisdomdord.
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Fiskeriundersøkelser er kanskje det beste eksempel på langsiktige
biologiske programmer, og et omrde der norske forskere her gjort
en stor innsats.
Johan Hjort som i det første tiår av dette
århundre bl.a. arbeidet med en forsikringsordning for fiskerne,
så mulighetene
ved bruk av befolkningsstatistikk
på fiskebestandene. Ved utprøving av metoden var han så heldig å treffe
på den uvanlig individrike og langtlevende sildeårsklassen 1904.
Den hadde så og si merket seg selv og ved å følge sildefisket
en årrekke kunne det vises at denne årsklassen
eldre for hver sesong.

Hjorts' påvisning

i

var blitt ett år

av at vekslingene

i

fiskerienes
utbytte for en stor del skyldtes vekslinger i
&rsklassenes styrke vakte forst noe tvil. Men idag er bestandsovervåking rutine for alle verdifulle fiskearter
grunnlaget for myndighetenes fiskeripolitikk.

og danner

Også i ferskvannsfiskeriene og beslektede felter har vi en rekke
undersøkelsesprogrammer som er spesielle pga. sin varighet. De
aller fleste har et praktisk siktem&l som f.eks. & registrere
virkningen av beskatning og/eller kulturtiltak eller vassdragspåvirkninger av ulike slag. Fra Fiskeforskningens mange programmer kan bl.a. nevnes Einar Snekviks elveserie fra 196,

tellingen

av gytelaks i Lærdalselven (Rosseland 1979) og registreringen av
laks og sjøørretgytegropene

i Eira (Jensen 1979). Beskatning og

bestandsutvikling i Øvre Heimdalsvann (Jensen 1977), reguleringsundersøkelser (Aass 1973) g orretutsettinger (Aass 1984).
De langvarige

serier er nodvendige

for

@

folge en utvikling

og

klarlegge årsaksforholdet til de forandringer som påvises.

Ofte

er det ikke bare en, men flere

ha

faktorer

som kan tenkes

betydning og det tar tid å klarlegge det innbyrdes forhold. Den
varme v&ren 1953 kamuflerte f.eks. virkningen av reguleringsinngrep i mange Skandinaviske vann, og storflommen over Østlandet
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i

1967

påvirket

ungebestander

overleving

og

utvandring

osv. I andre tilfelle

eller flere generasjoner
ti&r.
Den naturlige

av

elvelevende
& folge en

er det onskelig

av ferskvannsfisk

og det vil

si flere

for laks ligger vanligvis mellom 4-8 år,

omløpstid

for ørret på 10-15 år og for sik på 20-30 år, men hård beskatning
kan redusere en årsklasses livslengde noe.

De lange observasjon-

serier har ikke bare sin verdi som problemløsere
for fremtidens
store

forskning

og ressursdisponering

Også

vil de ha sin

betydning.

I hele undersøkelsesperioden
kontinuitet
plasser.

Tyding av materialet,
bygge

medarbeidere

på

det å holde størst

og bearbeiding.

fangstteknikk

aldersbestemmelser

delvis

gjelder

under både innsamling

har ikke alle den samme
eller

i nåtiden.

mulig

Prøvefiskerne

og velger ogs& ofte ulike

f.eks. istykkertygget maveinnhold

ved hjelp av otolitter

individuell

oppfatning.

får følgelig betydning

og skjell, må
Utskifting

av

for resultatet. Videre

skal

det skaffes midler gjennom et lengre tidsrom og interessen holdes
vedlike hos eiere, fiskere og lokale myndigheter, som ofte venter
hurtige

resultater.

Som et eksempel kan nevnes undersøkelsene i

Limingen

i Nord-Trondelag.

de samme

avmerkede garnplasser og på de samme dager og med stort

sett

samme

1952/53.

Allerede

utskifting
eventuell

og redskap
ved starten

og reservene
utvikling

resultatet
forutsett
På

mannskap

minst mulig.

ble garn innkjøpt

med

under

ideelle

redskapsektoren

Den normale

i tide, så lokalkjente

underrettet

har foregtt

siden undersøkelsen

lagret

innen

bearbeidelsessiden

holdt

Materialinnsamlingen

begynte

i

med tanke på
forhold.

skulle

En

påvirke

avgang av medarbeidere

og øvede erstattere

var forholdet

p&

ble

var klare.

det samme. Eierne er blitt

bl.a. de diagrammer

som

følger

dette

innlegget.
I mange

tilfelle

fiskebestandenes

er det heller
utvikling.

ikke tilstrekkelig
For å forstå

bare å følge

utviklingen

kan det

være nødvendig å ha supplerende registreringer av f.eks. kjemiske
og hydrologiske
Noen programmer
foredles.

forhold, bunndyrfaunaen

eller fangstintensitet.

krever også metodeutvikling

Ikke alltid er det nødvendig

- råmaterialet

å skaffe

må

alt tilleggs-

-

materialet

selv,

god hjelp

publikasjoner,
hydrologiske

-
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f.eks.

finner

lakse-

og

undersokelser m.fl.
å kjenne

er det nødendig

man

i en rekke

offentlige

sjoorretstatistikker,

de

Men skal avkastningstall brukes

påliteligheten

av disse,

dvs. ha et

solid lokalt engasjement.
For å sette
kreves

igang og drive langsiktige

ikke de store vyer eller

biologiske

grensesprengende

Men ved valg av undersøkelsesområder
teft for hvor det interessante
fange

det

inn.

Dertil

overtalelsesevne

er lite meriterende

kan dukke

kommer

og en viss

gjelder

og gir i beste

orginalitet.

det å ha en viss

opp og man må kunne

en engels

resignasjon.

programmer

tålmodighet,

sterk

Langtidsundersøkelser

fall sin utøver

en positiv

nekrolog.

I det foregående er det sagt litt om den ideelle planlegging.
oss

ta

noen

eksempler

fra

virkeligheten,

og

begynne

La

med

et

tilfelle der lykken var bedre enn forstanden, dvs. planleggingen.
På et rent teoretisk grunnlag ble det tidligere hevdet at nedsatt
vanngjennomløp
redusert

ville

utførsel

fiskeproduksjonen.

bedre

fiskeforholdene

av næringstoffer
Virkeligheten

i

et

og organismer

vann.

En

skulle

øke

synes iallfall stedvis

vere

en annen og det kan være flere forklaringer på dette.

Ustedals-

fjorden

et

efter

forsøksvann,

Ustereguleringen
men senkningen

ble

antatt

av magasinene

å

være

ovenfor

utrasinger og utgravinger av breslam i stort omfang.
var

kraftige

tilslamming

med
av

fiskedød

i vassdraget

denne.

Utbyttet

ned
\

til

i Ustedalsf

egnet

førte

til

Virkningene
Krøderen
jorden

og

sank

øyeblikkelig og røyefangst pr. garnnatt var på det laveste 1Z av
utgangsnivået.

Samtidig

ble det registrert

mengder og fiskekvalitet (Aass 1979).
fått anledning

Det er første gang vi har

til å følge virkningene

fiskebestand.

et fall i bunndyr-

av en tilslamming

At det er denne og ikke reguleringen som er årsak

til nedgangen synes det hurtige omslaget å vise.
virkning

viser

innvandring

seg over

lengre

av en ny art

tid.

- sik

- i

sik og andre arter, spesielt

men er tidligere

En regulerings

At vi senere
Ustedalsfjorden

forutsees, men er like ·interessant for det.
mellom

på en

har

fått
kunne

Konkurranseforholdet

røye, har vært klart lenge,

ikke blitt fulgt i detalj. Hvis registreringen

-
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var blitt avsluttet efter 1978, da det utsatte erstatningskjønnet
ble avviklet ville man ha sittet igjen med det inntrykk at fisket
var

p% vei

opp

til

Aldersammensetning
viss

niv@et

regulering

og bunndyrmengder

forsiktighet.

fangstreduksjonen
Registreringen

for

gav imidlertid

Registreringene

grunn til en

fortsatte

og den

nye

ble oppfanget.
av oppvandrende

viser et tilfelle

ikke fikk en tiltrengt

p& 2 &/s

holde liv i en livskraftig
med ytterpunkter

i et s& stort

vill bestand.

1:3, tross en utjevning

seg.

i Hunderfosstrappen

hjelp.

korrekte og det er interessant å se at en

vinterminstevannforing

ikke et mål_for

gyteørret

der forstanden

Tallene er naturligvis

verdt å merke

og tilslemming.

Men

oppgangen

utsettingenes

vassdrag

Svingningene

i denne

i vannføringen

er også

av fisk utsatt

betydning

kan

som unger er

for totalbestanden

av

Hunderørret. Ungene blir utsatt i Mjøsa, nederst i Gudbrandsdalslågen og ved Hunderfossen
er bare siste
antall,

kategori

og ovenfor. Merkinger
som

i elven i større

går langt oppover

mens fisken som slippes

har vist at det

i Mjøsa ikke går opp i elvene i

det hele tatt. Hvis alle ungene hadde samme
som dem som var satt ved Hunderfossen,

oppvandringstendens

ville halvparten

av den

totale oppgang bestått av utsatt fisk.
Undersøkelsene

i Limingen

viser utviklingen
vidder
De

er allerede nevnt og illustrasjonene

i forsøksfisket.

flere maske-

som fanger opp fisk innen et stort størrelsesintervall.

fastboende

er naturligvis

fangstutbyttet
viser.

Da

naringsdyret

for

disse

årsutbyttet

var

Konkurransen

et f%tall

i Limingen

rings-

og

hensyn

til

overraskende

kraftigere
kommet

i matfisk

enn

ned

og

illustrasjonen

i ca.

gjennomsnittsvektene

50g/ha

ble

av garna

suppleres
at

fører dette til

Videre begynner fisken % bli s% stor
i forsokseriene

fisker

fangstregistreringen

aldersundersokelser.
ørreten

i fangstene er nå

For forsøksfisket

med de lokale fiskere øker og dette vil

gi mindre fangst pr. enhet.
at bare

interessert

Mysis satt inn. Særlig for royas vekst og kvalitet

større enn før reguleringen.
to ulemper.

bare

sank

fikk dette store følger,

Også

I dette brukes

Mysis

Det
ble

var

med

forst

sluppet.

effektivt.

Det

og

bunndyr-,
fremst

var

av

derfor

at Mysis ble mest spist av røya som derfor også har

vist den storste kvalitetsforandring.
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I Pålsbufjord og Tunhovdfjord i Numedalslågen
samspill

mellom

bunnforhold

og hydrologi

er det et tydelig

på den ene side og

bestendstorrelse og fiske p& den annen. Fre isfisket foreligger
lengdefordelingen i røyefangsten gjennom mer enn 30 år. De viser
når

rike

årsklasser

registreringene

oppstår

sammenholdes

og

årsaken til disse vekslinger. Noen
fiskeforhold,
disse

blir

fangstene,

andre

gir

som eksemplet

l

@rlige royefangst
158.250

individrike

småvokst,

individer,

når

årsklasser.

mengden

alikevel

fra Tunhovdfjord

i vekt

mellom

for 20-rsserien

kg/ha HRV. De tilsvarende

forsvinner.

Når

forstår man

manovreringsforhold gir gode

i 20-&rsperioden

Gjennomsnittstallene

de

med senkningskurvene

Selv om fisken i
tydelig

utslag

i

viser. Den anslåtte

1961-80

mellom

1.71 - %.61

kg/

47.100

-

ha HRV.

var 88.950 roye og 2.69

tallene for de første

5 år, 1961-65,

v ar 6 1 •3 10 og 2 •21. En k ort s e ri e h a d d e i d e t t e t i 1 f e 11 e g i t t e n
betydelig underestimering av utbyttet. Røyebestandens avhengighet
av vannstandsforholdene bekreftes også av de årlige aldersbestemmelser. Av andre måleserier fra disse magasinene kan nevnes den
lengste serie av pH-målinger fra et rent innlandsvassdrag.
Innledningsvis

ble det nevnt at det

selv, når andre institusjoner
Vår lakse-

å gjøre alt

gjør jobben like bra eller bedre.

og sjøørretstatistikk

riktignok ufullkommen,

er unødvendig

som går tilbake

til 1876, er

men gir for endel vassdrags vedkommende

pålitelig informasjon om utviklingen. Utsnittet av fangstkurvene
for Aurlandselva

og Eksingedalselva

dekker tiden før, under og

efter utbyggingen av disse vassdragene. Av disse kan det virke
som om fiskebestandene er kommet i ubalanse efter reguleringene.
Men dette er nok bare delvis riktig. Fangstmulighetene
er også
blitt redusert med for lav vanntemperatur i Aurland og for ujevn
vannføring i Eksingedal. Men dette er kunnskap man må skaffe seg
lokalt og som fangstregistreringene ikke forteller noe om.

Til slutt,

et materiale

metodikken

holder

er bare godt såfremt

bearbeidelses-

mål. I Mjøsa var det et tydelig misforhold

mellom de virkelige bestandsforhold til lagesilda

og de man fikk

ved skjellanalyser.
Efter &rs merkinger og &linger ble skjell
som grunnlag for aldersbestemmelser forkastet og det gikk nye år
før en tilfredsstillende otolittteknikk ble funnet.

Nå er denne
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i

alminnelig

bruk, ikke bare i Mjøsa, og har gitt oss mulighet

til % folge bestandsammensetningen hos legesild tilbake ti1 1957&rsklassen. Dette har skaffet oss kanskje det fineste eksempel
på årsklassevekslinger
vi har i en bestand av ferskvannsfisk.
Mjøsas lagesildbestand rekrutteres vanligvis i en treårig syklus
og denne preger også lagesildas næringskonkurrenter.
Serien viser at Hunderfossutbyggingen
ikke har hatt noen
innvirkning på lagesildas rekrutteringsyklus. Derimot kan den ikke
si noe om Lågenreguleringenes
virkning, fordi disse, med ett
unntak, var avsluttet før lagesildserien ble etablert. For
fremtiden vil lagesildserien og en tilsvarende sikserie få stor
betydning for vurderingen av utviklingen i Mjøsa.
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Aldersbestemmelse
SKJELL

av lagesildf angster.
OTTOLITTER

Av samme fisk.

FAR

REFERANSEVASSDRAGENE
V A S S D R A G 5 F D R 5 KN I N G E N?
John

Mika

Ra

1

FART

PA

a h eim

Innledning
I dette innlegget

vil jeg fØrst· ta opp noen av rammebetingelsene

omkring forskning

i referansevassdragene,

to urbdige
herunder

p&stander

deretter

fremsette

om forskere og de som styrer forskning,

snakke litt om gulrtter,

og avslutningsvis

oppsummere

med & gi svar p& det sprsm&let

som er stilt opp som tittel for

dette innlegget.

er det viktig å understreke

Innledningsvis

at dette er en rent personlig
selvfdlgelig

meningsytring,

og at det jeg sier

ikke ber¢rer noen av de tilstedeværende,

foruten

kanskje meg selv. Det er f¢rst og fremst de andre jeg snakker cm
Rammebetingelser

omkring forskning

Referansevassdragssystemet
Tilbudet

i referansevassdragene.

er ment som et tilbud til forskere.

består i vassdrag med en (forhåpentlig)
av m&lestasjoner

etterhvert

vel utbygget

infrastruktur

(etterhvert)

omfattende

vantitative

data rundt en stamme av langsiktige

kunnskapsgrunnlag

og utrustning

og et

av kvalitative

og

m&leserier.

Forskere

som får anledning

grunnlag

som her er lagt, må betale ved å f¢re sine data og

oppdagelser

tilbake

senere generasjoner

til å bygge sin forskning pl det

til referansevassdragets

kunnskapsbase

av referansevassdragsforskere.

Gjennom referansevassdragene

håper man å få konsentrert

forskningsinnsats,

slik at ulike prosjekter

nytte av hverandre

idag, og slik at framtidige

prosjekter
I systemet,

og

kan ha gjensidig

kan ha direkte nytte av tidligere

forsknings-

forskning.

slik det er tenkt, ligger det altså en mulighet

for 2 få ut mer forskning

og ''
flere og bedre" forsknings-

resultater

uten & dke forsningskroneinnsatsen.

nddvendig.

Det er ingen ting som tyder p§ at vassdragsforsk-

ningen vil bli tilf&rt

Odette

er

en st&rre andel av forskningsmidlene
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i årene som kommer. Vassdragsforskning
Regjeringens

satsingsområder.

Om forskningen

hdrer ikke med blant

(St.meld.nr.60

1984-85,

for

i Norge). Slik forskning er heller ikke med

blant de prioriterte

forskningsområder

i den nye forurensnings-

rr.51for 198l-85)eller i den nye energi-

meldingen

(St.meld.

meldingen

(St.meld.nr.71

for 1984-85).Om

forskerne

selv ikke

legger stor vekt på hva som står i disse meldingene,
politikere

og byrikrater

i departementene

s& legger

desto stdrre vet

dem. Og det er fra staten og departementene

på

større deler av

midlene til denne typen forskning kommer.
vil slik neppe alene og uten videre f&

Referansevassdragene

fart p& vassdragsforsknigen.

Vi m% stille rav

til oss selv

i tillegg. Vi må få en mer effektiv forskning,
utnytter referansevassdragssystemets
er forskningsmilj¢enes

som

potensielle

ansvar. Ansvaret

fordeler. Lette

ligger imidlertid

ikke

bare her. Vi må i tillegg få en mer effektiv bruk av forskningsmidlene. Dette er forskningsbyråkratiets

p

vi kan gjdre noe

ansvar. Jeg tror at

begge disse omr&dene, og for

$

belyse dete

vil jeg framsette to (uærbØdige) påstander.
Påstand nr.l. Om forskere.

'ange forskere er ikke istand til & lae
for sin forskning. De larer
j&re

\

ikke & forklare hva de termer 2

ogieller forventer av resultater.

spesielt, men har også gyldighet

Dette zjelder sknade

for enkelte forskningsrappor-

Vi kan ofte lure på hvorfor forkene
enda mer på om resultatene

et skikkelig program

er gjennomf¢rt,

og lure

er viktige i det hele tatt.

Med et slit

utangspunkt

forbedringer

og en mer effektiv bruk av forskningsmidlene.

Dette kan vi oppn

burde det ikke vre

vanskeli

gjennom en klarere presisering

elementene/begrepene
- egenskaper

ved disse

- sammenhengene
- betydningen
- hypotesene

mellom dem

(styrken) i sammenhengene
om hvordan elementene

henger sammen

av:

? oppra
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Vi kan

også

- bruk

av

oppnå

av arbeidet

av

av

Umiddelbart

vil
Det

hvorfor
Kanskj

i

e vil

man jo

er

lages

jeg

det

så

i

av

hva

penger

er

et

f o 1· stått

i

noen

sin

banalt

t ing " av

alminnelighet.

i det,
Jeg

tilsvarende

og stdtte

er

nemlig

mange
til

av

dem

forsknins-

og anbefaler

til

er

søknader.

tankekors.

jeg,

ganske

det

si meg enig

søknader,

bevilget

Og da,

"faget"

om tilskudd

bedømmer

anbefaler

av

tor

sknader

prosjekter,

ikke

oså

litt

dette

men dersom

har

tildels
fall

i,

at

"uforståelige"

eller
så

mene

enig

"han

gjennomsnittlig,

som leser

For

kanskje

mange

man s i at

er

ganske

for:

"arbeidsstykker"

ganske

må selvfølgelig

men det

planer

resultatene

forskningssonadene,
Jeg

klarere

penger

- presentasjon

banalt.

gjennom

tid

- inndeling
- bruk

gevinster

eventuelt

ikke

forskningsprosjekter.

så!

å bringe

balanse

framstillingen

i

går Jeg

nå

over

til

min andre påstand.
Påstand

n1'.

Om de

2.

som st:/rer·

forslrnirif.

I forskningskomiteene
og -styrene
sitter
de samme menneskene
som derfor
er de travleste
menneskene
(og ofte
er de ie
forskee).

De har:

kontoret.

De har

men gjør
sitter

seg
der.

velgelse
vilkår

fleste

e1· (nesten)

an@re

og til
av

A utvikle

hatt
sine

av

mange

sknade'

fo1•E",kere.

av

Mange
gi

o

framt

men3
j

tanker-

til

å :t e2.e

møtepapirene,

om
referanseamme

forskningsoppgave}·

u.t-

for
unde.,

dens.

foskningsmidler

for»

forskere

mange

sørger

oppmerksomhet,

tid

p?

venter;

som

slike

mulig.

dette:
Slik

oppsaver;

en helhetlig

fordelingsmekanisme

f@1ge

daens

av

og prioritering

En vikti

f2re

de

viktigere

gir

"mange

vi

vi

for

at

stadi;

gårsdagens
har

sm

gir

mane

prob1 emer
:·essurser

son

i

poblemer"

som iien

prosiekter,

bli:

tit

.tadig
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I forskningsrådene
Som svar

har

hierarki

av

er

man introdusert
råd,

søker

forskningsoppgavene
systemet

sikrer

forstand

mener

forskning.

Jeg
ikke

:3itter
har

et

seg

bare

festet

som jeg

og programmere

de

er

ta

av

opp

selv

være

bra

system,

kunne

gjøre

det

et

dette

dem som i betydningsfull

kunne

og jeg
det

Her

vil

bedre,

eller

bedre.

side

næ1--mere.

med & styre

gjres

en besynderlig

litt

Gjennom

får

et

om hvordan
meg ved

vil

arbeid.

fleste

at jeg

med forslag

Gjennom

man å prioritere

dette
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Referansevassdragssystemet

-

gir oss muligheter til å få

ut "mer" forskning og "fiere og bedre" forskningsresultater
uten & ke

forskningskroneinnsatsen,

men ikke uten videre.

Vi må generelt sett bli mer effektive i fordeling og bruk
av forskningsmidler.
det er mulig bli

Jeg har ovenfor forsøkt å antyde at

mer effektiv og hvordan vi kan bli det.

Vi må og kan "skjerpe oss" betydelig i planleggingen av
forskningsprosjektene

våre, og vi må kreve at "gulrøttene"

vi skal leve av blir færre og større.

Vedlagt:

Noen hovedpunter: fra innlegget.

- 92 -

tAHHEåttn-J

au-.
{

f<AJ-Ui
tBttlNu EL.star.2

REFERANSEVADRAG?TE#ET

iNNSAAV

Fof;$KNINCs

FRKNING

.a

KUNNGXACRUNNLAG

WJ6klJMPf TID

IDACaIHOtl£N

INFDPJ'ASdONSTlKNOLC6\/TELEMATIKK

* BlOlI't-!OW61

Dt6KNIN KJJflT£T llL OWE.-fXs
lJ\fSVrRKSOMH-CRN

oreoAt.J)SAoN, LE

06

-

STIMD:

TAADf
5:YJ PDPSNIe,

(X,

KL TRDRM ID!ENDE

OVERlodfibSLJN[p
AVFr.Jf.> ..Ob

P.Ål>Et.

t

4. MlW(t6 IFl"tR.
-K ERFTMGERINGA/ VAR.ETDREN
Hit Mtlt)2jU£J.jJUf11ELMJ

4:- l.JUJ(,
reAf(lt

t

k)WJ5llf

Ef..

_,N

AVWJNIN6 Pl,
HAeK
LS VIRK
NIGERAN

6

ST.MW>.tæ. I [&/Ph) 11ftJROf!k9JtNb$-

NEJ.J)fN
,EN''

- 93 -

f.

MANGE
DRSKEREER IKKESTANDTIL

•
A LAGEETSKIKKELIGPRs PANR

N
FDR;t<NINb.
DE t<lAlt ft<Kt Å F'OJ!.KlARE.
HVA[)£TtN
C,JØRt06/f l1£R
FC>RVfNTttAV tSULTA1R

KLAUTI PRE515ERIN6AV:
:Jf:

filHDlITNE./BE&REPfNE

i' EuENSKAK.R

* SAMtriENHtN&ER
* 'BETYDNING'
k HYPOTESfR..l0_

-4 BRDK
AVTID

-1:AR&JDSSTYKKER

#:..BRUK
AVPrn'D(

·PRES'ENI}SN AU
ESULTAlER

worse

IP,
-

'

SENJAS.JON

- 94 -

2
#.

I J:ORSKNINufØMEEl>E
OCJ
• 5l'lr.E.NE.

5ttttt

DE..Y\MHEHEUllBKEJ.lE.,
DEtfORER.DE1RAVLES1tHE:t
(of. OR£ ERDEIKE. ESERE).
t>EAA VlKTI&£t£.
AtIDR.£
50M VUJTU

EN\/tloi!J
moetTERJU'Æ,VNJ
&iR:

PAKOmbRtT.

\_r -_

' Pt?.OfJ.fHEt
MANt1£

0

D£ MAl AV09TLWATtllr>TILA L£St..
MØTEPAPlE. 1 KE.N
sm
b£ FLESTEAV SIWE KE:R_OH

r=Dt5KAll NÅR.DE.SllTER
DEP..

•
A lJlVlklE£l)

MQUEnlb,

AN(* P-R05JB.'T£I ,

Rt-

MHMEAA UNaæst
PRN,
AV PR6XNINSPP%AUE
EOR.

./'

/

OlEt>Tal)
VHUU6.

DE'ENT
0

RAD
VHMITE

RASTYP
Pfl6cJ£Kt5Tt££

f

rl}EKtLEt>tt

.

" ow».
'
L_r

J__J

']

L--

FAR

FDRSKNINGSVASSDRAGENE

V A 5 S DR

A G S F D R S KN
B o

FART

I N GE
W i

PA

N?

n g

r d

INNLEDNING MED LITT UTVIKLINGSHISTORIE
I mai 1983 foreslo MVU-prosjektets Utvalg for biologiske virkninger at det skulle opprettes et Generelt langsiktig forskningsprogram GLF.

Dette programmet skulle ha tre formål:

Langsiktige målinger av bestands- og produksjonsforhold.
Kobling mellom fysisk/kjemiske og biologiske parametre.
Utvikling av systemanalytiske forskningsmetoder.
MVU-prosjektet ønsket å utrede dette nærmere.

I desember 1983 kom

det en rapport om etablering av ialt 8 forsknings- og referansevassdrag i hvert av de fire universitetsområdene Oslo/As, Bergen,
Trondheim, Tromsø.

Programstyret vedtok å opprette slike vassdrag

i Atna, Vefsna, Numedalslågen og Gaula.
ndvendig

av konomiske

ikke var mulig

En slik reduksjon var

arsaker, og man beklaget sterkt at det

f4 virksomheten utvidet utover dette.

PROSJEKTETS VIKTIGSTE FORMAL
Forskningsvassdragenes primære hensikt er å kvantifisere eller
formulere hvordan biologiske prosesser påvirkes av geofysiske prosesser.
Siden 196O-årene har hydrologene kommet svært langt når det
gjelder & beskrive de prosessene som omformer nedbpr i form av
både regn og snø til lagring i mark- og grunnvannsmagasinene og
avlp

i bekker og elver.

Den informasjonen man presenterer for

brukerne er vannstander, vannfringer,

vanntemperatur, str@mnings-

forhold og i noen grad kjemiske parametre som pH, alkalinitet og
andre biologisk viktige elementer.

Det MVU-prosjektet nsker

å få

utviklet er modeller eller kvantitative fremstillinger som benytter denne informasjonen til å beskrive hvordan det akvatiske
liv reagerer pa endringer i det fysiske livsmiljet.
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INNLEDNING MED LITT UTVIKLINGSHISTORIE
I mai 1983 foreslo MVU-prosjektets Utvalg for biologiske virkninger at det skulle opprettes et Generet
program GLF.

langsiktig forsknings-

Dette programmet skulle ha tre formål:

Langsiktige målinger av bestands- og produksjonsforhold.
Kobling mellom fysisk/kjemiske og biologiske parametre.
Utvikling av systemanalytiske forskningsmetoder.
MVU-prosjektet ønsket å utrede dette nærmere.

I desember 1983 kom

det en rapport om etablering av ialt 8 forsknings- og referansevassdrag i hvert av de fire universitetsområdene Oslo/As, Bergen,
Trondheim, Tromsø.

Programstyret vedtok å opprette slike vassdrag

i Atna, Vefsna, Numedalslågen og Gaula.

En slik reduksjon var

npdvendig av pkonomiske arsaker, og man beklaget sterkt at det

ikke var mulig å få virksomheten utvidet utover dette.

PROSJEKTETS VIKTIGSTE FORMAL
Forskningsvassdragenes primære hensikt er å kvantifisere eller
formulere hvordan biologiske prosesser påvirkes av geofysiske prosesser.
Siden 1960-årene har hydrologene kommet svært langt når det
gjelder å beskrive de prosessene som omformer nedbør i form av
både regn og snø til lagring i mark- og grunnvannsmagasinene og
avlp

i bekker og elver.

Den informasjonen man presenterer for

brukerne er vannstander, vannføringer, vanntemperatur, strømningsforhold og i noen grad kjemiske parametre som pH, alkalinitet og
andre biologisk viktige elementer.

Det MVU-prosjektet ønsker å få

utviklet er modeller eller kvantitative fremstillinger som benytter denne informasjonen til å beskrive hvordan det akvatiske
liv reagerer pa endringer i det fysiske livsmiljet.
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LIMNO/BIO ER VIKTIGST, GEO ER HJELPEFAG
I dette programmet for forsknings- og referansevassdrag
limnologer og biologer som har hovedfunksjonene.

er det

Geo-fagene

spiller her rollen som hjelpefunksjoner.
På den limnologisk/biologiske

siden er det tre viktige forhold som

hele tiden må være målene med denne virksomheten:
1. Problemformulering
2. Faglig avgrensning
3. Systematisk prosessformulering
Geofysikere og geografenes rolle er begrenset til:
4. Feltbeskrivelse
5. Meteorologiske data og analyser
6. Hydrologiske data, analyser og modeller
7. Hjelp til systemanalytiske formuleringer

TRE FORUTSETNINGER FOR AT PROGRAMMET SKAL LYKKES
Det er tre forutsetninger som må være tilstede for at denne virksomheten skal gi gode resultater.

Det er for det frste

værelsen av interessante forskningsoppgaver,
ansvar for

tilstede-

for det andre et

innordne sin egen forskning til en gitt ramme, og for

det tredje at det finnes ressurser til å finansiere forskningsvirksomheten.
Forskningsoppgavene

som det skal arbeides med må være innen rammen

av interaksjoner mellom biologiske/limnologiske

og geografiske/

geofysiske prosesser, utforming av prosessalgoritmer

av typen

y=f(x,z) og formulering av hva-hvis sprsml.
Innordningsansvaret

for den enkelte forsker

m

vre

selvflgelig-

heter som rapporteringsplikt

og det å nå oppsatte mål innen den

budsjetterte ressursrammen.

Det skal være et samarbeid over fag-

grensene, særlig ved utnyttelsen av andres data og/eller resul-
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tater.

Det må være konkrete begrunnelser for databehov, konkret

og angivelse av type data, og deres representativitet
rom.

i tid og

Det må også opprettes en felles database på tvers av insti-

tuttgrensene og fagretningene, og et felles system for innsamling
og lagring av automatisk innsamlede data og tidsrekker.
De økonomiske ressursene er MVU-programmets
er det serlig Miljverndepartementet

ansvar.

og Olje- og energideparte-

mentet som er de viktigste finansieringskildene.
de forskningsoppgavene

som lses

Foruten NTNF

Imidlertid vil

i dette prosjektet vare av inte-

resse langt utover det som er ansvaret for disse finansiprene.
Særlig vil Landbruksdepartementet

og Fiskeridepartementet

og deres

tilknyttede forskningsråd være viktige medspillere i fremtiden.
Vassdragsregulantene

er også sterkt opptatt av denne forsknings-

virksomheten, fordi den vil være viktig for konsekvensvurderingen
ved utvidete og nye vassdragsreguleringer.

De menneskelig

ressur-

sene vil vi i særlig grad finne ved institutter, museer og samlinger tilknyttet universiteter og hyskoler.
Det også stilt forventninger til innsatsen fra direktorater og
andre ytre etater som har forvaltningsansvar
somhet.

,.,

innen vassdragsvirk-

Budsjettmessig er disse etatene i en svært vanskelig

situasjon, og har ikke midler engang til de oppgavene som er deres
daglige ansvar.

Deltakelse i dette forskningsprogrammet

vil der-

for bare være mulig ved at de ansvarlige departementene allokerer
midler til denne virksomheten spesielt.

Det er som datainnsamlere

!

at disse etatene forventes å påta seg langsiktige oppgaver ved

'

etablering og drift av målestasjoner, samt ved lagring og be-

(

arbeiding av data fra sin del av observasjonsnettet.
bevilges midler fra MVU-programmets

Det bpr ikke

buds jett til disse etatenes

virksomhet, disse midlene skal gå til forskningsvirksomheten.
Finansieringen av datainnsamlings-etatenes
lses

p

virksomhet

ma derfor

vanlig mate over de &rlige statsbudsjettene.

AVSLUTNING OG SVAR PA FOREDRAGETS TITTEL
Får forskningsvassdragene

fart på vassdragsforskningen?

vil skje hvis de tre forutsetningen ovenfor er tilstede:

Ja, det
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I

Det må finnes interessante og kompetansegivende
forskningsoppgaver,

II

Forskerne må innordne sin forskning innen gitte
tidsrammer og fagrammer,

tF

I
l

III

Det må stilles ressurser til disposisjon for/
forskerne.

-
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REFERATER
FRA
ARBEIDSGRUPPENE

REFERAT

FRA

ARBEIDSGRUPPE

A1

METEOROLOGI HYDROLOGI STOFFTRANSPORT FORURENSNING FLUVIALGEOMORFOLOGI
Ledere:

A. Killingtveit

Deltagere:

g

K. Nordseth

B. Aune, E. Berntsen, J.

Bogen, P.E. Faugli,

J. Gjessing, E. Hauan, S. Husebye, A. Killingtveit, V. Kismul,

O. .Kjerem, D. Lundqvist, K. Nordseth, N. Rye, K. Vaskinn, B. Wingård, T. Ziegler, •

Aars.

Referat ved A. Killingtveit.
1.

Hovedtema

Gruppa la opp diskusjoneneomkring følgende S hovedtema, basert på de
spørsmål som en var bedt om å svare på:
- Hvilke miljøforhold skal studeres? Fysiske, kjemiske og biologiske? Er fysiske miljøforhold relevantei referansevassdragene?
- Overførbarhettil andre vassdrag, bruk ved konsekvensvurderinger,
representativitet.
- Modellering.
- Basisunderskelser/basisprogram·
- Langsiktigekontinuerligemålinger, hva, hvor, hvordan og av
hvem?
Videre følger en oppsummeringfra gruppens diskusjon, samt de hovedkonklusjonersom i fellesskapble trukket ut etter hvert av de Shovedpunktene.
2. Hvilke mil'oforhold?
Gruppa drøftet på generelt grunnlag forholdetmellom ulike typer miljøforhold i referansevassdragene.
Tverrfa li het må være et nøkkelord for
arbeidet i referansevassdragene.
Sterke koblinger mellom fysiske, kjemiske og biologiske prosesser gj&ordette ndvendig. Det var derfor
allmenn enighet om at også fysiske miljøforhold burde kartlegges og
overvåkes i referansevassdragene.
I referansevassdragenebdr en derfor utf@re samkj@rte underskelser av
både fysiske, kjemiske og biologiskemiljøforhold. Det er også viktigå
ta hensyn til menneskelig påvirkning og endringer i slik påvirkning.
Det ble som eksempel påpekt at selv små endringer i hydrofysiske forhold
(vannf@ring,-temperatur,stromhastighet,m·v·), sterkt kan p&virke
vassdragets respons på en forøvrig konstant forurensningstilførsel.

-
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Det synes som en idag står faglig sett svakest når det gjelder kobling
mellom de ulike fagfeltene, og at dette må være en hovedsak å fremme
gjennom arbeidet i referansevassdragene.
3. Overfdrbarhet- re resentativitet
Gruppa drøftet spørsmålet om hvorvidt og hvordan en kunne overføre data
fra referansevassdrageneog bruke disse for konsekvensvurderingeri
andre vassdrag. Generelt syntes det å være en betydelig skepsis
vedrørendemuligheten av direkte overføringav data fra referansevassdragenetil andre vassdrag. Til dette er meteorologisk/hydrologisk
og hydrofysiskeforhold trolig for forskjellige, og spørsmåletom
representativitetfor uklart.
Etter en lang debatt samlet gruppa seg om følgende hovedkonklusjoner:
- En anser det lite realistiskmed direkte overføringav data fra
referansevassdragtil andre vassdrag ved evt. konsekvensvurderinger.
- Referansevassdragenebør hovedsaklig brukes til & studere viktige
fysisk/biologiskeprosesser og koblinger, med vekt på å klarlegge
sentrale årsak-virknings-sammenhenger.
- En bør både studere og kvantifisere langsiktigesvingninger i
bestander, og forsøke å knytte disse svingningenetil fysiske
årsaker. Dette vil (trodde vi) muliggjøre ekstrapolasjonav
resultater på grunnlag av tidligere meteorologisk/hydrologiske
m@linger.
- Det ble pekt på at den såkalte IFIM-metodenvar et godt eksempel
på aktuell kobling mellom fysiske og biologiske forhold. En tilsvarende metodikk sokes innarbeideti prosjektet 'En Fysisk
BeskrivendeVassdragsmodell".
- Gruppa antok at samarbeidsprosjekteri referansevassdragene
ville
gi bedret faglig kontakt mellom fysisk/biologiskefagmiljø, noe
en anså som viktig for bestemmelseav miljøendriµger i regulerte
vassdrag.

•

Modellerin

Med utgangspunkti arbeidet med hydrologiske/hydrofysiske
forhold,
drøftet gruppa behovet for modellutviklingog -anvendelsei referansevassdragene.I den tidligere generelle diskusjonenom overførbarhet/
re resentativitet,hadde en den oppfatningat kunnskap innebygget i
modeller best ville kunne overføres fra vassdrag til vassdrag. Det syntes å være allmenn enighet om følgende hovedkonklusjoner:
Modeller/modellutvikling
er en systematiskmåte å strukturerevår
kunnskap p8. Modeller er spesielt nyttig som verktoy i
hypoteseproving·
- Det er imidlertid svært viktig med god kjennskap til fysisk/
biologiske forhold for alle som skal utføre modell-utvikling.En
har liten tro på "black-box"modeller, spesielt når det gjelder
overforbarhettil andre vassdrag·

-
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- Arbeidet med modell-utviklingi referansevassdragenebør skje
tverrfaglig, der en sker & fdlge en hovedstruktur i arbeidet
omtrent slik:
1. Etablere enkle modeller med de antatt viktigste hovedprosesser·
2.

Teste disse modellene i vassdraget.

3. Arbeide videre med faglig utvikling langs de mest lovende
hovedlinjer, ved å kombinere detaljerte målinger med modellutvikling og testing av arbeidshypoteser.

5.

Basisunders@kelser- basism%linger

Under drøftingene av dette tema hadde gruppa betydelig større problemer
med å konkretisere debatten. En hovedårsak til dette syntes å være
usikkerhet om hvordan en skulle koble opp de fysiske basisundersøkelsene
mot kjemiske og biologiske undersøkelser.Her må en i de enkelte
vassdrag utføre betydelig mer detaljert planlegging.En ventet også en
avklaring etter at den "biologiske"gruppa hadde lagt fram sine Ønsker
senere på seminaret.
Et hovedproblem synes å være variabilitet i rom/tid av meteorologiskeog
hydrologiske forhold. Tidsvariasjonenekan trolig "fanges opp" på
eksisterende meteorologisk/hydrologiske
måleserier, mens en i mange
tilfeller kjenner for dårlig til variasjon av nedbør/avløpsforholdover
nedslagsfeltet.Dette kan i mange tilfeller være aktuelt å klarlegge
nermere i en basisunderskelse·
Noen hovedkonklusjonerfra debatten var følgende:
- Det bør foretas en innledende basisundersøkelsemed kartlegging
av blant annet
• arealfordelingnedbor/avlop i feltet
• topografiske forhold
• vegetasjon
• bosetting/menneskeligeinngrep.
- Utfore en klassifikasjonav vassdraget med henblikk på delfelt og
elvestrekninger,inkludert elvenære områder.
- Videreføre langtidsprogrammeti disse utvalgte delfelterlelvestrekninger.

0·

Langsiktige og kontinuerligemalinger

Gruppa drøftet problemstillingervedrørende hvilke typer målinger, hvor
og hvordan og av hvem disse målingene skal utføres. De viktigste
innspill vedrørende langsiktigemålinger kom fra DNMI (Meteorologiske
data) og fra NVE (hydrologiskedata).

-
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Generelt både for DNMI og NVE gjelder at deres budsjetter ikke tillater
opprettelse av omfattende nye måleopplegg i referansevassdragene.Det
foregår allerede nå en hard prioriteringvedrørende lokaliseringav nye
målestasjoner,og behov for evt. nye stasjoner må tenkes meget godt
gjennom og begrunnes så godt at "målebehovene"i referansevassdragkan
"utkonkurrere"andre interesser.
Konklusjonen vedrørende evt. nye målinger må dermed bli at en såvidt
mulig må "henge seg på" eksisterendemålestasjoner og knytte seg opp mot
disse. Eventuelt nye målestasjonermå trolig bekostes over MVUprogrammet (i den grad dette er mulig).
Forøvrig ga diskusjonene under dette punktet relativt klare synspunkter
og konklusjoner, og de viktigste av disse er følgende:
- Eventuelt nye målestasjoner bør som regel opprettes, drives og
behandles av de nåværende sentrale datainnsamlere (DNMI,NVE,SFT).
- Eventuelt nye langsiktige målinger må utføres etter samme rutiner
som eksisterende målestasjoner.Dette er nødvendig for å sikre at
en kan korrelere med andre, nærliggende målestasjoner. Dette kan
igjen gi muligheter til korrelasjon i tid og rom.
- Nåværende målefrekvens (min. 1 gang/døgn) er stort sett tilfredsstillende. Ett mulig unntak kan være hydrokjemiske data, der en i
mange tilfeller synes å ha noe lav målefrekvens.
- Bruk av utstyr for automatisk datainnsamlinger aktuelt, men
kostnadene er ennå høyere enn for mer tradisjoneltutstyr. En
mangler også gode ressurser, spesielt for enkelte vannkjemiske
parametre.
- I flere av vassdragene mangler ennå vanntemperaturdata.Dette
ansees helt nødvendig, og bør såvidt mulig settes igang, helst i
tilknytning til eksisterendehydrologiske målestasjoner.
- Kortvarige og omfattende kampanjemålingerkan være nyttige for å
skaffe tilveie supplerende data, i tillegg til de rutinemessige
m%leserier. Form@let med slike kampanjem&lingerkan vere f.eks.
kartlegging av arealfordelingav nedbor, snddekke og hydrokjemiske forhold m.v. En kan også tenke seg intensive måleopplegg
i tid, f.eks. i forbindelsemed flom-situasjoner,sedimenttransport m@lingm·v.
- Slike kampanjemålingerkan vanskelig innpasses i de sentrale
datainnsamlingsinstitusjoners
program, og her kan en med fordel
trekke inn andre instanser, f.eks. universiteter,forskningsmilj0
etc. I slike tilfeller bør målemetodikk avklares med DNMI/NVE for
å sikre at kvalitet på målingene blir god.
- Alle måleprogram som iverksettes må registreres i Vassdragsregisteret. Dette vil gjøre det mulig å finne igjen målingene
ogs& for andre brukere·
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FERSKVANNSBIOLOGI
Ledere: P. Larsson og S.J. Saltveit
Deltagere: J.V. Arnekleiv, R. Borgstrøm, J.A. Eie, A. Eggereid,
G. Halvorsen, H. Huru, J.W. Jensen, J.I. Koksvik, P. Larsson, A.
Lillehammer, W. Olsen, S.J. Saltveit, J. Skurdal, L.W. Solheim,
T. Traaen, P. Aass.
Referat ved S.J. Saltveit.
De ferskvannsbiologiske undersøkelser i de valgte referansevassdragene må legges opp slik at de fanger opp naturlige variasjoner
for&rsaket av naturlige endringer i det fysiske milj.

Alts& for-

holdet mellom de fysisk-kjemiske prosesser og de biologiske prosesser i vassdraget.

Undersøkelsene må ha en brukerorientert mål-

settning, men det var noe uenighet om overordnet mål.

Diskusjonen

gikk her på om undersøkelsene som mål skulle klarlegge tilstand og
årsaken til denne tilstand hos fiskebestander og fisket eller om
undersøkelsene skulle rettes mot de naturvitenskapelige interesser
(naturopplevelser og fugleliv ble også diskutert som mål).
hengig av ml

for underskelsene

var det enighet om at bade i

basis- og langtidsunders6kelsene var det ndvendig
biologiske komponenter i systemet.

a

se pa alle de

Disse komponentene påvirkes

alle direkte av det fysiske miljb og de pavirker ogs
gjensidig.

Det er ikke mulig åta

Uav-

hverandre

ut en eller to komponenter for

å se på tilstanden hos disse, hvis man samtidig nsker

klarlegge

årsakene til denne tilstanden.
Hva angikk behov for bakgrunnsinformasjon (fysisk-kjemisk) for
klarlegge årsaker til tilstand i det biologiske samfunn, begrenset
gruppen seg til A angi de faktorer som inngrep fra vassdragsutbygging virker på.

Det er derfor bare slik bakgrunnsinformasjon

som er nevnt i tabell (se transparent).
dig knytte

Imidlertid er det ndven-

undersøkelsene til, og ha oversikt over endringer i

andre miljpparametre (organisk p&virkning, surt vann).

Dette

-
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krever flere og andre geofysiske bakgrunnsdata enn det som er angitt.
Den videre diskusjon ble ført på bakgrunn av at undersøkelsene
skal/skulle deles inn i to typer, basis- og langtidsovervåkning.
Basisundersøkelsene er ment danne

grunnlag for hvilke biologiske

parametre som kan brukes i langtidsovervåkning og hvilke bakgrunnsparametere disse måles mot.

Brudd i måleserier (langtids-

undersøkelser) måtte unngås, da langtidsovervåkning er ment å være
de primere underskelser.
Det ferskvannsbiologiske miljø ble delt inn i to undersøkelsesområder, elv og innsjø.

Dette fordi de fysiske og biologiske for-

hold er ulike, men to like viktige biologiske system.
For basisundersøkelsene var det stort sett enighet om at tilstanden i de biologiske parametre måtte kvantifiseres der dette er
mulig og gjennomførbart, er produksjon den enhet som må benyttes.
For at undersøkelsene skal holde et faglig forsvarlig niva,
opplegget for studier av de enkelte parametre flge

br

det som er an-

gitt i tabell (se transparent).
Miljdata

i elv var flgende:

Kont. temperatur malinger (0.70c),

isforhold

Vannføring, kontinuerlig - time/dag
Vanndekket areal
Bunnforhold
Neringssalter

PO4, NO3.

Gruppen fikk ikke tid til en gjennomgående diskusjon av innsjø.
Andre biologiske parametre er her zooplankton og fytoplankton.
Miljdata

ut over det nevnte fra elv er vannstand - vannstands-

endringer og strømningsforhold.
Gruppen diskuterte ikke metodevalg eller hvilke institusjoner som
skulle forestå undersøkelsene.

-
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Ind. av fysiske inngrep
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Overordnet mål
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TERRESTRISK BIOLOGI
(Forholdene i nedbørfeltet med særlig vekt på områdene nær vann
lpet.)
Leder: E. Moen
Deltagere: K.M. Andersen,

.B.

Andersen, E. Moen, A. Odland.

Referat ved Eli Moen.
Gruppen tok opp følgende punkter:
I

Definisjon av terrestrisk miljp

II

Vurdering av ulike former for fysisk påvirkning som er viktige for det terrestriske miljø, og hvilke fysiske parametre

III

som br males
Gjennomgang av metoder for å måle endringer i terrestrisk
milj

IV

Gjennomgang av det foreslåtte undersøkelsesopplegget for

V

botanikk, basisundersøkelser og langtidsmåleserier
Mulige problemorienterte forskningsprosjekter

I

efi is'on av cerrest is

mil

I referansevassdragssammenheng br

arbeidet i det terrestriske

miljø konsentreres til gråsonen mellom land og vann, i noen tilfelle også gråsonen mot det marine miljøet.
Terr.
Marin
Vann
I prinsippet br ingen av de biologiske plante- eller dyregrupper
ekskluderes, men en bør først og fremst arbeide med de fagområder
som tidligere har vert aktuelle i vassdragssaker, dvs. botanikk,
fugl og pattedyr. Enkelte insektgrupper kan med fordel inngå i
undersøkelsene, f.eks. øyenstikkere, edderkopper, sommerfugler.

- 11O -

Grensen for hvor store landarealer som bØr inngå i undersøkelsene
varierer fra fag til fag.

For botanikk br

grensen på land gå der

hvor vegetasjonen ikke lenger er direkte påvirket av elva og
vannets løp.

I vann vil botanikkerne naturlig jobbe til og med de

høyere plantenes utbredelsesområde.
For ornitologi vil grensen mot land bli mer diffus, og br

omfatte

hele leveområdet for fugl som på en eller annen måte er knyttet
til vannstrengen, f.eks. til næringssøk.

Alle fuglearater define-

res til det terrestre miljø.
Også for

atted r vilt er grensen mot land å vanskelig å trekke,

men prinsippet er det samme som for ornitologi.
Mot vann vil det for alle gruppene bli en viss overlapping med det
akvatiske milj.
II

F sisk

åvirknin

f siske

arametre

Utfra en botanisk vurdering ble følgende liste over nødvendige
fysiske parametre satt opp (betraktes som "smrbrdliste".

Alle

parametrene er ikke nødvendige alle steder):
MILJØFAKTORER
FYSISK PÅVIRKNING
1. Vannstand
2. Vannf5ring
3. Vanntemperatur
4. Islegging
5. Isgang
6. Vannkjemi
7.

Nedbr

8. Lufttemperatur
- makroklima
- mikroklima
9. Frostryk/Ising
1O. Fossesprut
11. Grunnvann
12. Jordfysikalske forh.
13. Jordkjemiske forh.
14. Bunnsubstrat i vann
15. Materialtransport
erosjon
sedimentasjon
16. Sandflukt

MALT PARAMETER
Hyde - tidspunkt
M#/s - tidspunkt
C - tidspunkt
Hyde - tidspunkt
Tidspunkt - ?
Fosfat, nitrat, kationer, pH,
sulfat
mm - tidspunkt
C - tidspunkt
?

Luftfuktighet - Temp.
Hyde - Tidspunkt
Kornfordeling - org. innhold.
pH, glØdetap, c, fosfat,
nitrat, kationer, basemetning
Org./uorg. - kornstrrelse
Masse/m
?
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Kommentar til unkt 5: Isgang og isoppstuving har ofte sterk innvirkning på vegetasjonen ved at planter og busker skades eller
rives vekk.

Formulering av hvilke parametre det er ønskelig å få

malt, br gjres av botanikere og hydrologer i fellesskap.
Kommentar til unkt 8: De mikoklimatiske forholdene er vel s&
viktige for plantene som de makroklimatiske.
Kommentar til unkt 9: Særlig aktuelt i områder med marginalt
tilpassete arter, f.eks. edellauvskog og enkelte kulturplanter
Kommentar til

unkt 15:

Hyppigheten for prøvetaking vil avhenge

av hva slags vassdrag en har med & gjbre. Jo storre materialtransport, jo hyppigere prøver.
Kommentar til unkt 16:
Oftest uaktuelt i ureg. vassdrag, men
Atna er muligens et unntak.
Gruppen kom ikke på ytterligere parametre scm var nødvendige fra
en zoologisk synsvinkel. Lista bdr suppleres med bidrag fra zoologer.
III Metoder for å måle re istrere endrin ·er i terrestrisk mil·
Gruppen gjennomgikk hvilke metoder en i botanikken vil benytte for
a male endringer i det terrestriske miljet.
1.

Kartle 1n av vann- o elvekantvegetasjon
Dette er aktuelt som et ledd i basisunders kelsen. Det kan
gjøres forholdsvis enkelt, med bil og kikkert. I prinsippet
br hele vassdraget kartlegges.
ingen kan en prioritere

2.

Utval te stas·oner.

Ved hjelp av denne kartlegg-

Ved disse legges ut

A) Faste vegetasjonsprofiler/transekter
B) Fastruter
Flgende parametre males:
Artssammensetning
Artsplassering
Artidsvariasjoner/fenologi
Arstilvekst
Livsformtilpasning.

Enkelte arter veksler mellom kjnna

og ukjønna formering avhengig av de fysiske omgivelsene.
C) Biomasseproduksjon
Dette gjøres på samme lokalitet,
D) Endring i jordprofil
men utenfor transektene/fastrutene

-
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I forbindelse med flere av registreringene kan det være aktuelt å
ha et referanseområde

som ligger utenfor elvas nærmeste influens-

område.
Programmet gjennomføres hvert år de første 4-5 år, deretter hvert
3-5 år.

Med tanke på registrering av miljøendringer,
finne fram til mulige indikatorarter.

er det aktuelt å

En vet ennå for lite til å

peke ut slike.
Det er en fordel om stasjonsvalg kan knyttes til etablerte verneområder i vassdragene, f.eks. myr- eller vatmarkslokaliteter.
Derved kan utviklingen i verneområdene fØlges.

Muligheten for å

opprettholde målestasjoner i verneområder er også vesentlig større
enn i områder uten kontroll med arealbruken.
Gruppen gikk også i noen grad inn på hvilke metoder som er aktuelle å nytte i ornitologi- og

atted rre istrerin er.

Dette må

suppleres fra zoologer.
Innenfor ornitologi vil flgende

metoder være aktuelle:

Arts- og bestandsregistreringer
Populasjonsdynamiske

studier

* Linjetaksering

Kartering
Det er også aktuelt arbeide

videre med fuglesamfunn, samt å

finne fram til mulige indikatorarter.
For pattedyr ble fdlgende arbeidsmetoder nevt:
Registreringer

i fastruter

Beiteunderskelser
Trekkundersbkelser
IV

Gennom

an

av det foreslatte unders kelses ro rammet for

botanikk
Botanikermiljpet

i Trondheim hadde gjennomgått det foreslåtte

undersøkelsesprogrammet.
sjoner, som er som fblger:

Gruppen sluttet seg til deres konklu-

Avsnitt i Skurdals
arbeidsnotat

Botaniske
undersøkelserangitt der

Landsk. beskrivelse

Veg.kart hele neislagsfeltet
Kartleggingav vannvegetasjon
Biotopkartl.

MA gjores i tillegg

Målestokk 1:250
1:50

Registrering av kulturpåvirkning er ønskelig

ElvestrekningsklassifikasjonVeg. på land og i vann
Artssammensetn.i nedsl.feltet

Basisundersøkelser
(s. 11)

suksesj. rommelig
fordl.,samf.
prod.,44
(arter,
års
Langtidsmåleserier

Kommentar

Kantveg. strandveg: artssammensetn.,Flerårssykler/suksesj.
mengde, prod. Allokt.materiale
vannveg. dybdeford.
Begroing (elver, vatn) fytoplankt.
Begroing, vannpl., fytoplankton
Alloktont mater.

000.

000,

Elvekantkartl.jfr. basisundersokelser
Land: sammenfallerm/
elvekantkart
supplerendeunders. til
eksist. materiale
elvekantkartl.+ detaljunders. samf.-prod.,
sykluser, suksesj., variasjoner. Prod. fl.ggr. prsesong i basisunders.
Bare unders. i vann?!!?

Langtidsunders.kant/strandveg. (som "basis" over f1. Ar)
Metodeutvikling

Kvantifiseringav begroing, vannpl.
og alloktont materiale

Problemorienterteforskn.
oppgaver

Sammenheng fys./kj. og biol.
prosesser

Litt metodeutv. kant/strand
Vil være del av bot. arbeid
ogsA

Bot. ikke nevnt. Samar.
med andre faggr. + sammenstilling av materiale.

tu)

OPPSUMMERING

OG SAMMENSTILLING

AV BOT .UNDERSKELSER

SOM ER ANTYDA GIR:

TERRESTRISK

[Basis]

- Floraregistr. hele feltet (gjøres parallelt med andre
undersøkelser)
- Vegetasjonskartlegginghele feltet
- Elvekantkartlegging
- Kantveg./strandveg.undersokes detaljert på utvalgte
stasjoner

GAULA

VEFSNA

Har godt materiale

Må suppleres

Finnes: 1:250 000. Transekt
1:50 000
1:10 000 nedstr. Kvål.
Kartl. hele i nye enheter.
anslått behov
10-15 stasjoner

1:10 000 over 54

n

mangler
anslått behov
10 stasjoner

ILangtidsl-Kantveg./strandveg.undersokes detaljert på stasjonene
årlig i 4-5 år, deretter hvert 3. år. Blir prosjektet
langvarig hvert 5. Ar.

VANNVEGETASJON

- Oversikt over vassdr. v/befaring + elvekantkartlegging Har delvis godt materiale
- Utplukka stasjoner: arter, samf., suksesjoner (r-fl.ar),
rommelig fordeling. (Elv+ noen vatn).
[Langtids]
- Detaljerte undersokelser pa stasjonene i 4 Ar, deretter
hvert 3. år (evt. hvert 5).

Eksisterende materiale
tynt

-
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roblemorienterte forsknin s ros 'ekter

Temaet ble ikke diskutert som et eget punkt.

Forslagene er derfor

ikke systematiske, det er heller ikke gjort noen form for prioritering mellom dem.
Flgende

prosjekter ble nevnt:

- Botanikk
Frostryk/nedisingsproblemer

pga. hoye vintervannfringer

fordampning fra Apne flater.

Sprsm@let

med

er reist bl.a. i

forbindelse med overvintringsskader i fruktdistrikter.
*

Produksjonsmålinger.

Dette er en typisk langsiktig forsk-

ningsoppgave, og kan særlig være aktuelt i et 5. referansevassdrag som vil bli utbygget.
- Zoologi
Elvenere
*

arealers betydning for vilt.

Trekkveger for rein før og etter regulering.
5. referansevassdrag.

Aktuelt i et
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ATNA
Ledere:

Jon Arne Eie og Gunnar Halvorsen

Deltakere: Ø.B. Andersen, E. Berntsen, J. Bogen, R. Borgstrøm,
J.A. Eie, G. Halvorsen, S. Husebye, A. Lillehammer, A. Mobek, J.
Skurdal, B. Wingård.
Referat ved Jon Arne Eie.

NaturGruppentok utgangspunkti at Atna er et godt egnet referansevassdrag.
aktiviteterog innen flere fagfelt
prosesseneer lite pavirketav menneskelige
drivesog har det vert utfortomfattendeunderskelser.
er A måle naturligebemed Atna ·somreferansevassdrag
En av hovedhensiktene
hos ulike dyregrupperi upåvirkedesystemerover lang tid.
standsvariasjoner
fysisk/
søkes relaterttil forskjellige
Dissenaturligebestandsvariasjoner
kjemiskeog biologiskeforhold.Forholdenei Atna som tilnrmet up&virketvassvassmed forholdenei sammenlignbare
drag vil kunnenyttestil sammenligningen
inngrep.
menneskelige
ulike
av
drag som er påvirket
Dette tolketgruppen slik at vesentligedeler av de målinger som utføresmå
være kvantifiserbare.
noen økonomiskerammerligger
Selv om det fra NTNF'sside ikke er gitt/antydet
aktivtvil arbeide med å
målsettingat forskningsrådet
det i ovenfornevnte
undersøkelser.
de midlersom trengstil kvantitative
fremskaffe
Flere av represenInnenarbeidsgruppenvar ulike faggrupperrepresentert.
tantenearbeideraktivt i Atnaområdeteller hadde arbeidetder tidligere.
Gruppenvar godt kjent i områdetog mente de derforburdevære så konkretesom
mulig.Gruppensdiskusjoneromfatteti litengrad deterrestreforholdsom
botanikk,ornitologiog vilt. Dette er feltersom absolutthører hjemmei et
men ut fra gruppenskompetanseog
for referansevassdrag,
undersøkelsesprogram
tid til rådighetkom en lite inn på dis.sefagfelt.
t fra en førstevurderingav omfangetav programmetslik dette bl.a. ble foreslått fra biologiskhold, ble man enig om å se på hvorledesprogrammetkunne
matte gjores.Avgrensningen
Det syntes klart at en avgrensning
gjennomfores.
antallparametresom
begrenses,
vassdraget
i
kan skje ved at antallstasjoner
senkesf.eks.ved at det fra bioundersøkesbegrenseseller ambisjonsnivået
logisk hold kun satsespå metodikk som gir kvalitativedata.
t fra forholdenei Atna mente gruppenman kunne foretaen avgrensningav nedbarfeltetslik vist pa figur..

til områdeneovenforGrytvolassammenlopmed
undersøkelsene
Ved å konsentrere
hovedelvadekkeshovedtypeneav naturtyperi feltet.Feltetdekkermed dette
ned til ca. 630 m o.h., Atnasjen inkludertden utleopseffekt
barskogsomr&der
som finnesfra en slik stor innsjø,og en gradientopp til høgfjell.
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Gruppen mente det ville være ønskelig dersom økonomien tillot det, også å få
med de lavere deler av Atna. Det finnes imidlertidingen vannforingsstasjon
nedenforGrytvola.
Med utgangspunkti de målestasjonerfor vannføringog materialtransportsom
finnes i feltet og med tanke på en best mulig representativitetfant man frem
til et stasjonsomfangog en plasseringsom vist på figuren.
I utgangspunktetbør prinsippet være at alle valgte målinger utføres innen hver
stasjon. Med en målestasjonmenes et 100-200m langt utsnitt av elva hvor forholdene er mest mulig like, når det gjelder bunnsubstrat,vannhastighet,elvekantvegetasjonetc.
Bakgrunnsinformasjon
som er nodvendigog som en s& tidlig som mulig bor begynne
innsamlingenav er:
l. Geologiskkart, m&lestokk 1:50 000.
2. Fluvialgeomorfologisk/og
kvartergeologiskkart l:50 000.
3. Vegetasjonskartl:50 000.
4. Fluvialgeomorfologiske
kart i l:20 000.
5. Vegetasjonskarti 1:20 000.
(Fluvialgeomorfologisk
og vegetasjonskarti målestokk 1:20 000 bør dekke
en sone på hver side av hovedvassdragetog muligens deler av sidevassdragene. Betydningenav å få kartlagt materialkilderble påpekt både fra
fluvialgeomorfologer
og biologer).
6. Meterologiskeforhold generelt. Stasjonenpå Sør Neset som har gått siden
1903 må eventueltrustes opp.
7. Hydrologiskeforhold generelt for feltet.
8. Landskapsbeskrivelse
9. Brukerinteresser
Det m& kartleggeshvorledesbruken av omr&det er i dag, bebyggelse,grdsdrift, hogst, forurensningstilforsler,
turisme, hytter etc.
Mye av dette stoffet foreliggerbl.a. fra landbruksundersøkelsene
utført i
forbindelsemed de 10 års vernede vassdrag.

Det ble påpekt ønskelighetenav at feltet ble flyfotografertved prosjektets start. Oppfølgingmed ca. 10 års mellomrom.
10. Elvestrekningsklassifikasjon
For i detalj kunne velge ut stasjonenesplasseringog vurdere deres representativitetble betydningenav å igangsetteen klassifikasjonav elvestrekningeneut fra biologiske,geomorfologiskeog hydrologiskeforhold
fremhevet.Dette arbeid bør starte opp så snart som mulig.
11. Fysisk beskrivendevassdragsmodell
Det arbeid som utføres i dette prosjektetmå tilpassesog nyttes på forholdene i Atna.

-
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Gruppen var enige om i første rekke å legge arbeid i utformingenav et program
for basisundersokelsene.
Disse mente man burde g& over 3-4 &r for s& & bli
gjentatt med 5-6 &rs mellomrom. I de mellomliggendeår utføres et svært forenklet måleopplegg,langtidsmåleserier.
Fra biologisk hold ble det redgjort for det måleprogram som et flertall i den
biologiske arbeidsgruppengikk inn for.
Enighet om at m&lingenes& langt det er mulig bor vere kvantitativeog at usikkerheten i prøvenemå angis. Betydningenav samtidigheti fysisk/kjemiskeog
biologiske malinger sterkt papekt.

Biol iske felter
For en del av de biologiske feltene som velges ut, vil det ikke være mulig å
ta kvantitativemålinger og få disse bearbeidet innen alle dyregrupper.Et utvalg av de grupper man har kompetansepå må gjøres.
Hovedfeltersom bar inkluderesi m&leprogramet er:
l)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

P&vekst/makrovegetasjon.
Alloktontmateriale.
Bakterier,her hadde gruppen liten kompetanseog lot dette stå åpent.
Bunndyr.
Driv.
Plankton i innsjøer.
Fisk.

8) Fiske.
9) Fugleunderskelser.
Av fysisk/kjemiskemålinger ville det ut fra en biologisk synsvinkelvære nødvendig med:
1)
2)
3)
4)

Vannføringsdata,kontinuerligregistrert.
Vanndekket areal.
Strømhastighet.Det kan være nødvendig med mikromålinger.
Substrat/kornfordeling
i elv. Viktig å få målt graden av stabilitet.

5) Temperatur
Kontinuerligemålingermed 0,1 PC noyaktighet.Ønske om flere målepunkter
bl.a. nede i substratet.Dette har betydning for klekkeforholdenefor
fiskeegg,og insekter.Varmesummenen viktig biologiskparameter.
6) Neringssalter,fosfor/fosfatforbindelser,
nitratforbindelser.
7) Vannkjemi foroverig.pH, sulfat, kalsium.
Prøvehyppighetet problem, store variasjonermed vannføringen.I flomperioder må prøvetagningenvære tett, minst hver dag. Automatiskeprøvetagere bør benyttes.
8) Isdekke
Biologisk har isdekketog isens skurende virkning stor betydning både i
innsjø og elv. Det finnes ikke eget måleprogram for dette. Dersom hydrologer skal registreredette må biologene nøye forklare hva de ønsker. En
nøye kartleggingav isforholdi elv gjennom vinteren kan bli svært arbeidskrevende.Atna er kjent for stor isgang og isoppstuving.

-
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9) Materialtransport
-

Partikkelfordeling
bør klarlegges.
Sedimentasjonsomr&der.
Materialkilder.
Elvelopenesstabilitet.

En nermere utformingav det fluvialgeomorfologiske
mleprogram m& utformesav
fluvialgeomorfolog.
Arbeidsgruppenmente det var av stor betydningat det blir sikret en grunnfinansieringsom sikret at basisundersøkelsene
kunne gå over lang tid. Man antok at forskningsaktiviteten,
med en klart formulertmålsettingog dels problemorientertvar lettere finansiereog at institusjonene
her kommerinn med
en betydeligegeninnsatsfra hovedfagsstudenter
og ansatte.
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NUMEDALSLAGEN
Ledere:

Kaare Vennerød og Tor Ziegler

Deltakere: B. Aune, J. Gjessing, T. Gunnerd,

O. Kjærem, A. Od-

land, W. Olsen, S.J. Saltveit, L.W. Solheim, K. Vennerd,

T.

Ziegler, Ø. Aars, P. Aass.
Referat ved Kaare Vennerd.

1 av lokaliteter
Diskusjonen
tok utgangspunkt
i MVU-programmets
hovedmålsettinger,
rapporten
Etableringav forskningsog referansevassdrag"
og i Jostein
Skurdalsnotat"Forskningsog referansevassdrag
. Forslagtil
organisering,
innholdog gjennomf&ring
av underskelsene
i
forskningsog referansevassdragene•.
Man prioriterte
d bruketidentil d avklarehva so br gjres i
Numedalslagen
i detteprosjektet
framfor
ner filosofiske
betraktninger
om
hvorforNumedalslågen
er valgtsom kasusi prosjektet.
Gruppengikk inn forå velge1-2 elvestrekninger
langtnedei
hovedvassdraget,
for eksempelen ovenforog en nedenfor
Kongsberg.
Det var et ønskeat dissestrekningene
kunnevelgesut på grunnlagav
kunnskaper
om hvilketområdeog hvilkefaktorer
de "representerte".
Det
ble imidlertid
reisttvilom man kunneha fullklarheti dettepå forhånd.
Disseelvestrekningen
forutsettes
å studeres
bådeved en grundigteoretisk
områdebeskrivelse,
meteorologiske
forholdog hydrologiske
og limnologiske
forhold.Lokalitetene
forutsettes
å samleforskere
fra flere
forskjellige
fagmiljøer.Prosjektet
forutsetter
videreat det totale
miljøettas med i betraktningen,
inkludert
menneskelige
aktiviteter.Både
basisundersøkelser,
langsiktige
måleserier
og spesielle
forskningsprosjekter
skalknyttestil disseelvestrekningene.
I tillegggikkgruppeninn for at en innsjø-ellerterskellokalitet
som
var påvirket
av betydelige
reguleringer,
ble tattmed i programmet.
GruppenvurdertePAlsbufjorden
og Tunnhovdfjorden
som aktuelleområder,
blantannetfordiman der alleredehar langefiskeribiologiske
måleserier.
Det ble ogsåtatt opp muligheten
av referansestudieenheter
i uregulerte
omrAderav vassdraget.Forel&pig
b&r detteha lavereprioritet
enn de
foregående
lokaliteter,
var grupppens
konklusjon.
Basisunders
kelser
Gruppenmenteat de forutgående
A-gruppene
haddeavklarttilstrekkelig
om
hvilkeelementer
som burdetas med i basisundersøkelsene.
Det forutsettes
at forslagtil endeligoppleggutarbeides
av de enkeltefaggruppene
som
får ansvarfor arbeidet.
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Standardfysiokjemiske
parametreålesetterde standarder
som er vanlige
i de institusjoner
som har registrering
av slikeparametre
som
forvaltningsoppgave.
De utføreshelstav og lagreshos
forvaltningsinstitusjonen.
Det er frst n&r man har utf9rtbasisunders@okelsene
at nan har et grunnlag
for A fastleggehva, hvor og hyppighet
for øvrigelangsiktige
måleserier
som må innsamles.Langsiktige
serierbyggespå de enkeltemålbareenheter
som egnerseg til & registrere
variasjon
og endringsforlp
i det nan vil
registrere.
Utvalgetav biologiske
parametre
må være beskrivende
for den gjensidige
avhengighet/samspillet
mellomn
organismesamfunnene
på den representative
strekningen.
Forskning
Det ble understreket
at formåletmed prosjektet
er en generellstyrkingav
den vannfaglige
kompetansen
i landet,og at valgetav lokaliteter
i
utgangspunktet
ikke er gjortmed hensynpå klartdefinerte
problenstillinger.
Malsettingen
er 4 samlevannfaglige
niljer omkring
generellinformasjonsoppbygging
tilknyttet
noenfå lokaliteter.
Ettersomregistreringsarbeidet
skriderfrem,er det naturligat dettegir
grunnlagfor forskningspregete
problemstillinger.
Dersomreferanseog
forskningsvassdragsprosjektet
får den ønskedelangsiktighet,
vil det bli
mer og mer aktueltmed forskningsarbeid
i dissevassdragene.
Det ble også nevntnoen aktuelleforskningsområder/momenter
:
a) I hvilkengrad virkerendringer/reduksjoner
i regimet/vannføringene
inn

på størrelsen
av produktive
arealeri vassdraget.Hvordanvirkerde
sammeendringer/reduksjoner
på konkurranseforhold
ellon
forskjellige
fiskeslag
og deresnæringsdyr,
samtmellomaldersgrupper
innensamme
slag.

b) Studierav helheten/dynamikken
i vassdraget
nedprioriteres
til
fordelfor konsentrerte
tverrfaglige
prosess-studier
i de
representative
strekninger
som egne enheter.
c) Det leggesvekt på å f¢lgemed på andrevirkningsfaktorer
(f.eks.
arealbruksendringer)
i nedbørfeltet
enn de som bareskyldes
vassdragsregulering.

Samordningen
av arbeideti Numedalslågen
bør organiseres
av en
forskningskoordinator
for vassdraget.Representantene
i gruppenfra
miljøvernavdelingene
i Vestfoldog Buskerudvar positivt
innstilttil at
prosjektet
kunneinng#et fagligsamarbeid
ned milj&vernavdelingene,
eventueltmed en form for tilknytning
av forskningskoordinatoren
til
ilj&vernavdelingen
i Buskerud.
Forøvrigble det fremholdt
at for prosjektet
Pålsbu/Tunnhovd
villedet
vere naturlig& trekkepd det forskningsilj$et
son har arbeidetder i
lengretid ed fiskeriunderskelser.
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rosedre for videre lanle in
Det ble foreslått
å trekkeerfaringer
fra terskelprosjektet
for å utforme
nermereunderspkelsesopplegg
for elvestrekningene.
Gruppenedlemmene
ble
oppfordret
til å utarbeideproblemnotater
til hjelpfor prosjektstyret
i
det nærmereopplegg. Det ble ogsåanmodetom at et tverrfaglig
forskningsmilj
utarbeider
et programforslag.
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GAULA
Ledere:

Jo Vegar Arnekleiv og Kjetil A. Vaskinn

Deltakere: K.M.

Andersen, J.V. Arnekleiv, A. Eggereid, E. Hauan,

A. Killingtveit, J.I. Koksvik, D. Lundquist, E. Moen, K. Nordseth,
W. Pedersen, N. Rye, J. Suul, T.S. Traaen, K.A.

Vaskinn.

Referat ved J.A. Arnekleiv og K.A. Vaskinn.
l.

Forsknin s- o

referansevassdra

Ettersom deltakerne i gruppen på forhånd hadde vært gjennom en gruppevis
diskusjon om formål med referansevassdragog hvordan en best mulig kunne
utnytte kunnskaper om referansevassdragenetil vurdering av miljendringer i utbygde eller på annen måte påvirkede vassdrag, innledet
gruppearbeidetmed en tverrfaglig diskusjon om dette. Samtidig ble det
også på prinsippieltgrunnlag diskutert hva en skulle legge mest vekt på
for at arbeidet i forsknings- og referansevassdrageneskal danne best
mulig grunnlag for konsesjonssaker.
Fra arbeider med hydrologiskemodeller og studiet av hydrologiske prosesser, har det vist seg at det ofte vil være vanskelig å kunne overføre
resultaterfra ett felt direkte til et annet.
Gruppen konkludertemed at man gjennom langtidsstudierav prosesser kan
skaffe seg kunnskaper om de naturlige variasjoneren vil ha i et område,
og at disse kunnskapenekan benyttes når en skal beskrive mulige virkninger av et inngrep. Ellers ble det også lagt vekt på mulighetene som
ligger i ideen om referansevassdragenetil å foreta tverrfagligestudier
av prosesser. Mye av arbeidet i gruppen gikk da også i retning av &
konkretisereen del slike tverrfagligeproblemstillinger.

2.

Basisundersokelser

Det ble konkludert at det er behov for relativt omfattende basisunderskelser i Gaula. Med omfattende tenkes det first og fremst p@ omfattende i betydningenav å registreremange forhold.
Det ble imidlertid presisert at det på grunn av feltets størrelse er
nødvendig å konsentrere arbeidet til bestemte delfelt g elvestrekninger. Utvelgelsen av elvestrekningerog delfelt skal skje på bakgrunn
av oversikten over forholdene i hele feltet. Mye av disse kunnskapene
finnes, men det er nodvendig med befaring i feltet for endelig valg kan
treffes. Ved valg av delfelt og delstrekningerskal det særlig legges
vekt på åta hensyn til eksisterendemålestasjoner. I de situasjoneren
kan velge mellom flere alternativer,skal hensyn til eksisterende stasjoner vere avgj&rende. Serlig er dette aktuelt i de situasjoner
eksisterendestasjoner dekker behovet til flere fagområder.
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Valg av delfelt/delstrekningerfor arbeidet blir dermed

Oversikt over feltet

Grov klassifisering

Valg av delstrekning

3.

Hva finnes av data?

3.1.
Ferskvannsbiologi

Det er foretatt en god kartlegging av ferskvannslokaliteter og elvestrekninger i Gaula.

Gjennom undersøkelser i 10V ble det tatt prøver

av ferskvannsinvertebrater i 19 vatn og tjnner

og på 79 elvelokaliteter.

I tillegg er tjonner og evjer underskt

tidligere.

Det foreligger ikke

data fra lengre biologiske måleserier.

Foreliggende materiale og kjenn-

skap til vassdraget gir et godt grunnlag for å plukke ut aktuelle delfelt
og delstrekninger for basisundersøkelser og langsiktige måleserier.

3.2.
Fisk

Det er utfrt

ungfiskundersokelser i laksefrende

deler og foretatt prove-

fiske i en del lokaliteter.

Brukerinteressene i forbindelse med lakse-

fisket er godt dokumentert.

Det er foretatt flyregistrering av gytegroper

i hovedelva.

Det foregår ingen langsiktige, årlige fiskeundersøkelser.

3.3.

Terrestris_zoo1ogi
Viltartenes forekomst, bestandsstørrelser og biotoper i nedbørfeltet

er

kartlagt og det finnes relativt mye faunistisk data på fugl, men mindre
data spesielt om fuglefaunaen knyttet til selve vannstrengen.

Unntaket

er våtmarkslokaliteter som er forholdsvis godt undersøkt i kortere perioder.
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Dominerende vegetasjons- og naturtyper (avisosiologiske enheter) og ornitologiske nkkelomrder

er kartlagt i forbindelse med underskelsene

i 10V.

3.4.
Botanikk

Gaulas nedbørfelt må sies å være godt undersøkt når det gjelder
floraen.

De eldste floraregistreringer er fra 1704, og i rapporten som

ble laget etter 10-irsvern-undersokelsene er bade tidligere og nye registreringer innarbeidet.

Floralista omfatter 692 arter, et høgt antall.

Det er utarbeidet naturtypekart over nedbørfeltet og vegetasjenskart over
et transekt av Gauldalsvidda

2

(ca. 220 km).

Videre er det foretatt en

rekke tidsavgrensa botaniske undersøkelser; myrregistreringer, edellauvskogsregistreringer, botanisk verneverdige lokaliteter m.m.

Langs nedre

deler av Gaula er det foretatt undersøkelser av elvekantvegetasjonen og
vannvegetasjonen i dammer og kroksjøer.

Gaulavassdraget må sies å være

mye undersøkt botanisk sammenlignet med mange andre større vassdrag, men
det har ikke vært gjort langsiktige undersøkelsesserier.

Grunnlaget for

å starte basisundersøkelser, langsiktige undersøkelsesserier og velge ut
delområder/delstrekninger er godt ut fra foreliggende materiale.

3.5._Sedimenttransport
Sedimenttransporter registrert i relativt korte perioder. Behov for og
interessantmed etterprøvingog disse data.

3.6.

Hydrologiske_lestas

I tabell
1.

Vm.nr

-

joner

1 er de hydrologiske

Tabell
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Hydrologiske

målestasjoner

vist.

målestasjoner.
Vassdrag

Sted

Areal

Periode

2

km
1055-0
661-0
985-0

Eggafoss
Haga bru
Gaulfoss

Gaula

1432-0
1058-0
1431-0
1052-0
1923-0
173-0

Lillebudal
bru
Melbrua
kdalsmo
Fossem bru
Rugdal bru
Gaua

Bua
Ena
Hauka
Igla
Sokna
Gaua

792-0
793-0
794-0
795-0
796-0
662-11
662-12
1501-0
2002-0

Sams j&
SamsjØ t·v»
Burubekk

Lundesokna

3.7._

Vf.kurve

X
X
X

-

X

-

X

139
543
77,2

1963-DD
1941-1957
1963--DD
1940-1946
1972-DD
1968-DD

71
71
76

1928-DD
1924-1926
1925-1926

1923
1923
1923

0
0
0

Hådammen

116

1924-DD

1923

0

Merrafoss
vre
M61lefoss
Sokna kraftst.
Sokna kraftverk

230
233

1919-1965

1919

X

1964-DD
1964-DD

1919
1919

0
0

Meteorologiske

2.

191-DD
1907-DD
1958-DD

653
3080
3085
159
181
107

Derimot

Nedborsm&lestasjoner.

I nedsla

sfeltet:

6715

Leinstrand

1960 - d.d.

6718

Skjerdingstad

1960 - 65

6720

Lundamo

1964 - d.d,

6725

Stiren

1895 - 1919

6726

St9ren

6730

Garli

1960 - 65

6745

Endalsvoll

1949 - d.d.

6754

Rosbjorgen

1960 - d.d.

6760

Singsås

1895 - 1902

6775/-76/-77

0
0
X
X

_m@lestasjoner

Det finnes
ingen kli mas tas joner
i feltet.
nedbørstasjoner.
Disse er vist
i tabell
2.

Tabell

Reg·

1960 - d.d,

2

Haltdalen

1895 - d.d.

finnes

det

en rekke

-

128 -

Utenfor (mest aktuelle):
6815/-16/-17

Trondheim

1885 - d.d.

6625

Rennebu

1895 - dd.

6685

Kvikne

1895 - dd.

6833

Lien i Selbu

1895 - d.d,

6880

Stugudal

1895 - d.d.

1040

Røros

1871 - d.d·

3.8. _Temperaturdata

Det finnes ingen temperaturmålingeri Gaula.
3.9._

Kjemiske_data

Det er utført en del registreringerav kjemiske parametre i Gaula. Blant
annet av tungmetalleri de øvre delene av vassdraget.

•

Hvilke data ønskes?

Det ble fra ferskvannsbiologiskog terrestrisk gruppe lagt fram liste
over hvilke hydrofysiske data som ønskes for basisundersøkelsenei elv.
Det er:
Vassforingsdatam 3 /s, daglig+ ukevera ier. Isforhold (bunnfryste
arealer, isgang).
vannhastighet
vanndekt areal
0
Temperatur - Kontinuerligemålinger, 0.1 C 1
Lufttemperatur.
Avrenningsforhold
Snødekke
Videre ble det spesifisert hvilke parametre det er ønskelig å få
registrert innenfor det biologiske fagområde. Det vises her til sesjon
A2 og A3.
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Det ble konkludert med folgende:
Langsiktige måleserier med samtidighet mellom fysiske og biologiske parametre.
Viktig å legge opp målinger som viser variasjanen av parametrene
fra fjell til fjord. Dette kan gi verdifull informasjon om representativitet til typeområdene.
Gaula har en interessant kvartærgeologi som gir mulighet for studie av
betydningen av variasjon i vannføring og vannstand på grunnvann og
videre mot vegetasjon.
Visuell dokumentasjon av forholdene i feltet viktig. Dette er enkle
registreringersom gir mye informasjon.

s.

Aktuelle forsknin so

aver

I løpet av diskusjonen i gruppen kom det fram en rekke problemstillinger
og ideer til forskningsoppgaver:
1.

Sette i gang et m@le- eller underskelsesprogram med form@l & samle
inn data som er nødvendig for å kunne ta i bruk samme metoder som
benyttes i IFIM-metoden.Dette gjelder både i sammenheng med bunndyr, fisk og andre arter. Et registreringsarbeidsom har vært gjort
i Gaula, er flyfotograferingav elveleiet med formål å lokalisere
og telle gyteplasser for laks. Dette registreringsarbeidetvil en
kunne dra nytte av i prosjektet.

2.

Bestemelse av betydningen av flommer i forhold til bunndyr og
fisk. Konkret finne fram til hvor stor vannføring eller vannhastighet kan aksepteres før en får utspyling av slikt materiale.
Ettersom Gaula er en typisk flomelv, vil prosjektet være svært
interessant her, men vil ogs@ ha hog overforingsverdi, det vil si
være av interesse for andre vassdrag. Prosjektet er tverrfaglig.

3.

Bestemmelse av hvordan store vannfØringer påvirker stabiliteten i
elveleiet og avhengigheten til sedimenttransport, næringsdyr og
fisk til elveleiets stabilitet.

•

Bestemmelse av hvordan grunnvannsniv&et avhenger av vannforingen·
Dette vil være spesielt interessant i Gaula ettersom en her har
tatt ut store grensemengder fra elveleiet og at en dermed har
senket dette·

5.

Det er samlet inn en rekke tverrprofildata fra nedre deler av
vassdraget. Det er mulig og interessant for forskjellige faggrupper
& benytte områder med oppraålteprofiler til egne arbeider. Blant
annet for å opprette tverrfaglige målestasjoner. Det vil også være
aktuelt med tverrprofileringi andre deler av vassdraget også.
•

Sette i gang målinger av temperaturforholdenei vassdraget. Dersom eksisterende stasjoner for eksempel til måling av vannføring
kan benyttes, gj6res dette, hvis ikke, opprettes nye·

-

6.
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Videre arbeid

Enighet om nytt tverrfagligmøte om Gaula med deltakere fra interesserte
personer/instanser.Dette for å gå videre i retning av konkretisering av
prosjekter, målesteder og parametre.

REFERAT

FRA

ARBEIDSGRUPPE

84

VEFSNA
Leder:

Jon

P.E.

Deltakere:
J.W.

W. Jensen
Faugli,

H. Huru,

V. Kismul,

•

Aars,

A. Aandahl,

Jensen.

Referat

ved

Jon

W. Jensen.
Generelt

Det ble gitt et kort referat fra faggruppemøteneved Aars, Jensen og
Aandahl, supplertav de andre deltakerne.Omfangog avgrensningav de biologiske deler i et forskningsprogram
byr på vanskeligheter.Spesielt spriker det
mellom et ideelt og altomfattendeopplegg for ferskvannsbiologiske
undersøkelser og det nivå som andre ferskvannsbiologer
anser som mer realistisk og
samtidigegnet. Av disse grunner og fordi tiden var knapp, fant gruppen det
vanskelig a vurdere basisundersøkelser.En valgte

se på de mulighetene

Vefsna byr på i referansesammenheng
og deretter skissereet programfor langtidsmåleserier.
Vefsna er med et nedslagsfeltpå 4207 km2 et stort vassdrag. Geologien
er variert med kalkrik grunn i Susendalfeltet og hardere bergarter i
Fiplingdalen og

Svenningsdalen. Vannkvaliteten er

tilsvarende variert.
\

Topografiener variert.De hogste toppene nar 1700 m o.h.Det finnes sma bredekte areal og små breelver. I feltet finnes det en rekke innsjøer, fra det
neringsfattigeStore Majavatn p% 16

m til sma, kalkrike tjorn. Bosettingen

er moderat og forurensningeneav vassdragetsmå og bare av lokal karakter.
I Vefsnas nedslagsfelt er det åtte målepunkter for vassføring. Det
første ble etablert i 1915. Den generelle innsikt i vassdragetshydrologi er
derfor god. Det ble dessuten påpekt at det er mulig a revidere og tilpasse
måleprogrammet
i forholdtil et opplegg for referanseundersøkelser.
Tre meteorologiskemalestasjoneri nedslagsfeltetgir

p

sammemate et

godt genereltgrunnlag.
I alt ligger forholdene vel til rtte

for referanseunderskelser i

Vefsnavassdraget,
og det er mulig å oppnå referansemålingerfor ulike naturkvaliteter. Tilstedeværelsenav lakseparasittenGyrodachtylus salaris har
imidlertid spolert referansemulighetene
for anadrome laksefisk.Laksebestanden er i sterk tilbakegang,og de andre anadrome fiskeartenevil muligens
ekspandere.
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Langtidsmleserier

Med utgangspunkt i de langtidsprogram som ble skissert i faggruppene,
fant en at det opplegg som Skurdal skisserer i sitt oppsett "Forsknings- og
referansevassdrag" er et brukbart utgangspunkt. Basert på de eksisterende
måleprogram for hydrologi og meteorologi, opprettes det fire elvestasjoner i
Susna og

fire i Svenningdalselva, med

tilstøtende felt for terrestriske

undersøkelser. Det velges ut et kalkrikt tjern i Susendalfeltet og en stor,
næringsfattig innsjø i Svenningdalsfeltet.
På

to

utvalgte

elvestasjoner måles

temperatur

kontinuerlig,

pH

og

konduktivitet ofte, og gjerne kontinuerlig i flomperioder. Ellers analyseres
for ca, Mg, PO,, tot P, NO,, HCO,, Pb, Cd, A1. K, Mn, Cl og SO,- I innsjene
males O,, og foretas Secchi-skive-observasjoner. Innledningsvis br

det males

et vidt spekter av, stoffer, også slike som ikke har noen kjent direkte biologisk relevans, for

innvinne oversikt over nivåer og eventuelle årsvaria-

sjoner.
Botaniske undersøkelser bør omfatte påvekstalger og moser i elver, deres
arealdekning,

artssammensetning

og

dominansforhold.

I

innsjber

samles

planktonalger, macrofyttenes sanering og dybdeforhold beskrives med 2-3 års
mellomrom.

I tilknytning til enkelte elvestasjoner beskrives

kantvegeta-

sjonens kvalitet, artssammensetning og forhold til grunnvann. Parallelt bør
det pågå registreringer av grunnvann.
Slamtransport og sedimentanalyser, som også inkluderer transport og innhold av organisk materiale, utføres på elvestasjonene.
Bunnlevende evertebrater innsamles på elvestasjoner og ulike dybdenivå i
innsjøene, og som driv i elvene. I innsjøene samles også zooplankton.
Fiskebestandene kontrolleres ved

å

fange fiskeunger ved El-fiske og

gjennom fangststatistikk av fangbar fisk. Det må legges vekt på å forbedre
fangstoppgavene, eventuelt ved å knytte pant til fiskekortene.
Terrestriske undersøkelser bør i utgangspunktet samle seg om studier av
fugl på areal som er knyttet til vann. Det gjelder elv og innsjper, vtmarker, kantfelter og areal der vannlevende organismer utgjør en viktig del av
fuglenes ernæring. Metodene bør omfatte linje- og flatetakseringer. Når det
gjelder pattedyr, bør en støtte seg til de registreringer og vurderinger som
gjøres av jaktbare arter. Bjørn, jerv og gaupe og sannsynligvis også ulv er
tilstede i Vefsnas nedslagsfelt.
Det kjemiske måleprogram og studiene av begroing i elv og evertebrater i
ferskvann bør baseres på 3-4 innsamlinger årlig. Det innsamlede materialet må
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delvis være kvantitativt, slik at variasjoner i bestandstetthet innvinnes.
Dette utelukker alle former for produksjonsanalyser.Slike vil kreve en innsamlingshyppighetpa 7-10 dager, for

a beskrive artenes vekstforlp,

fodsels-

og ddsrater, og populasjonstetthet.Derimot er det viktig 5 kontrollere alle
ledd i

næringskjedene,planter

- evertebrater - fisk, fordi de påvirker

hverandre gjensidig. F.eks. kan en tilbakegang av zooplankton eller bunndyr
kun skyldes en ekspanderende fiskebestand.

Spesielle forskningsoppgaver
Gruppen hadde ingen forslag til spesielle forskningsprogram. Langtidsprogrammet vil imidlertid gi data for å belyse sammenhengmellom ulik vannkvalitet (og berggrunn) og plante-/dyresamfunn.Det vil derigjennom fremkomme
problemstillinger som det vil være interessant å utdype. Vefsna gir også anledning til å utføre studier av parasitten Gyrodachtylus, og dens langtidsvirkninger og betydning for de anadrome fiskepopulasjonene.

-
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III

OPPSUHHERING

OG

DISKUS.JON

OG DISKUSJON
OPPSUMMERING
Ordstyrer

Bo Wing&rd

Med grunnlag i prosjektets faglige ramme og arbeidsgruppenes referater foreslo ordstyreren at fdlgende problemstillinger skulle tas
opp i den avsluttende plenumsdebatten:
1.

Kort om finansiering

2.

Kommentarer til vassdragsprogrammene
Felles måleprogram
Koblinger biologisk-fysisk

3.

Dataproblematikken:

Forskningsinstitusjonene
Museene
Forvaltningsintitusjonene

4.

Hva vil skje i 1985-1986-1987 ....?
Programstyrets ansvar
Pros jektstyrets ansvar
Forskningsintitusjonenes ansvar
a. Universitetene
b. Museene
c. Oppdragsinstitusjonene
Forvaltningsintitusjonenes ansvar
Ditt ansvar

1.

•

KONOMI /FINANSIERING

Aars

Hvilke Økonomiske rammer arbeider vi under? I arbeidsgruppene har
vi arbeidet med noe varierende ambisjonsnivå, avhengig av vår tro
på tilgjengeligheten av de Økonomiske ressurser. For å sette opp
de endelige innsatsforslag er vi avhengige av å kjenne de finansielle grensebetingelser. Med andre ord hvor kommer pengene fra?
Finnes det felles midler eller må de deltakende interesser skaffe

-

dem selv?
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Med et tidligere brukt uttrykk - er det stort sett

gulerøtter som er tilgjengelige?
Forvaltningsinstitusjonene kan iflge

Wingard gjre

rutinearabeid

uten ekstra kostnader, men opprettelse og drift av "ekstra" stasjoner vil koste penger.
R. Major
Det er ingen myndighet som bestemmer dette.

Forslaget om opp-

rettelse av forsknings- og referansevassdrag kom fra fagmiljet
selv og er derfor forsøkt formulert av dette.

Prosjektstyret har

begrensede midler, men gode prosjekter, godt underbyggete og godt
presenterte forslag, med dyktige folk bak, vil alltid kunne få
midler.

Det finnes flere mulige finansieringskilder.

Erfaringen

er at gode, gjennomarbeidede planer, evner å trekke penger til
prosjekter.

Det har ikke vært kostnadsbegrensninger i program-

styret til nå, men det er mulig at dette skjer i 1985.

Dette pro-

grammet vil nok bli prioritert av NTNF og vi vil nok ta ut midler
av vår kasse.
lfte

Men rammen for det hele er det vanskelig å gi noe

om.

Hvis de berørte institusjoner setter inn arbeidskraft vil det hele
gå automatisk, da lønningene ligger i systemet.
som har midler vil nok bidra.

Institusjonene

Når vi nå etterhvert vet hva vi er

ute etter, og kan begynne å velge målestasjoner, vil resultatene
komme.

Det er viktig at man kan stå sammen og tro på prosjektet.

Enhver er sin egen lykkes smed.

Vi har tatt risikoen og det er

viktig at dere vil være med å dele denne.
Ordstyrer
Hvordan stiller miljøvernavdelingene i fylkene seg til dette?
K.

Vennerdd

Det kan nok signaliseres velvillighet så langt det angår oss.
Miljøvernavdelingen i Buskerud har trange rammer.
ningsmiljene

Hvis forsk-

kunne komme i god kontakt til de sentrale myndig-

hetene burde sjansene være gode.
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rdstyrer
Vår oppgave er å skaffe midler som ellers ikke vil tilfalle vassdragsforskning.
W. Olsen
Det samme forhold er tilstede hos miljpvernavdelingen
som i Buskerud når det gjelder Økonomi.
lige forskningsarbeid,

i Vestfold

Resultatene av det fag-

særlig når det gjelder forurensnings-

aspektet vil være av interesse.

Det er interessant og viktig med

et samarabeid mellom forskning og fylket, der begge kan få noe
igjen for det.

2.

KOMMENTARER TIL

VASSDRAGSPROGRAMMENE

P. Larsson
(kommentar til Rapport om etablering av forsknings- og referansevassdrag)
I rapporten foreslås det at det velges ut forsknings- og referansevassdrag som skal være nasjonalt representative.

Fra vass-

dragene skal man få langsiktige måleserier som skal være referanse
til det som skjer i vassdrag regulert til kraftutbygging

eller

andre fysiske inngrep.
Vassdragenes spesielle status som referansevassdrag
landets forskningsmiljer
underskelser

skal stimulere

slik at de av egeninteresse legger andre

til samme vassdrag.

Planleggingsgruppen
delt rundt i landet.

for rapporten foreslår raust 12 vassdrag forAv disse er 4 uregulert og 8 regulert.

Programstyret reduserer antallet til 4 og velger 3 ikke regulerte
og 1 regulert vassdrag.

Begrunnelsen er ressursknapphet.

Det forunderlige for en utenforstående

er imidlertid at når det

konsentreres til 4 vassdrag, så legges 3 uregulerte referansevassdrag til midt-Norge og ett regulert legges til sør-Østlandet.
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Hvorfor legges alle de tre uregulerte i Trondheims
nerhet" og ingen p& Vestlandet eller i Nord-Norge?
vassdrag reduseres neppe ved en slik konsentrasjon.

"umiddelbare
Utgifter pr.
Planleggings-

styret trekker helt uventet inn Gaula i Trøndelag som begrunnes
med bare at det ligger nær TrondheimsmiljØet! !
Det finnes andre miljper som har lang erfaring og kompetanse i
vassdragsforskning

også.

Hvorfor har ikke komiteen funnet det

naturlig for eksempel å beholde Vosso som referansevassdrag?
Dette er et av de godt studerte vassdrag og har nærhet til
Bergensmiljet.
Den ferskvannsbiologiske

forskning i Bergen har i stor grad vært

knyttet til vannkraftutbygging.

Imidlertid er fiansieringen av

slike prosjekt kortvarige og det har i Bergensmiljpet,

som andre

steder, vært ønsket å ha midler til å kunne studere et typisk
vassdrag over lengre tid.
Når Vestlandsregionen

har vassdrag som Vosso, Eksingedalsvass-

draget og andre hvor det er lagt ned betydelig innsats i basisundersøkelser,

er det enda mer forunderlig at et Vestlands-vass-

drag mangler.
Det er å håpe at det kan gjøres forandringer i det utvalg som er
gjort for referansevassdrag

og at et Vestlandsvassdrag

inn.

og forskningspolitiske

Både naturgeografiske

trekkes

hensyn burde

tilsi dette.
R. Major
(til Larssons innlegg)
Forslagene som kom inn var vide i faglige omfang og lokalitetene
var mange.

Man fant å måtte eliminere, og dette var en be-

gynnelse.
Det kan være uheldig å begynne å diskutere andre lokaliteter og
andre fagfelt i denne fasen av prosjektet.

Nå gjelder det & samle

seg om det man til nå har kommet frem til og si det slik at de
valgte program kan danne basis for eventuelle

v'delser

sjektet, samt eventuelle nye og lignende prosjekt.

v

ro-

- 139 Ordstgrer
(til Larssons innlegg)
Valget var i utgangspunktet to nedslagsfelt i Oslo-regionen og et

i Trondheims-regionen.

Det ene skulle være uberørt av regulering

og det andre være berørt av utbygging.
Det har oppstått en ny forutsetning og situasjonen er noe anderledes da alternatiav Gaula er vernet.
Kanskje man skulle trekke inn vassdrag man visste skulle utbygges
senere?

Da kan Vestlands-regionen

være interessant.

A. Aandahl
(til Larssons innlegg)
Viser til P. Larsson's lansering av Vasso som forskningsvassdrag
og Wingård's utspill om at en kan bytte ut Vefsna.

Skal det være

så enkelt å bytte ut et utpekt prosjektvassdrag med et annet?
og især når det gjelder et for naturvitenskapene
vassdrag i landet.

Kan sitere kort fra Kontaktutvalgets

om Vefsna som er utdelt her:
Nordland Fylke.

av de viktigste
rapport

Presterud, P. og Faugli, P.E. 1985.

"Naturvitenskapelige verdier og vassdragsvern".

Rapp. nr. 6 Det nasjonale kontaktutvalg

for vassdragsreguler-

inger: "vassdraget er vært interessant i en naturvitenskapelig
sammeneng".

"Det har lenge vart tale om a fa vernet et strre

norsk vassdrag hvor en får samlet en lang rekke ulike faglige kvaliteter og hvor vannsystemet er nær uforstyrret.

Vefsnavassdraget

er antagelig et av de beste eksemplene på et slikt vassdrag vi har
i landet og bØr derfor supplere Verneplanen for vassdrag.
draget har også stor verdi som referansevassdrag
strrelse

Vass-

pga. feltets

og det nar uforstyrrede vannsystem" .

I en annen sammenstilling av de biologiske konsesjonsforunderskelsene

tilras at Vefsna sikres som "nas onalvassdra

" ut ifra

dens store mangfold av både akvatiske og terrestre verneverdier,
forskning og referanseverdier.
Vi har fortsatt ingen avklaring vedrørende Vefsnas skjebne i
Verneplan III for vassdrag.
Stortingsbehandlingen,
nå.

Det kan selvflgelig

komme under

men det er slett ikke gitt slik saken står

Dessuten vil det være uakseptabelt om alle de 4 referanse-
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Halvparten br

ligge i

Nord-Norge.
Den raske utskifting av Vefsna med Vasso som Larsson og Wingrd
slo til lyd for, bdr ikke skje. Planleggingsgruppen og programstyret br

gjre

tar standpunkt.

en grundig analyse av problemstillingene fr en
Etter min vurdering br Vefsna absolutt være med

som forsknings- og referansevassdrag.
J. Gjessing

Presentasjonen fra faggruppene var meget gode. Spesielt de biologiske gruppene peker på behovet for fysiske parametere. Det
virker som om alle de fire tverrfaglig sammensatte vassdragsgruppene har tenkt i samme retning. Det er viktig at vi kjenner

hele vassdragene, men det vil i frste omgang vere ndvendig a g&
mer grundig til verks i utvalgte deler av disse. Vitenskapelige
undersøkelser er ikke bare interessante, men også nyttige. De kan
være av den største betydning for konsekvensvurdering ved planlagte inngrep, og vil kunne hjelpe når en skal vurdere virkningen
Det er alts& viktig at strekningene som
taes ut ikke bare er typiske for vassdraget, men at de ogsa representerer forhold som er kritiske ved en konsekvensvurdering. Kan-

av gjennomfrte

inngrep.

skje det er mulig

komme frem til noen generelle modeller for

typiske elvestrekninger der de mest kritiske parametere inngår.
Spesielt nyttig ville dette være for de mest sårbare elvestrekningstypene. På denne måten får prosjektet en forvaltningsrettet tyngde.
Atnas elveslette kan nevnes som eksempel på en verdifull elvestrekning. Den egner seg utmerket til intensive tverrfaglige
studier med gode muligheter for koblinger mellom ulike parametere. Hvis det er mulig a finne frem til kritiske parametere,
må uttalelser om konsekvensene ved inngrep kunne gis uten at det
går urimelig lang tid.

Ved siden av den forvaltningsrettede

forskning må det også kalles på den mer rene grunnforskning.
Forsknings- og referansevassdragene br vere "kompetansevassdrag".
Det er av den største betydning å utdype forståelsen av hele vassdrag som natursystem. Egnede vassdrag som blir inngående kjent

-

vil bidra til dette.
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De enkelte delene av vassdragene må studeres

ordentlig og delene må settes inn i sammenheng til forståelse av
hele vassdraget. Det er viktig å arbeide videre slik.
T. Ziegler
Det er viktig å ha et blikk for helheten i vassdraget. Det burde
vaere mulig a spoke et elvestrekningsklassifikasjonssystem for avgrensing og innpeiling av områder man vil arbeide intenst med, et
arbeid som er preget av tverrfaglighet (f.eks. sammenhenger mellom
biotoper og morfologi). Det vil, hypotetisk antatt, være mulig å
finne frem til likearatede elvelstrekninger.
K. Hauge
Den ikke biologiske gruppen fremhevet at data fra forskning ikke
er direkte analoge/representative i tverrfaglig sammenheng. Ble
det sagt at man ikke kunne få frem data man kunne trekke analogier
av?

Må fysiske forhold kun bestemmes ved modellbruk?

A.K.

Killin tveit

(firste delreplikk til Hauges innlegg)
Det er av interesse å få fatt i lovmessigheter (modeller) og bruke
overføringen av viten den veien. Man kan snakke om representativ
overfringsverdi.

Det er farlig med direkte overfring av data om
fysiske forhold fra et vassdrag til et annet. Men fysiske lover
er overfbrbare, og dermed kan modeller overfres til andre vassdrag.

Det må markeres en klar skepsis til åla

fire norske vass-

drag vere representataive for alle vassdrag i Norge, og la disse
danne grunnlag for direkte dataoverfring.
(Videre:)
Jeg synes en gjennom dette seminaret har nådd et godt stykke på
veg vedrrende temaet kobling mellom fysisk og biologisk milj.
Fra en rekke biologiske interessefelter er det nå spesifisert nærmere behovet for hydrofysiske data av typen: Vannstander, vanndybde, vanndekket areal og strømhhastighet.

I tillegg vil vann-

temperaturen og lysforhold være av stor interesse.
Det er interessant

se at dette er den type data som skal kunne

"produseres" via den såkalte "Fysisk Beskrivende Vassdrags-
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modell".

-

Dette prosjektet er allerede under arbeide og er ventet

avsluttet i 1985.

En samkjørt bruk av denne og biologiske mål-

inger synes å kunne gi den etterspurte kobling mellom fysiske og
biologiske forhold i det minste så lenge vi holder oss i eller nær
ved elvelpet.

Her er det ikke primert behov for ny metodeut-

vikling, nå er det mest viktig å prøve ut eksisterende hjelpemidler.

Dette bØr en forsøke å få gjordt i referansevassdragene.

A. Øvergård
For & mte behovet for innsamling av milj6data har det siden1977
foregått, i regi av NTNF, et arbeid for å utvikle utstyr og etablere provenett for automatisk innsamling og overfring
data.

og miljp-

Prøvenettene ble etablert i samarbeid med Vegdirektoratet,

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen og NIVA.

I 1984 startet

programmet "Automatisk innsamling av milj@data" (AIM)

med hoved-

målsettingene:
- å bistå potensielle brukere av systemer for automatiske innsamling av miljdata.
å fortsette utviklngen med hovedvekt på sikkerhet i overføring
og vedlikehold av systemer og,
å holde oversikt over tilgjengelige utstyr for automatisk innsamling
AIM har blant annet satt i gang to prosjekter som vil være av
interesse for en rekke brukere:
1.

Utarbeide en håndbok eller manual for etablering av systemer
for automatisk innsamling av data.

Håndboken vil også inne-

holde opplysninger om tilgjengelig utstyr.
2.

Protokoller for sikker overføring av data og for standarisering av dataformatter.

Begge prosjekter vil være ferdig ved utgangen av 1985.
R. Major
De fleste natur- og miljødata innsamles manuelt.
tisk overfring

En mulig automa-

av disse gjpr en innledning om AIM ndvendig.

Ikke alle målinger er mulig å gjøre Økonomisk forsvarlig, men en
del vil være Økonomisk lønnsomt og faglig fordelaktig å drive, og
br

fortsette manuelt.· AIM-prosjektet vil utvikle utstyr til

-
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fjernoverfring

og spare inn en del av det kostnadskrevende manu-

elle arbeidet.

AIM vil kunne trekkes inn og yde assistanse når

dette matte vere aktuelt.
A. Killin tveit
Det finnes alt en håndbok hos R.L.

Vassdragsregulantenes

forening sitter på distribusjonen av denne.
Ordstyrer
Med hensyn til et felles mdleprogam kan det tolkes slik at man
stort sett flger

A og B gruppene.

Men har sammenhengen mellom

fysisk/kjemiske og biologiske forhold blitt tilstrekkelig debattert?
S.J. Saltveit
Skal vi gjre

det samme i alle vassdragene eller hva skal vi kon-

sentrere oss om?

Finnes det noen kobling mellom de fire vass-

dragene?

J.A. Eie
Felles mleprogram:

overfringsverdien

far man frst

ved & gjre

et utvalg av f.eks. de viktigste bunndyr for deretter & underspke
dette i alle fire vassdrag.
Prosjektet må sikte på å klarlegge årsak-virkningsforhold
biologisk.

vurdert

Innen det biologiske program, hvor det må bli en ut-

velgelse av bestemte dyregrupper, må det sørges for at de i alle
de fire vassdragene i det minste er de samme gruppene som velges
og kvantifisers.

Kun dette vil gi muligheter for å si noe om

årsak-virkningsforhold.
Dette betyr ikke at det er de samme problemstillingene

som skal

belyses i alle vassdrag, men en del av de samme grupper belyses ut
fra forskjellige fysisk/kjemiske

forhold.

J. Skurdal
Fysikerene har lange måleserier som er misunnelsesverdige.
Forsknings- og referansevassdragsprosjektet

er en mulighet til å

opprette langsiktige måleseier, standardisering og kvantifiser-

-

ing.
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Biologene har nå en mulighet til langtidsserier, men seriene

må standardiseres.
Jeg synes det på bakgrunn av de Økonomiske forutsetninger br
spkes a fa en kobling mellom vassdragene for A oppn
resultater ut fra begrensete midler.
og forskningsmilj

best mulige

En koordinering av søknader

er ndvendig.

K. Vennerd
EtterprØvbarhet: kan man i forskningsprosjektet legge opp et
seminarer om ett eller to år der man evaluerer det arbeide som er
gjort til da?
Ordstyrer
Et fleksibelt program?
K. Vennerdd
Ja, f.eks. motes hvert andre år og diskutere prosjektet.
K. Nordseth
Fysikerne har mange parametere med god tradisjon.

Koblingen

mellom parametere (fysisk/kjemiske) er relativt enkelt, men de
fysiske parametere ligger ikke tilrette og er klare for buk.
Fysiske parametere bØr gåes opp ganske kraftig.
kvantifisering.

Et problem er is-

Et annet er bunn-stabilitet.

Ordstyrer
Hva er problemet med isen?

Si hva dere vil ha og vi skal måle.

J.W. Jensen
Vi vet lite om slike koblinger (fysisk/kjemiske mot biologiske).
Det er viktig at prosjektet forsknings- og referansevassdrag tar
opp dette.

Vassfring

elver og er derfor ikke
vannstand etc.

har ikke

direkte betydning for biologien i

noen god parameter.

Denne må løses opp i

parametere som er meget kompliserte.

P.E. Faugli
Elvestrekningsklassifikasjon br

vere en innfallsvinkel for

knytte de enkelte fag sammen for dermed å bidra til et rasjonelt

-

opplegg.
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Nå er det viktig å starte et sted for å vinne erfaring

slik at et effektiviserende opplegg kan utarbeides.
forenkle den faglige behandlingen av vassdragene.
mulighet for de enkelte fag å levere målinger.
sine serier.

Det er ulik

Forvaltningen har

Vi andre innen vassdragssektoren får prøve å

arbeide inn rutiner med de fagfelt vi kan.
seth:

Dette vil

Kommentar til Nord-

De fysiske parametere ligger ikke klare, Kontaktutvalget

samler og leverer dette til brukere.
A. Killin tveit
A utfre et prosjekt som dette er en langsom prosess.
tidligere blitt forskt
mellom miljpene.

a

Det har

starte opp prosjekter med koblinger

Det har vert vanskelig.

seminaret som positivt og kan tilfye

Jeg opplever dette

at man har f&tt god respons

til utviklingen av FBV (Fysisk beskrivende vassdragsmodell) fra
biologer.
J.W. Jensen
Biologidelen som skal inn i prosjektet savnes.

Det er viktig at

biologiske parametere kobles til FBV.
K. Nordseth
I alle de utpekte referansevassdragene er det uttrykt behov for
grunnlagsdata innen fluvialgeomorfologisk prosess-forståelse,
partikkel- og materailtransport i elver, for å få en fullverdig
forståelse av de biologiske prosesser.

Dette innebærer behov for

betydelig grunnforskning-kompetanse, samt en operativ datainnsamlingstjeneste.
Fagfeltet - ihvertfall innen grunnforskning - i Norge er svært
lite.

Attpåtil er kapasiteten blitt nedbygget i den senere tid.

Problemet ble stilt i NTNF prosjektets innledende fase gjennom
prioriteringene i det Fysiske Underutvalg.

Vassdragsdirektoratet

har senere fått behovet for en ansvarsplassering av fagfeltet til
behandling.

Et møte mellom interesserte grunnforskningparater i

Oslo- og Trondheimsmiljet

er satt til 29. april d.A.

Program-

styret bes ta opp til behandling - i henhold til de innkomne behov
- hvordan arbeidet som foregår med å utvikle fagfeltet, skal
stttes.

-

-
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T. Ziegler
Varm tilhenger av Nordseth's innlegg.

Det rettes en instendig an-

modning til de ansvarlige forvaltningsmyndigheter om at det settes
igang et overvåkningsprogram på sedimenttransportsektoren.
skje noe på dette området.
behovet for dette.
og sedimentasjon.

Det må

Bogen arbeider med å dokumentere

J.

Det er stort behov for data om massetransport
Limnologene er en brukergruppe av dette.

T.S. Traaen
Biologer må bli flinkere til å sette opp etterprøvbare hypoteser
om virkningen mellom fysiske og biologiske parametre.

I denne

sammenheng er koblingen mot hydrologiske modeller viktig (jfr.
modeller beskrevet av Killingtveit og Vaskinn).

Det er ikke nok

bare å samle inn lange tidsserier og håpe på at man en gang i
fremtiden får noe ut av det.

- Det er også viktigårendyrke

pro-

blemer eksperimentelt, både i laboratorier og forsøksoppstillinger
i felt.

Dette er ofte ndvendig

f

for

inngangsdata til

modellene. - Et godt eksempel på fruktbare angrepsmåter er modellbeskrivelsen av hoyere vannplanters utbredelse som flge

av vann-

standsvariasjoner, lysforhold og mekanisk stress (Rrslett,

NIVA).

Ordstyrer
Det biologiske milj

sitter inne med mye kunnskap av kvantitataiv

karakter.

A kvantifisere er ikke å telle, men å kvantifisere

strrelser

som kan uttrykke endringer og relasjoner mellom para-

metere.

A. Odland
Elvestrekningsklassifikasjonsideen
grunnlag.

pa et terrestrisk

stttes

Prosjektet må ha en status og vi må vite hvilket ut-

gangspunkt vi skal arbeide ut fra.

Man br

sbrge for at man ikke

jobber innenfor samme vassdragsmodell i alle vassdrag.
styres og innsatsen må spres i de ulike vassdrag.
hovedinnsatsen settes inn i elvene?

Br

Dette må

Hvor skal

en arbeide innenfor for-

skjellige elvetyper innen de fire vassdragene?
Zieglers elveklassifikasjonssystem kan danne grunnlag for utvelgelse av områder i Økosystemer det kan være interessant å
arbeide i.

En br

ogsA sørge for at det ikke arbeides i de samme
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Økosystemene i alle de fire vassdragene.

Ulike kosystemer

bbr

underskes.
J. Gjessing
Kan vi konkretisere dette?

Hva br

vi gjre?

Kan vi velge ut en

strekning for intensive undersøkelser i hvert vassdrag?

Dette

uten å glemme resten av vassdraget.
G. Halvorsen
Dette er trolig en måte å gå inn i vassdraget på: å velge prøvestrekninger.
1)

Med de begrensninger Økonomien og fagene gir vil det sannsynligvis vere ndvendig

a begrense arbeidet til meget be-

grensede deler av vassdragene.

Det er derfor viktig å ha en

elveklassifikasjon som er tilstrekkelig god for med rimelig
grad av sikkerhet å kunne velge ut en representativ elvestrekning.
2)

Det er behov for en rekke bakgrunnsdata vedrrende

nedbr-

feltet, vegetasjon, geologi, kvartærgeologi osv. og klassifisering av vassdraget fr

en foretar endelig stasjonsvalg.

Hvordan er progressjonen i prosjektet lagt opp m.h.t. disse
tingene og kan dataene framskaffes i rimelig framtid?
J. Skurdal
Problemet for biologene er at de tar ut organisk materiale.
slags materiale skal samles inn?

Hva

Kan det bli vi som påvirker

systemet?
S.J. Saltveit
(svar til Gjessing)
Det ideelle Ønskemål ville vere

foreta en elveklassifikasjon,

men dette vil ikke være gjennomførbart innenfor det nevnte prosjekt.

Man br

konsentrere underskelsen

om begrensete omrader,

der man foretar skikkelige dypgående undersøkelser.
tidspunkt br

På et senere

elven klassifiseres.

Ref: "The River Continuum Concept".

Vannote et al. 1980.

"River Discontinuity Concept". Ward & Stanford 1983.
"Are New Zealand Streams realy different"?
al. 1981.

Winterborun et
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Underskel.sen br

ga pa avgrensing av omrAder/ulike strekninger.

Hva skjer hvis vi setter inn en dam på en elvestrekning som er
fysisk/kjemisk og biologisk kjent?
T. Ziegler
(svar til G. Halvorsen)
Det er å håpe at et systemarbeid foreligger forholdsvis snart.
Det ligger et problem i at systemarbeid ikke kan lages fort, men
man kan befare områdene flyfotogrammetrisk

og støtte seg til be-

faring på bar bakke.
K. Vennerdd
Vi biter oss litt i halen nå.
første omgang.

Jeg tror ikke vi kommer så langt i

Det kan være gunstig å arbeide utfra et forenklet

system forelopig.
Man kan ikke forutsette at det utarbeides en elvestrekningsklassifikasjon før basisundersøkelsene

og forskningsprosjektene

En slik elvestrekningsklassifikasjon

Op.

starter

matte j0 bygge pa nye

kjennskap til samspillet mellom forholdene utenfor og innenfor
vassdragsavsnittet,

samt på forholdene innen de aktuelle elveav-

snitt.
Derimot vil det nok være ryddig i utgangspunktet å velge lokaliteter (elvestrekninger) som kan enkelt klassifiseres ut fra geologiske, meteorologiske,
forhold.
Denne
fr

klimatiske, morfometriske og hydrologiske

Eventuelt må også terrestre botaniske forhold medtas.

klassifiseringen

br

kunne avvikles i lopet av noen maneder

oppstarting av underskelsene

i vassdragsavsnittet

starter.

K. Vaskinn
Gjennom seminaret er det fra en rekke fagfelt etterspurt hydrofysiske data, som vannhastighetsdata,

vanndybder, vanndekt areal

etc.
Dette er data som prosjektet "Fysisk beskrivende vassdragsmodell"
skal skaffe til veie.
på Støren/Trondheim
prosjektet.

Flgende

Det minnes i denne sammenheng om seminaret

høsten 1985, der en vil presentere modellen og
punkter inngår:

-

1.
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Presentasjon av og diskusjon av resultater fra prosjekt
"Fysisk Beskrivende Vassdragsmodell".

2.

Bruk av program utviklet og tilpasset til norske forhold.

3.
4.

Generell innfdring av IFIM
Feltarbeid i forbindelse med IFIM

5.

Diskusjon av IFIM-metoden for norske forhold.

W. Vader, Tromsø Museum hadde sendt dette innlegget om terrestrisk
zoologi i forsknings- og referansevassdragene:
- Forsknin sdelen av oppgavene er jo i meget hØY grad avhengig av
ressursene og interessene hos de miljpene som ligger i nerheten av
de utvalgte vassdrag (dvs. Universitetene i Oslo og Trondheim,
eventuelt Økoforsk).
- For referansedelen (og dermed langtidsmåleserier) må utvalgte
dyregrupper brukes.

Disse må a) være forholdsvis greie å samle

inn og inventere, b) det må være mulig å få materialet bestemt,
m.a.o. det må finnes interesserte og dyktige spesialister på området, og c) gruppene br

helst ha interesse 'utover seg selv',

som næring for andre dyr eller som indikator organismer.
Personlig kunne jeg tenke meg:
1)

Fugl, for langtidsmålinger mest et godt utvalg av de vanlige
spurvefuglsamfunn i vann-nære biotoper, pluss våtmarksfugl
der hvor rike våtmarker er til stede.

2)

Imagines av insekter, som lever i ferskvann som larver.
Disse kan samles inn f.eks. via lysfeller, som praktisert
tidligere av bl.a. Solem i Trondheim.

3)

Insektfauna av elve- og innsjbbredder, som muligens kan
samles inn via 'pitfalls'.

Johan Andersen, IBG, Tromsø har

gjennomfbrt mange slike undersskelser pa biller; ulike
forskere er også interessert i Collembola fra slike biotoper.
Ved å samle inn dataserier over disse dyregruppene, vil man
kunne oppn& flgende:
1)

Man vil ha en pålitelig 'mal' for de årlige svigninger i
spurvefugltetthetene.

Disse data vil også med stor fordel

-
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kunne benyttes i evaluering av resultatene av konsesjonsavgjprende underskelser

av vassdrag i de landsdelene hvor

forsknings- og referansevassdragene er konsentrert.
2)

Man vil få data over en årrekke som viser sammenhengen mellom
mengdene av vannlevende insektlarver, og mengden av voksne
insekter av disse artene som er tilgjengelig bl.a. som næring
for fugler.

3)

Man vil f% dataserier som vil vise samenhengen

mellom klima-

parametre og elve-parametre (flom etc.) og mengden insekter
etc. på elvebreddene.
4)

Materialet vil være et ypperlig utgangspunkt for forskning på
et punkt hvor det blir spekulert mye på magert grunnlag i
oppdragsrapporter, nemlig hvor viktig våtmarker og elvebredder er som næringskilde for ikke våtmarksfugl (f.eks.
spurvefugl i busker og skog), iser i katastrofesituasjoner,
som f.eks. langvarige kuldeperioder i hekkesesongen.
For å få best mulig utgangsmateriale for slik forskning,
kunne det være meget nyttig om de årlige fugleinventeringene
kunne utvides med en kartlegging av 'biotopbruk' hos de mest
vanlige fugleartene, m.a.o. hvor de overveiende henter sin
næring fra (slik forskning har lange tradisjoner også i Norge
når det gjelder bl.a. meisearter).

Gjennomfiring
Innsamling etter disse retningslinjene vil ikke bli spesielt
ressurskrevende.

Derimot kan utarbeidelse av resultatene fra lys-

felle- og pitfall-prøvene lett bli en nokså stor oppgave, som
ndvendiggjpr

engasjemenet av 'sorting centre' - personalet, even-

tuelt kombinert med bearbeidelse av ferskvannsfauna-prøvene.

3.

DATAPROBLEMATIKKEN

Ordstyrer
Hva slags type data· kan de ulike institusjoner ta vare på?
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B.

-

Aune

For forvaltningsinstitusjonene

er egentlig oppgaven enkel.

Hvis

prosjektet klarer seg med data fra eksisterende stasjoner, vil
dokumentasjon være tilgjengelig på vanlige vilkår.
kes nye stasjoner, må dette avtales.

Hvis det ns-

Finansierng av stasjoner og

drift av dem må ordnes.
Hvis det Ønskes automatiske stasjoner, vil det være nye systemer
for innsamling av data fra disse tilgjengelige fra neste år.

Både

DNMI og VH vil sikkert være villige til også å lagre data som ikke
er av spesiell interesse for dem, for en prosjektperiode.

Slike

data vil imidlertid ikke bli kontrollert på samme måte som meteorologiske og hydrologiske data.

Det ma prosjektet selv gjbre.

Finansiering av stasjoner, drift og bearbeiding må innarbeides i
prosjektsøknaden

som enten kan sendes inn av den institusjon som

ønsker meteorologiske

og hydrologiske data til sitt prosjekt,

eller som felles søknad (samarbeidsprosjekt).
Prosjektstyret må være ansvarlig for å lage en katalog som viser
hvem har arbeidet med hva, hvor og når i de enkelte vassdrag.
T.S. Traaen
SFT og NIVA har felles database.

Forsknings- og referansevassdrag

kan muligens få lagret kjemiske data på dette systemet.
K. Vennerd
Milj6vernavdelingene
feltet.

i fylkene holder pa bygge seg opp pa dette

De skal komme sterkere inn med ressurskartlegging

og

datalagring.

A. E

ereide

DVF's forskningsavdelinger

har en viss datalagring.

S.J. Saltveit
Det er bare fysisk innsamling ved museene.
J.W. Jensen
Vi lagrer ikke data, men fysisk materiale.

Men museene er for-

-

pliktet til åta

imot dette.
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Det er derfor de eksisterer.

Det er

samarbeid igang mellom museene for opprettelse av databaser.
K. Vaskinn
NHL driver ingen rutinemessig datalagring.

De data som lagres er

knyttet til prosjekt som institusjonen har engasjement innenfor.
Men fysiske data kan samles.
K. Nordseth
Universitetene fungerer ikke som datalagringsinstitusjoner for
rutinedata.

Mottagerapparatet er ikke utbygd.

Her takles kort

lagring av spesielt materiale, hovedfagsoppgaver, etc. Universitetene br

ta kortvarige, intense serier.

Ordstyrer
Kan det vi gjr

idag gjpres igjen om 20 Ar?

G. Halvorsen
Materialet som samles inn i prosjektet må være tilgjengelig for
alle også i fremtiden.

Tallene kan enkelt lagres.

Museene må få

et klart ansvar for lagringen, særlig når det gjelder det fysiske
materialet.
K. Nordseth
Det er viktig å skille mellom rutinemessig innsamling og intensiverte basisunderskelser.
P.E. Faugli
Ansvarsforholdet for data må være klart definert.
låses ned, men ligge lett tilgjengelig.

Data må ikke

Institusjonene må ha

ansvar for dette, ikke den enkelte fagmann.
A. Killin tveit
Når det gjelder datainnsamling på universitetene har NTH et system
for kortvarige, intensive målinger (eget forskningsfelt, Sagelva
med Jonsvatn, Trndelag).

Det må videre understrekes at dette må

være istituttenes ansvar og ikke et personansvar.
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Ordstyrer
Enig med Killingtveit og Faugli.
B. Aune
Med hensyn til datainnsamling på kontinentalsokkelen
arbeidet en datakatalog, en hvem, hva, hvor.

er det ut-

Analogt i vår

sammenheng kunne det vært aktuelt med en tilsvarende.

Hvem har

gjort hva hvor i de enkelte vassdrag når.
K. Vennerdd
Det eksisterer et arkiv for forurensning.
samt en oversikt over kontaktpersoner
som er ytterligere inndelt.

SSB har et dataarkiv

og en emnekatalog for vann,

Denne inneholder ikke bare langsik-

tige serier, men også korte.

Det er atskillig

hente ved å

skaffe seg denne.
Ordstyrer
Vassdragsregisteret

i NVE burde kunne brukes, særlig med hensyn

til vannkvalitetsdata.

Utviklingen av dette systemet støttes av

MVU, og en kan nok forvente en Økning av aktiviteten her.
opereres med en stedfestingsnpkkel,

Det

- dvs. opplysninger om hvor i

vassdraget er det hvem som samler inn hva i hvilke perioder.

4.

HVA VIL SKJE I 1985 - 1986 - 1987 .....?

J. Gjessing
(til innledning)
Prosjektstyrets
enige om.

ansvar er å koordinere en innsats som vi er blitt

Det er viktig å oppfatte arbeidet i Forsknings- og

referansevassdragene

som en felles sak, både når det gjelder

grunnforskning og forvaltningsrettet

forskning.

Prosjektstyret

skal sprge for at prosessen kan g& s& raskt som mulig.

Vi er av-

hengige av hva vi kan få til av faglig aktivitet for å trekke
penger til prosjektet.

Prosjektstyret deler ikke ut oppdrag, vi

skal initiere forskning og skal virke som en koordinerende
instans.

Vi har en heltids prosjektkoordinator

ved Universitetet i Oslo.

med sekretariat

Vi vil også bygge på Kontaktutvalgs-

systemet der Oslos og Trondheims oppgaver er klare, mens Tromsbs
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og Bergens forelpig

er mere uklare.

Vi 6nsker a stille faglig

kunnskap til disposisjon forvaltningen.

Det er derfor viktig å

drøfte hensikten med vårt arbeide i samfunnsmessig perspektiv.
Hva er det vi pa naturvitenskapelig basis kan gjre

i et vassdrag

som kan danne grunnlag for en bedre vassdragsforvaltning?
Ordstyrer
Hva er forvaltningsinstitusjonenes ansvar, og hva skal de forskjellige gjre

i hvert vassdrag?

Forvaltningsinstitusjonene oppfordres til åta
påta seg innsamling og lagring av data.
sielle midler til dette.
forskningsmilj

Det er ikke satt av spe-

Vi er avhengig av

i ryggen.

ansvar for, og å

Enighet og sttte

DNMI, VH/v, SFT og DVF bdr ta på seg ansvar.

ha et stort
er derfor ndvendig.
Dette må forlanges

av forskere overfor forvaltningsinstitusjonene.

Det er da mulig

gå samlet til bevilgende myndigheter.
R. Major
Forskningsmiljøet må vite å begrunne hvorfor det er behov for
midler til dette prosjektet.
faglig styrke på et hyt

Det må utarbeides en plan av solid

kvalitativt nivå.

Dette er et krav som

må bli dokumentert og forstått.
Ordstyrer
Penger finnes ikke før januar 1987.
fram til november 1985 for

Materialet må legges ferdig

ha mulighet for å få midler i 1987.

Men hvis prosjektet først er igang, greier ingen å stoppe det.
Hva med museene?
J.I. Koksvik
Museene har ansvar for innsamling og lagring av data innen et gitt
geografisk omr&de.
hengig.

Langtidsinnsamlet materiale er mer personav-

Det foreligger endel materiale både fra Gaula og Vefsna.

M.h.t. ferskvannsbiologi har man nesten 100 målestasjoner i
Gaula.

Man har videre 10-15 års kompetanse i vassdragssaker

(IKFV, koforsk).
Det er i miljet
virke i et slikt program.

ansvar og interesse for & med-
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H. Huru
M.h.t. Troms

museum ligger ikke Vefsna innenfor vårt område og

det hele vil derfor falle noe utenom museets ansvarsfelt.

Det kan

være barriærer for flytting av innsats, hvis man skal gå utenfor
museets tradisjonelle nedslagsfelt.
komme inn.

Kontaktutvalgsiden vil kunne

Museet har også et Økonomiproblem.

Særlige interesser

måtte være innenfor det geofaglige.
P.E. Faugli
Det kan være viktig å myke opp de institusjonelle territorielle
avgrensninger av ansvarsområder.

Man må trekke på kompetanse der

den finnes, av Økonomiske grunner kan det være gunstig å ha en
nærhet mellom institusjon og vassdrag.
Kontaktutvalget i Oslo har tverrfaglig kompetanse.
dalslågen dekkes samt det geofaglige i Gaula.
arbeide med Troms

Atna og Nume-

Man har også sam-

angAende det geofaglige i Vefsna.

Det oregAr

kvartærgeologisk kartlegging i Nordland.
J.

Giessing

(prosjektstyrets formann)
Seminaret avsluttes med en takk til deltakerene for interessante
bidrag og inspirerende diskusjoner.

Det er å håpe at seminaret

markerer innledningen til et godt samarbeide mellom alle som ser
det som en utfordring å gå inn i et tverrfaglig samarbeide for å
ke

kunnskapene om vare vassdrag.

Det gjelder A utdype for-

ståelsen av vassdragene som natursystem og som system der
menneskenes aktiviteter er med.
På denne måten kan vi skape viktig grunnlag for forvaltningen av
noen av vårt lands viktigste ressurser.
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