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Forord 
Høsten 1988 var det 25 år siden det som senere 
utviklet seg til Natur- og landskapsavdelingen i 
Vassdragsdirektoratet i NVE, startet opp. Med 
det ble natur- og landskapsspørsmål etter hvert i 
økende grad underlagt systematiske vurderinger 
innen etaten. 
Etter såpass mange år og med avdelingens sen
trale stilling, har vi i dette nummer av Kraft og 
miljøserien funnet det hensiktsmessig å presen
tere en rekke eksempler på landskapsarbeider 
som er gjennomført i løpet av disse årene. 
Det er lagt opp til forholdsvis stor og bred billed
dekning når det gjelder anleggstyper, geografisk 
- klimatisk - og geologisk fordeling, ulike bygg
herrer, behandlingsmåter, brukerinteresser m.v. 
Mange av de gjennomførte arbeidene var så om
fattende og/eller av en slik spesiell karakter at de 
måtte sette store og varige preg på de kultur
landskapene de er en større eller mindre del av. 
Det har gjennom alle de 25 årene vært et klart og 
langsiktig mål at resultatene skulle resultere i 
levende kulturlandskap i fremtiden - ikke ruiner. 
Altså en bærekraftig utvikling, uttrykt i dagens 
populære terminologi. 

Det er bl.a. vårt håp at publikasjonene i Kraft og 
miljøserien skal hjelpe våre etterkommere til å 
forstå kulturlandskapet - hva som har skjedd og 
hvorfor. Det skulle gi dem bedre grunnlag for 
egne vurderinger og analyser av utviklingen fram 
mot senere aktuelle tidspunkter. I hvor stor grad 
og på hvilken måte har vi lykkes/mislykkes i å nå 
våre ambisiøse mål? Og hva skal de eventuelt 
gjøre ved senere store landskapsinngrep for å 
oppnå bedre resultat? 
Kraft og miljøserien tar klart nok sikte på infor
masjon, men den tar i enda høyere grad sikte på 
å DOKUMENTERE status og utvikling av kultur
landskapet. 
En hjertelig takk til Linda Sivesind og Herman 
Svarva, som så ofte før, har tatt seg av henholds
vis engelske oversettelser og grafisk forming. 

April 1989 
NVE - Vassdragsdirektoratet 

Natur- og landskapsavdelingen 
Knut Ove Hillestad 
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Sammendrag 
I enkle ord omtales hvordan naturkrefter og mennes
kelig aktivitet hver for seg og samlet former landska
pet. 
Typer av menneskelige landskapsinngrep, særlig i na
turpregete områder. gjennomgås. Det legges vekt på 
innsats med tanke på å bygge opp stabile landskaps
former og vurderinger av, om, når, hvordan, og i hvor 
stor grad det gjennom prosessene skal søkes frem til 
kontrast eller underordning i forhold til det bestående. 

Tunneldrift omtales spesielt. Det gjelder også over
skuddsmasser fra slik drift (sprengstein) og andre 
terrengarbeider. Veger og forbygninger, steintipper 
(sprengstein) som massetak, steinbrudd og andre mas
setak vies spesiell oppmerksomhet. 

Vegetasjonen behandles med utgangspunkt i naturlig 
vegetasjonsutvikling (suksesjon) og klimaraser (prove
niens). Gjødsling og nitrogenfikserende organismer 
(symbiose) gjennomgås i forhold til de fremtidige 
vekstmedienes naturlige vekstpotensiale - plantenæ
ring og vannhusholning. 

De mest aktuelle planteslagene for såing og/eller plan
ting gjennomgås. Det gjelder også en del viktige prak
tiske råd for slike arbeider. 

Det poengteres at fremtidig skjøtsel og vedlikehold av 
nyetablerte arealer må skje planmessig og i samsvar 
med de intensjonene som lå bak opparbeidelsen av 
arealene, f.eks. åker, eng, beite, skog, sport og idrett, 
selvutviklede naturområder osv. Men det sier også at 
den siden av saken ligger utenfor rammen for denne 
publikasjonen. 

En vesentlig del av publikasjonen er en forholdsvis 
omfattende billedsamling. Det er lagt stor vekt på å 
hente frem et bredt utvalg av eksempler på ulike typer 
landskapsinngrep, driftstekniske forhold, byggherrer, 
behandlingsmåter, formål, klima, geologi m.m. En 
lang rekke andre eksempler er omtalt i tidligere num
mer i samme publikasjonsserie. 

Bildene er stedfestet og datert med tilhørende enkle 
tekster både på norsk og engelsk. Det hele er lagt opp 
med tanke på selvstudier, både under lesing av publi
kasjonen og for dem som på et hvilket som helst tids
punkt senere vil sammenholde opplysningene i publi
kasjonen med den fortsatte utviklingen på stedet. Per
sonlige etterundersøkelser! 
Det forutsettes kort sagt at leseren har både vilje og 
evne til å "lese bilder" og vurdere dem mot forholdene 
i terrenget. 



Summary 
This publication describes in simple words how the 
forces of nature and the activities of man, separately 
and together, shape the landscape. 
The booklet reviews various types of human encroach
ment on nature, particularly in wilderness areas. 
Emphasis has been attached to efforts aimed at build
ing up stable topological formations and to assess
ments of whether, when, how and to what extent the 
process of reshaping the landscape should be direct
ed towards offering a contrast to the surrounding 
environment or blending in with it. 
Tunneling operations are discussed, as is the use of 
surplus blast rock resulting from tunnel excavation 
and other construction projects. Special attention has 
been paid to roads, retaining walls and rock tips (blast 
rock) as well as to gravel pits, rock quarries and other 
excavation sites. 
The discussion of vegetation is based on the natural 
succession and provenance of various species. Fertili
zation and nitrogen-fixing organisms (symbiosis) have 
been examined in relation to the growth media's po
tential to support future growth, i.e. plant nutrient and 
water management conditions. 
There is a review of the plant species best suited for 
sowing and/or planting. The publication also offers 
same practical advice on this topic. 

It is pointed out that the future care and maintenance 
of newly established areas must follow a regimen 
which is compatible with their intended use, e.g. culti
vated fields, meadows, pastures, forests, recreation 
areas, nature reserves, etc. It is also pointed out that 
this particular aspect of the issue lies outside the 
scope of this publication. 
A relatively extensive collection of pictures makes up 
the main body of the information presented here. Our 
intention has been to illustrate a broad range of dif
ferent landscape situations, technical conditions, build
ers, methods and objectives, as well as various cli
matic and geological conditions, etc. Numerous other 
examples have been discussed in previous publica
tions in the same series. 

The pictures are annotated with locations and dates, 
supplemented by brief captions in Norwegian and 
English. The material is intended for independent 
study. It is hoped that this publication will inspire the 
reader to compare the information offered here with 
the future development of these areas, i.e. investigate 
the sites in person! To summarize, the publication 
assumes that the reader has the desire and ability to 
«read the pictures" and to compare them to the natural 
conditions prevailing at any given time in the future. 
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Naturkreftene former landskapet 
{s. 33, 34, 35 og 36) 

Det var først mot slutten av 1700 årene at en be
gynte å bli klar over at geologisk fenomener -
og dermed formingen av landskapet - kan for
klares ut fra allmenngyldige naturlover. Med 
andre ord at landskapet stadig er under omfor
ming på grunnlag av hendelser som f.eks. vul
kansk virksomhet, jordskjelv, temperaturvariasjo
ner, isskuring, tidevann, rennede vann [sliping, 
oppløsning, transport og avsetting (sedimenta
sjon)], vind og biologisk aktivitet (f.eks. oppbygg
ing av myrer og korallrev). Alt dette gir forskere 
grunnlag for å forstå fortiden, vurdere nåtiden og 
i varierende grad forutsi fremtidig utvikling. 
Dagens norske landskap er ungt. Det er i stor 
grad preget av isen som dekket landet gjennom 
stor deler av kvartærtiden - dvs. de siste 2 mil
lioner årene av jordens historie. Eldgammelt 
grunnfjell ble da «gnagd opp», transportert og 
avsatt som løsavleiringer med partikkelstørrelser 
fra store blokker til grus, sand og de fineste leir
partiklene. 
Et av mange viktige poeng i denne sammenhen
gen er at landet i varierende grad hevet seg etter-

som isen smeltet og vekten på jordskorpen av
tok. Det førte bl.a. til at arealer som var bygget 
opp av utsortert og ustabilt finmateriale (leire) og 
avsatt i havet, ble tørt land. En utvikling som bl.a. 
er den historiske bakgrunnen for våre dagers 
leirfall (leirras), og en påminnelse om at naturens 
formingsprosesser stadig er virksomme (s. 311. 
36. 100 og 101 ). Flom i Bangladesh, jordskjelv i 
Armenia høsten 1988 og frykten for at Maldivene 
skal bli borte i havet, er andre eksempler på kref
ter som er i sving. I slike tilfeller blir hendelsene 
omtalt som naturkatastrofer {s. 36 og 100). Ellers 
går prosessene i hovedsak så sakte at de til dag
lig ikke registreres av folk flest. Men det er viktig 
å være klar over at de alltid og i varierende grad. 
er virksomme. I våre dager spiller f.eks. isbreene 
langt mindre rolle enn de gjorde under istidene 
og den rollen de kan komme til å spille ved even
tuelle fremtidige istider!{s. 34). 
Livet på jorden er også med i formingsprosesse
ne - både med nedbrytende og oppbyggende 
krefter. I stikkords form tar f.eks. planterøtter del 
i forvitringsprosessene, levende organismer byg-
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ger opp korallrev (f.eks. Maldivene) og døde or
ganismer er opphavet til humus (torv/myr). 
Dette vesle gløttet inn i naturens fantastiske og 
interessante forming av landskapet er bare ment 
som en påminnelse om krefter som alltid har 
vært, er og vil være virksomme. Vi har ikke noe 
valg - det er krefter som vi må forholde oss til 
og ta alvorlig når vi på ulike måter griper inn 
formingsprosessene. 

Menneskene former landskapet 
(forsiden og omslagets bakside). 

Gjennom menneskenes historie er det ikke vans
kelig å finne frem til store byggverk og land
skapsinngrep som ble gjennomført for meget 
lenge siden. Det kan f.eks. være planlagte bygg
verk som pyramidene i Egypt (s. 38) og Den kine
siske mur. Men det kan også være utilsiktede, 
varige virkninger av menneskelig aktiviteter, som 
f.eks. skogen som ble borte i Middelhavsområ
det. Akselerende teknisk utvikling øker mulighe
tene for omfattende landskapsinngrep {forsiden 
og omslagets bakside). Det har særlig vært merk
bart etter annen verdenskrig, 1945. 

Denne fremstillingen dreier seg vesentlig om 
hjemlige forhold og naturpregete landskap. Opp
merksomheten rettes særlig mot uttak av masser 
- sprenging av fjell og uttak av løsmasser - og 
hvordan sprengstein og løsmasser brukes for å 
omforme og /eller bygge opp formelementer i 
landskapet. Med and re ord gjelder det viktige de
ler av de prosessene som former dagens og 
fremtidens kulturlandskap. 

Typer av landskapsinngrep. 
Ved kraftutbyggingen blir nå stasjoner og vann
veger i de fleste tilfeller sprengt ut som haller og 
tunneler i fjell. En tilsvarende utvikling er igang 
innen vegbyggingen. Det blir stadig sprengt ut 
flere og lenger vegtunneler. Andre etater følger 
etter. Tilfluktsrom, gjerne kombinert med idretts
haller, sprenges ut i fjell. Det samme gjelder la
gerhaller av forskjellige slag. Overføring og avløp 
ved vannforsyning og kloakksystemer skjer også 
i stigende grad gjennom tunneler. Eksemplene 
er mange. 
Det kan være store landskapsmessige fordeler å 



hente ved denne utviklingen fordi anleggene 
ikke - eller i liten grad - blir synlige i landska
pet. Men overskuddsstein fra virksomheten kan 
skape problemer (s. 40 osv.) 
Dagens samfunnsutvikling fører også til øket be
hov for stein, kult, pukk, singel, grus og sand. 
Behovet øker i takt med utviklingen i så stor grad 
at forbruket til en hver tid kan fortelle noe ve
sentlig om utviklingstrinnet i vedkommende 
samfunn! 
Mulighetene ligger her til rette for et utstrakt 
samarbeid på tvers av mange grenser. Det kan 
være grenser mellom eiendommer, kommuner 
og fylker. Men det kan også være grenser av mer 
generell administrativ, forvaltningsmessig og lig
nende karakter. Det har skjedd en positiv utvik
ling på dette området. Men den burde gått for
tere og vært mer omfattende. 
Uansett må det være klart at ikke alle masser er 
egnet til alle formål. Aktuelle overskuddsmasser 
kan dessuten være slik plassert at det vil føre til 
uakseptable landskapsinngrep å hente dem. De 
topografiske forholdene kan også være så van
skelige at det er praktisk umulig å ta seg frem. 

Eller det kan være forbundet med for stor tek
nisk/økonomisk innsats å hente massene. 
Vi må altså innse at behovet for stein, kult, pukk, 
singel, grus, sand og jord er så stort og variert at 
det alltid vil være nødvendig å åpne spesielle 
steinbrudd og uttak for løsmasser av forskjellige 
slag (s. 80 osv.). 

Det er her tale om to typer anlegg: 

1. Prosjekter der det er nødvendig å sprenge fjell 
eller ta ut løsmasser for å bygge f.eks. en veg. 
Det kan også dreie seg om å åpne steinbrudd 
og ta ut leire for å bygge en dam. 

2. Prosjekter der fjellsprenging/graving er selve 
prosjektet og de utsprengte/utgravde masse
ne «bare skal fjernes». Det kan være tilfelle 
ved etablering av utløpskanaler og ved tun
neldrift innen vasskraftutbyggingen. 

Kombinasjoner mellom de to er klart ønskelige. 
Noen ganger er kombinasjonen klar og i prinsip
pet enkel å gjennomføre, f.eks. når vasskraftut
byggere bruker stein fra tunneldrift til egne dam
mer og veger. Når derimot vegvesenet kan gjøre 
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bruk av overskuddstein fra tunneldriften ved 
kraftanlegg, er gjennomføringen i høy grad av
hengig av aktiv interesse fra begge parter. 

Forming (s. 40) 

Dette kapitlet er i særlig høy grad skrevet med 
tanke på at bildene i boken skal konkretisere 
stoffet. Med andre ord forutsetter det at leserne 
både kan og er villige til å «/ese bilder». 

Forming av og lokalisering av objekter i landska
pet er i stor grad avhengig av om en skal søke 
kontrast eller underordning i forhold til det alle
rede etablerte. 

Tunneler melder sin tilstedeværelse i landskapet 
bare i den grad tunnelåpningene markeres. I 
mange tilfeller er det klart behov for markering. 
F.eks. gjelder det ved vegtunneler og portalbygg 
(s. 51, 53, 111 og 113) ved adkomsttunneler til 
kraftverk i fjellet. 

Veger og dammer er ofte så markerte trekk i 
landskapsbildet at spørsmålet er særlig aktuelt. 

Av de to har vegen lettest for å bli akseptert av 
folk flest. Det har i stor grad sammenheng med 
at det enkelte menneske daglig har et personlig 
forhold til vegen - har bruk for den (s. 90 osv.). 
Derimot har mange vanskeligere for å føle sam
menhengen til vasskraftdammen når de til daglig 
slår på lyset, den elektriske ovnen og de mange 
elektriske husholdningsapparatene (s. 114 osv.). 
Vegen som presser seg gjennom landskapet i 
rette linjer eller brå kast uten hensyn til viktige, 
naturlige og/eller menneskeformede landskaps
elementer virker særlig dominerende. 
Den gode vegen preger også ofte landskapet i 
stor grad, der den smyger seg frem i harmoniske 
kurver og godt vet når den skal virke for natur
lige og menneskeformete elementer som den har 
vikeplikt for, og som den derfor må underordne 
seg - de andre ble fjernet eller omformet da ve
gen ble bygget! I prinsippet bør lignende vurde
ringer også legges til grunn ved planlegging og 
bygging av dammer. 

Massetak og overskuddsmasser som er nødven
dige deler av virksomheten for å bygge f.eks. 



dammer og veier er det ofte vanskeligere å ak
septere. Det kan ha mange årsaker, men en for
holdsvis generell grunn kan være at den funk
sjonsmessige sammenhengen til egennytten og/ 
eller samfunnsnytten blir enda fjernere. Med det 
følger lett mer eller mindre bevisste krav om un
derordning. 
Det må poengteres at disse betrakningene er 
skjematiske og sterkt forenklet. Det finnes man
ge unntak og overgangsformer. Likevel kan de 
ha sin verdi om påminnelser. Samtidig må det 
være klart at spørsmålet om krav til kontrast eller 
underordning i denne sammenheng ikke kan be
svares med enten/eller. Både/og forekommer of
te i praksis. Det er da også noe av bakgrunnen 
for valget av en del av eksemplene som presen
teres med bilder i denne boken. 
Ved forming av løsmasser må en være oppmerk
som på: 
-- at massene aldri må legges opp med brattere 
skråning enn den de tåler - helst vesentlig slak
kere (s. 39 osv.). 
- at stabiliteten er avhengig av at massene får 
en profil som i prinsippet er lik unnarennet i en 

hoppbakke - altså med "kul» og «overgang" 
(s. 39 og 40). 
- at oppfylte masser som kommer i berøring 
med rennende vann må sikres effektivt mot ero
sjon (s. 41, 43, 64 og 65). 
- at massen må formes med klare «bekkedrag" 
som gir gode avløpsforhold for overflatevannet 
(s. 41 og 43). 
- at det må legges stor vekt på gjennomtenkte 
overganger til terrenget omkring. 

Tunneldrift (s. 45) 

I moderne tid var det i begynnelsen særlig ut
bygging av jernbane og vannkraft som førte til 
stigende behov for tunneldrift. Etter siste ver
denskrig og frem til midten av 1980 årene har 
driving av vannkrafttunneler og haller i fjell hatt 
særlig stort omfang. Sprenging av vegtunneler 
har også utviklet seg i denne tiden og har etter 
hvert i varierende grad overtatt ledelsen. 
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De begrensete tekniske mulighetene for spren
ging av fjell og transport av stein i den første 
tiden (forsiden), gjorde at tunneler måtte være 
korte eller tverrslagene måtte ligge så tett at det 
var lett å bli kvitt steinen. Tverrslagene med til
hørende tipper som ligger langs tilløpstunnelen 
til gamle Vemork kraftverk er et godt eksempel 
(s. 45) De tilnærmet kjølformete steintippene 
som ligger like utenfor tunnelåpningene, bekref
ter også behovet for å bli kvitt steinen fortest 
mulig. 
Tilsvarende forhold kan en også finne utenfor 
enkelte gamle jernbanetunneler. Men der hadde 
en i større grad behov for å nytte steinen til opp
arbeiding av banetraseer utenfor tunnelene. Der
for ble det færre tipper. 

Med årene er de tekniske mulighetene endret ra
dikalt (omslagets bakside). Det går likevel en for
holdsvis klar utviklingslinje fra de håndslåtte bor
enes dager, til dagens store borerigger. De borer 
ut alle hullene for sprengstoffet i hele tunnel
tverrsnittet samtidig. Men sprengstoff er stadig 
med, selv om også det har utviklet seg radikalt. 

En ny utvikling startet i løpet av 1970 årene. Da 
kom de første maskinene som borer ut hele tun
neltverrsnittet i en operasjon - uten bruk av 
sprengstoff. Fullprofilboringen er nå i rivende ut
vikling. 
Transportmulighetene har også endret seg radi
kalt. Det er et hav av forskjell mellom de gamle 
anleggstrillebårene av tre (forsiden) og dagens 
kjemper av stål utstyrt med kraftige maskiner 
(omslagets bakside). 
Den skisserte utviklingen gjør at vi i dag står ve
sentlig friere enn tidligere når det gjelder tunnel
lengder og plassering av tverrslag. Men den har 
også gjort at tunneltverrsnittene kan bli større 
enn strengt tatt nødvendig for å skaffe plass til 
rasjonell drift med stort moderne anleggsutstyr! 
Det øker volumet på massene som skal ut. Mo
derne driftsopplegg gir også adskillig mer findelt 
materiale enn tidligere. Det er særlig tilfelle med 
den masse - borkaks - som fullprofil-boremas
kinene graver ut (s. 122 og 123). 
Moderne anleggsmaskiner har også gitt oss stør
re muligheter for å transportere utsprengt mas
se, plassere den og forme den i landskapet. 



Overskuddsmasser (s . 43, 44, 50 og 53) . 

Den omfattende vannkraftutbyggingen vi har 
hatt i landet gjennom de siste 30-40 årene har 
blant mye annet, ført t il at den har vært hoved
leverandør av overskuddsmasser - vesentlig 
sprengstein . Nå er toppen passert - vannkraft
utbyggingen avtar. Et viktig tegn i tiden er at det i 
enkelte byer og bynære strøk produseres så mye 
overskuddsmasser at det skaper problemer å få 
plassere dem . Det gjelder særlig de minst anven
delige massene. 

Ved moderne anleggsdrift er det i stor grad mu
lig å finne frem til fornuftig og direkte anvendel
se av overskuddsmasser. Tidligere ble slike mas
ser i stor grad liggende som tipper kjørt ut på 
enkleste måte og uten særlig tanke på land
skapsmessige forhold . Gjennom årene er mange 
av de gamle steintippene, særlig etter vannkraft
utbyggingen , i stigende grad tatt i bruk som mas
setak. I mange tilfeller er de fjernet helt. Men det 
hender dessverre også at de blir liggende som 
permanente, " halvspiste» og lite tiltalende stein
hauger (s . 76 og 77) . 
Hallingdalsområdet kan være et godt eksempel 

på en god utvikling. Av de nær 50 steintippene 
som fantes der fra vannkraftutbyggingen etter 
krigen , er nå mange fjernet og flere er i ferd med 
å bli det. Uttaket skjer etter behov og i planmes
sig rekkefølge . De frilagte arealene settes i stand 
etter endt uttak (s . 72 , 73, 79 og 96) 
Eksemplene i denne publikasjonen er i det ve
sentlige hentet fra vannkraftutbyggingen . Men 
de løsningene som presenteres kan i prinsippet 
like gjerne gjennomføres ved annen tilsvarende 
anleggsvirksomhet. 
Vegbyggere har vært og er viktige avtakere av 
sprengstein . Bruken har ellers i stor grad vært 
knyttet til heving av lavtliggende arealer (s. 48, 
58, 59, 68, 69, 104 og 105) og innvinning av nye 
arealer ved utfylling i vann . Oppfyll ing, evt . kom
binert med bakkeplanering av kupert terreng er 
ofte aktuelt. 
I noen tilfeller er det så mye overskuddsmasser 
at det er nødvendig å lage helt nye landskapsfor
mer som rommer hele volumet. Sl ike nye land
skapsenheter kan bedre og gi nye bruksmulig
heter på stedet. Men de kan også få et innhold 
som passer til de lokale naturforholdene. 
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Det vil føre langt, og dessuten være praktisk 
umulig, om en her skulle gjennomgå alle mulige 
bruksmåter for overskuddsmasser. Mange ek
sempler er vist i billedsamlingen. En rekke er 
også tatt med i tidligere nummer i serien. 

Veger og forbygninger 
(s 90 osv). 

Store mengder overskuddsstein fra vannkraftut
bygginger er brukt som byggemateriale for tall
rike mil med gode veger omkring i landet. Det 
nye vegsystemet i Hallingdal er f.eks. i stor grad 
bygget opp av sprengstein fra kraftverkene i om
rådet (s.96). I Lærdal ble sprengstein fra tunnel
driften ved Borgund kraftverk kjørt rett på en ny 
parsell av E18. Byggingen av Heggsetfoss kraft
verk i Nea skaffet stein til bygging av en parsell 
av riksveg 705 på en strekning praktisk talt lik 
lengden på den tunnelen steinen kom fra. Ved 
bygging av Ranaverkene ble mye av steinen 
brukt til vegbygging i området. Dette er bare til
feldig valgte eksempler av svært mange (s. 90 
osv.). 

Sprengstein fra kraftanleggene er i mange tilfel
ler godt egnet til vegbygging. I slike tilfelle kan 
vegbyggerne ofte unngå å etablere egne stein
brudd og andre massetak. Tilgang på spreng
stein kan også gi planleggere større frihet i trase
valget. 
Iblant virker det uheldig når veger legger beslag 
på strandsonene langs vassdragene eller endog 
legges ut i vann og elveløpet (s. 96 og 97). La gå 
at det kan være nødvendig av andre grunner -
f.eks. for å unngå å legge beslag på dyrket mark 
(s. 97). Men i slike tilfeller isoleres elven både 
fysisk og visuelt fra landskapet omkring. I det 
store landskapsbi Idet kan vegen i uheldige ti 1-
fel ler visuelt konkurerer ut elven som domineren
de element i dalrommet. 
Forbygninger langs vassdrag bygges i stor grad 
som vern mot virkninger av naturens egne kref
ter som f.eks. flommer, strømmende vann som 
graver i elveløp, leirfall (leirras) (s. 100 og 101) 
o.l. Men det er også klart at slike krefter både 
direkte og indirekte kan utløses av menneskelig 
aktivitet som f.eks. uheldig skogrydding og hen
synsløs uttak av masser i elveleier. 



Forbygn inger har mange felles trekk med veger i 
fo rho ld t il landskapet. Rikt ig nok bærer de som 
oftest ikke stor trafikk og virkn ingen av dem 
dempes ofte av frodig vegetasjon , men de kan ha 
mye av den samme isolerende virkningen . I blant 
blir forbygninger og veier med godt resul tat 
kombinert i et byggverk (s. 96 osv.). 
I tillegg til store estetiske verdier har vegetasjo
nen langs vann og vassdrag en nøkkelrolle for 
bio logiske forhold både på land og i vannet. Ve
sentl ige deler av næringsgrunnlaget for livet i 
vannet stammer nettopp fra dyr og p lantedeler 
som faller fra busker, trær og annen vegetasjon 
ut i vannet. 
I en rekke tilfel ler blir forbygninger formet sl ik at 
det er mulig å opprettholde og i blant til og med 
forbed re ferdseismulighetene til fots langs vass
drag (s. 98 og 99) . 

Steintipper som massetak 
(s. 40 osv.) 

Overskuddsstein fra fjellarbeider er i mange t il
fe lle r en meget verd ifu ll ressurs som det er ve l 

verdt å ta vare på. Det kan derfor i høy g rad være 
aktuelt å bruke t ippene som fremt idige massetak 
(s. 72 osv.). Men da må arbe idet legges opp med 
det for øyet . Det er ikke akseptabelt å regne med 
tilfeldige uttak fra masser som i utgangspunktet 
er p lassert og formet som nye , stabile og varige 
landskapsdeler (s. 74 og 77). 
Før t ipping må det i størst mul ig grad være klart 
hvor massen skal tippes , hvorfor den skal tippes 
der, hvordan t ippen skal formes , hvordan t ipp in
gen skal skje , hvordan uttaket ska l foreg å, hvor
dan det frigjorte arealet skal settes istand etter
hvert som massen fjernes , hvor ofte og hvor len
ge uttaket skal foregå, skal al l eller bare de ler av 
massen i t ippen fjernes og - det som i mange 
t i lfeller er det aller viktigste - hvem har ansvaret 
for uttaket? 
Tippen må plasseres og formes slik at den ikke 
virker unødig provoserende verken i oppbygg
ingsfasen eller under bortkjøringen. Det er i 
mange situasjoner en fordel å la tippen få en 
langstrakt form og sl ik at uttaket kan skje fra den 
ene enden (s. 78). Det er en fo rdel å ha tippen på 
arealer som er lette å sette istand etter endt bruk. 
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Når bare deler av tippen skal fjernes er det viktig 
å sørge for gode muligheter for å forme massen 
som blir liggende permanent. 
I alle tilfelle må bare en instans ha ansvaret for 
slike steindepoter. Ved moderne vannkraftan
legg er det som en hovedregel tillagt utbyggeren 
(det gjelder selv om andre får tillatelse til åta ut 
masse). I en del tilfeller fremsetter vedkommende 
kommuner eller andre spesielle lokale interesser, 
ønsker om å ha styring med og ansvaret for utta
ket. Dessverre finnes det alt for mange eksem
pler på at slike overføringer av ansvar har ført til 
meget klanderverdige landskapsmessige for
hold. 

Steinbrudd og andre massetak 
(s. 81 osv.). 

Steinbruddene er radikale og i høy grad varige 
inngrep i landskapet. Det kan derfor være særlig 
vanskelig å plassere dem (s. 89). I mange tilfeller 
blir situasjonen særlig komplisert fordi steinkva
liteten som kreves bare finnes på bestemte ste
der. 

Innen vannkraftutbyggingen er det i en rekke til
feller funnet frem til gunstige løsninger ved åta 
ut stein og annen masse til dambyggingen, i 
fremtidige magasiner. Det gunstigste er om ut
taket i sin helhet kan skje under laveste fremtidi
ge vannstand. I blant er det ikke praktisk mulig 
pga. oppfyllingshastigheten av magasinene i 
byggeperioden. Det nest gunstigste er da om ut
sprengingen i sin helhet kan skje under høyeste 
vannstand (s. 118). Det kan også være vanskelig 
av samme grunn. Når sprengingen må skje også 
over den høyeste fremtidige vannstand, blir 
bruddet alltid synlig og de landskapsmessige 
vurderingene blir nær beslektet med de tilfellene 
der steinbruddene i sin helhet blir liggende på 
tørt land (s. 88). 
I mange situasjoner kan en oppnå gode land
skapsløsninger ved å legge steinbrudd til land
skapsformer som i størst mulig grad har et volum 
tilsvarende behovet for masse. Hensikten er da at 
hele terrengformen skal fjernes. Det kan virke 
meget uheldig når det står igjen tilfeldige «Skal
ker» der mesteparten av massen ellers er fjernet 
(s. 89). 



Det er viktig å finne frem til klare begrensnings
flater for bruddene. Det kan være gunstig å følge 
klare «Slepper» i fjellet . Unngå høye skjæringer 
så langt det er mulig. Det kan begrunnes både 
estetisk og sikkerhetsmessig . Vær oppmerksom 
på at det kan være meget vanskelig å sikre høye 
fjellskjæringer. Særlig i fjellet vil snetrykket ta 
knekken på så og si alle aktuelle gjerdetyper når 
det det bare får tiden på seg! Gjerdehold i for
bindelse med tidligere steinbrudd har dessuten 
et evighetens skjær over seg , noe som lett kan gi 
betydelige teknisk/økonomiske problemer for 
dem som skal bære ansvaret for vedlikeholdet i 
fremtiden' 
I store trekk kan mye av det som ovenfor er skre
vet om steinbrudd også gjelde for andre masse
tak - uttak av løsmasser (s. 81 osv.). Men slike 
masser er i de fleste tilfeller landskapsmessig let
tere å håndtere. Unntak finnes . Graving i kvikk
leire kan f .eks. føre til ustabilitet og ukontroller
bare utrasinger av tilsynelatende sikker grunn og 
hensynsløst uttak av grus og sand kan føre til 
ustabi le elveløp. Det finnes eksempler på at 
grunneiere har hentet grus og sand til eget bruk 

gjennom generasjoner uten forviklinger - elven 
har fyllt på med ny masse etter hvert. Når så utta
ket har øket i omfang og fått et større , mer indu
strielt preg , kan det overstige grensen for vass
dragets evne til «å fylle på ». I stedet har vannet 
tatt til ågravei de blottlagte massene. Utvikling
en har kommet ut av kontroll , med store skader 
til følge . 

Vegetasjon og vekstforhold 
(s. 124 osv.). 

Utvikling av plantelivet på ubehandlete sterile 
tippmasser har mange likhetstrekk med det som 
skjedde etter hvert som landet gjorde seg fri fra 
siste isstid for ca 10 000 år siden . Vi har frem
deles isbreer og når de trekker seg tilbake kan vi 
fremdeles studere disse prosessene (s. 34 og 
125). 
Enkelt sagt skjer det en utvikling fra de første 
plantene, pionerene, etablerer seg (pionerfasen) 
frem mot det høydepunktet , klimaks, av vegeta
sjon som området kan bære (klimaksfasen) . Det 
er klimaet og jordbunnsforholdene på stedet 
som avgjør retningen og hastigheten på denne 
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utviklingen (suksesjon) . Men prinsippet er alltid 
det samme. Det gjør at plante- og dyrelivet stadig 
endrer seg . 
Når menneskene griper inn i denne prosessen 
med f.eks . jord- og skogbruk skapes en helt ny 
situasjon . Gjennom gjødsling og andre kultive
ringstiltak blir det i varierende grad et nytt livs
grunnlag for plante- og dyrelivet i området. Gra
den av endring vil avhenge av hvilke inngrep 
som blir gjort og omfanget av dem . I alle tilfeller 
vil situasjonen være ustabil. Den kan bare opp
rettholdes så lenge området er underlagt ensar
tet bruk f .eks. landbruk. Opphører bruken vil 
plante- og dyrelivet igjen starte sin utvikling frem 
mot det maksimale som området kan bære (se
kundær suksesjon) . Men nå vil utviklingen også 
være avhengig av hvilke varige endringer av livs
grunnlaget landbruksdriften har forårsaket. I 
første omgang vil «ugraset» overta. 
Dersom vi lar en steril flate av f.eks. sprengstein 
eller grus ligge ubehandlet og siden får skjøtte 
seg selv, får vi en naturlig utvikling av plante- og 
dyrelivet (primær suksesjon) . Men vi har også, i 
en viss grad, muligheter for å styre utviklingen til 

å gå i retninger vi ønsker. Det gjelder særlig for
hold som har med jordbunnen å gjøre (edafiske 
forhold) . Nevnt i tilfeldig rekkefølge kan vi f .eks . 
dekke området med ulike typer jord i ulike tykke 
lag. Det finnes en rekke muligheter for å gjødsle. 
Vann kan føres frem til området. Vi kan kombi 
nere nevnte tiltak ved bevisst forming av arealet 
slik at det etableres helt nye livsmiljøer {biotop
justering) . Vi kan velge spesielle planteslag , vi 
kan så og vi kan plante m.v. 
Gjennom spesiell forming av masser (lune parti
er) kan vi til en viss grad også påvirke klimaet i 
det små (mikroklimaet) på stedet. Men i det store 
må vi nok ta til takke med det klimaet som er pa 
stedet - det nytter som kjent ikke å dyrke palmer 
på friland på Hardangervidda. 
Overflatebehandling er forholdsvis omfattende 
omtalt i Kraft og miljø nr. 2, " Sprengstein , tipp 
og landskap ». Der omtales innhold av plantenæ
ringsstoffer i forskjellige bergarter, forvitring , 
plantenæring i planter og i jorden , ulike gjød
selslag, gjødselmengder, tid for gjødsling m.m. 
I denne publikasjonen omtaltes de samme for
holdene meget kort og bare i den utstrekning 



det finnes nødvendig for sammenhengens skyld. 
Det kan være på sin plass å minne om at det er 
mineralene i fjellbunnen som er de opprinnelige 
leverandørene av de fleste plantenæringsstoffe
ne. Forvitring både fysisk og kjemisk , sørger for 
at de blir tilgjengelige for plantene. 
Vekstpotensialet i løsmassene - jorden (vekst
mediet) - der plantene skal vokse , er i utgangs
punktet avhengig av opphavsmaterialet - ber
garten - og partikkelstørrelsen. Rent praktisk er 
det grunnen til at de gamle steintippene (s . 122) 
som har lite finpartikler også har vesentl ig dårli
gere plantedekke enn nyere tipper som er pro
dukter av moderne sprengningsteknikk og full
profi I boring (s. 122). 
De forskjellige bergartene inneholder forskjellige 
mengder næringsstoffer som kan bli tilgjengelig 
for plantene. Kvartsrike bergarter gir dårlig 
grunnlag for plantene. Mørke bergarter er som 
regel gunstige. 
Av de tre næringsstoffene plantene trenger i 
størst mengde, er underskudd på nitrogen det 
som oftest begrenser vegetasjonsutvikl ingen . 
Det kan ikke skaffes gjennom bergartene. Det må 

hentes fra atmosfæren . De fleste grønne planter 
er avhengig av å skaffe seg det de trenger gjen
nom røttene fra jorden. Noe nitrogen tilføres jor
den med nedbøren . Mikroorganismer som har 
evne til åta det opp direkte fra atmosfæren , spil
ler en langt større rolle . Noen planter er sam
boere med slike organismer (symbiose) . Mest 
kjent er det forholdet erteplantene har til bak
terier som danner små knoller på røttene (s. 132). 
Et tilsvarende forhold har også or (s. 132). I disse 
samboerforholdene leverer erteplanter og or 
produkter knyttet til fotosyntesen (grunnlaget for 
dannelsen av alt organisk materiale) , mens bak
teriene (som ikke har klorofyll) bl.a . sørger for 
nitrogenforsyningen . Skogstrærne våre har til
svarende samboerforhold med våre vanlige mat
sopper (mykorrhiza) . 
Nitrogen blir direkte tilgjengelig for planterøtte
ne under den naturlige nedbrytingen av døde 
planter og dyr - humus. 
Gl immer - særlig mørk - er en viktig kaliumkil 
de for vegetasjonen . Glimmerrike bergarter kan 
derfor gjøre gjødsling med kalium overflød ig 
eller redusere behovet. 
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Apatitt er den viktigste fosforkilder for plantene. 
Det finnes i mange bergarter, men da ofte i så 
små mengder i forhold til behovet, at det kan 
være behov for gjødsling. 

Gjødsling (s. 130, 131, 150 og 151) 

Gjødsling bør vurderes ved alle typer terrengar
beider - men det er ikke alltid nødvendig! Her er 
vi inne på et stort og komplisert saksområde som 
går langt utover rammen som er satt for denne 
publikasjonen. Det får være nok å konstatere at 
praktiske erfaringer og prøver gjennom mange 
år, har vist at det kan oppnås gode resultater om 
en bare holder seg til fullgjødsel. Praktisk vur
dert inneholder den «alle» nødvendige nærings
stoffer. Som en enkel generell regel anbefales 50 
kg (en sekk) pr. da. I noen tilfeller er det hen
siktsmessig å bruke halvparten (25 kg) pr. da i 
første omgang, for så å vurdere virkningen før en 
går videre. Det anbefales ikke å gjødsle oftere, 
med større mengder, eller over lengre tid enn det 
som er nødvendig for å oppnå ønsket virkning. 
Forutsetningen må da hele tiden være at en føl-

ger med i vegetasjonsutviklingen og eventuelt 
justere opp eller ned etter behov. Det kreves en 
viss innsikt som må finnes blant driftspersonalet 
eller være lett tilgjengelig på annen måte. Uøvet 
og ukritisk personale forårsaker iblant helt unød
vendige skuffelser på dette feltet (s. 131 ). 

Toppdekke 
Behandlingen som er skissert i det foregående er 
lagt opp med tanke på at arealene ikke, eller i 
liten grad skal dekkes med jord. Det kan gi godt 
grunnlag for å overlate vegetasjonsetableringen 
til naturen selv - i hvert fall der som det er kort 
avstand til nærmeste aktuelle naturlige vegeta
sjon som dessuten også gjerne bør ligge noe 
høyere, for det letter frøspredningen. 
Dersom en ønsker beite, sår en til med gressfrø. 
Dersom overflaten er fri for generende stein, kan 
det også bli permanent slåtteeng. Skog kan også 
plantes på slike arealer. 
I mange tilfeller har en egnede løsmasser å på
føre arealene. I noen tilfeller er det masser (av
dekkingsmasser) som på forhånd er tatt vare på 



fra de arealene som ble fylltopp eller omformet . 
Det kan gjøre etableringsfasen lettere ved at det 
tilfører plantenæring og er gunstig smittekilde 
fra etablerte mikrobiologiske miljøer på stedet . 
Tilførte masser kan også inneholde plantedeler 
og frø fra den stedlige vegetasjonen . Det kan 
være en fordel dersom det er ønskelig med en 
slik vegetasjon . 
De behandlingsmåtene som er skissert kan gi 
vanlig åkerland. Tradisjonell behandling av åker 
starter gjerne med 15- 30 cm dyp pløying . I den 
grad det forutsettes at det nyformete terrenget 
skal behandles tradisjonelt og massen ikke har 
egenskaper som gjør det umulig å pløye, må en 
derfor legge på et tilstrekkelig tykt og egnet 
topplag . 
Dersom topplaget er særlig rikt på humus, evt. 
myrjord (torv) , må det tas hensyn til at humus 
omsettes (brytes ned) fortere ettersom tilgangen 
på luft øker og temperaturen stiger. Volumet 
(tykkelsen) på et sterkt humusholdig topplag kan 
derfor minke radikalt på kort tid. 
Det er også viktig å være klar over at særlig fin
kornet jord som i tillegg pakkes mye sammen un-

der utleggingen , kan føre til uheldige fysiske for
hold i jorden og derved dårlig plantevekst. I slike 
tilfeller kan det bli påkrevet med vanlig jordfor
bedrende tiltak. 
Innen landbruket er det av flere grunner, i de 
senere årene vokst frem en økende interesse for 
redusert jordarbeiding - det vil kort sagt si -
uten pløying . Det finnes en rekke alternativer for 
slik jordarbeiding. Men det vil føre for langt å gå 
nærmere inn på det her. Det får være nok å kon
statere at slike metoder i mange tilfeller åpner 
mulighetene for redusert tykkelse på - eller helt 
sløyfe - eventuelle topplag også på arealer som 
skal brukes til åker. 

Vann i jorden (vann husholdning) 

Institutt for jordfag ved Norges Landbrukshøy
skole har gjennomført en undersøkelse av sam
mensetning og vannhusholdning i 12 gamle tip
per i Østlandsområdet. Resultatene er publisert 
som VN-rapport nr. 10. 
Her begrenses omtalen til å peke på at vannhus
holdningen i steintipper fra tunneldrift ofte er 
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langt gunstigere for plantevekst enn selv mange 
jordbrukssakkyndige er klar over. Utrivelige 
grasplanter på tippflater skyldes langt oftere 
mangel på næring enn mangel på vann (s. 50Ab 
og 50Bb). 

Vegetasjonsutvikling - suksesjon -
proveniens 
(s. 124 osv.). 

Av det som er skrevet foran om den «lovbestem
te» utviklingen av plantelivet (suksesjon), er det 
lett å avlede at utviklingen fører til en evig kamp 
mellom arter og individer. Det er en hard kamp. 
De seirende individene må både finne seg godt 
til rette med jordbunnsforholdene og dessuten 
ha en livsrytme når det gjelder vekst, formering 
og hvile, som passer til de klimatiske forholdene 
på stedet. (Plantenes livssyklus må være synkro
nisert med klimasyklusen.) Plantene må f.eks. ut
nytte vekstsesongen, men de må også avslutte 
veksten og modne i tide slik at de er forberedt på 
den kommende vinteren. Slike evner er arvelige. 
Det gjør at det over tid skjer et utvalg mellom 

individer, enten de hører til ulike arter eller sam
me art. Det gjør at artene utvikler spesielle sted
egne typer. Det kalles vanlig for proveniens (her
komst, opprinnelse, avstamning), økotype, klima
type eller geografisk rase. De kan ha sterkt vari
erende arvelige egenskaper som til og med kan 
være større enn generelle ulikheter mellom nær
stående arter. 
I vårt langstrakte, fjellrike land, langt mot nord 
og med sterkt skiftende klimatiske forhold, når 
mange arter grensen for sin utbredelse både mot 
nord, syd og høyde over havet. Klimatyper kan 
derfor spille en særlig stor rolle her. 
Proveniensspørsmålet er best utredet for skogs
trær. Det spiller særlig stor rolle for furu, mindre 
for gran. Dette kan i hvert fall delvis, forklares 
med at furuen kom hit til landet som pioner like 
etter istiden - lenge før granen - og derfor har 
hatt best tid til å utvikle geografiske raser. 
I noen tilfeller kan det forekomme ønsker om å 
oppnå spesielle effekter ved å bruke provenien
ser som stengt tatt ikke «passer" til området der 
de skal brukes. Men hovedregelen er at proveni
ensen i størst mulig grad skal egne seg spesielt 



godt for det stedet den brukes, selv om det ikke 
alltid er like viktig for alle arter. Eksemplet med 
furu og gran viser det. Ved kjøp av furuplanter er 
det derfor viktig å oppgi hvor i landet de skal 
plantes og hvor høyt over havet stedet ligger. 
Ved kjøp av granplanter er ikke det så viktig . 
Hos grasartene er det i de senere årene lykkes å 
komme forholdsvis langt i arbeidet med å isolere 
spesielle typer og markedsføre dem under egne 
navn. Det er her særlig hyggelig å konstatere at 
en rekke av disse er norske. Trolig kommer den 
utviklingen til å gå enda fortere i årene som kom
mer. 

Busker og trær 
Innen plantegruppen , busker og trær (li gnoser), 
er det særlig vier, bjørk, or og furu som spiller en 
iøyenfallende rolle under vegetasjonsutviklingen 
- ikke minst på arealer bygget opp av spreng
stein fra tunneldrift . De er alle gode pionerer 
som ofte ikke trenger noen fødselshjelp . Naturen 
står selv for frøspredningen , ofte kan den etab
leringen bli for rikelig . 
I praksis er det særlig furu som blir plantet. Det 

har sammenheng med at mange arealer blir 
etablert som nyplantinger for vanlig skogsdrift . 
Bjørk plantes i blant, men sjelden - gråor noe 
hyppigere. Vier og selje må praktisk talt alltid 
greie seg selv . De kan i blant være uønsket, men 
kan også gjøre nytte bl.a. som le for andre vekst
er under etableringsfasen , og som beite for hus
dyr og vilt. 
Tilbake står da furu som i praksis nesten er ene
rådende når det gjelder tilplanting av nyformete 
arealer etter større landskapsinngrep. 

Planting 
(s. 134, 135, 136 og 137). 

I handelen finnes nå i stor grad planter med jord
klump - pluggplanter (s. 135). Men tidligere 
prøver på sprengstein har vist at planter uten 
klump - barrotsplanter - gir minst like godt re
sultat etter planting når en bare følger opp og 
behandler plantene sk ikkelig , både under trans
port , lagring og planting . 
Arbeidsoperasjonene i forbindelse med plantin
gen er naturlig nok en avgjørende fase i plante
nes liv. De må gjennomføres av folk som er klar 
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over hva de driver med. Hovedregel bør være at 
plantingen skal utføres av personer som har 
gjort det før, under tilsvarende forhold - og da 
med godt resultat! Dette poengteres så sterkt 
fordi dårlige resultater av planting i praksis ofte 
blir tilskrevet uegnete vekstforhold på stedet, 
mens de i virkeligheten er planteren selv som 
ikke har holdt mål! 
Noen enkle praktiske råd (s. 134, 136 og 137): 
grav store plantegroper, % - 5 liter alt etter for
holdene. Fyll gropen med fylljord (s. 134). Det 
kan være vanlig god åkerjord, fin skredjord, 
moldholdig sandjord eller lignende, men ikke 
myrjord (torv). Bland fylljorden med noe av sub
busen - finmassen - som ble gravd opp av hul
let. Plant i blandingen på vanlig måte (s. 134). 
Evt. overskytende masse kan legges som en for
høyning ved planten på nordsiden eller mot evt. 
fremherskende vindretninger. Det kan bedre de 
nære mikroklimatiske forholdene for planten i en 
kritisk etableringsperiode, samtidig som det mar
kerer den i terrenget. 
Når det er tale om furu, går tankene automatisk 
til vår gode, vanlige norske furu (Pinus sylvestris) 

(s. 63, 136 og 137). Gjennom en årrekke har imid
lertid en annen furu trengt seg inn i forstsfolke
nes interessefelter med stor tyngde. Det er vri
furu som oftere kalles contorta furu etter sitt bo
taniske navn (Pinus contorta) (s. 134, 135, 136 og 
137). Den har et stort utbredelsesområde i Nord
Amerika. Forstfolk har noe ulikt syn på denne 
arten. Men den er i hvert fall plantet i stor skala 
her i landet. Proveniensspørsmålet synes å være 
minst like viktig for contorta furu som for vår 
vanlige furu. For de bruksområdene som be
handles i denne publikasjonen synes klart at 
contorta furu har noen fordeler fremfor vanlig fu
ru ved at den tåler planting bedre og kommmer 
fortere i vekst etter planting. Dessuten er den 
mindre utsatt for snøskyttesoppen som tar livet 
av store mengder vanlige furuplanter under snø
en om vinteren. 

Gress og andre urter 
Omtalen av gress og andre urter kunne gjerne 
begynne med en hyldest til geitramsen. Den pre
ger ofte landskapet der den dominerer pioner
fasen på anleggsarealer med sine store mengder 



fargerike blomster, fra dypt purpur til sart rosa -
ja, blomstene kan til og med være rent hvite 
(s. 103, 115 og 133). Geitramsens nære forhold til 
anleggsvirksomhet gjør at den også har fått he
dersnavnet Rallarblom. Under krigen ble den til 
og med kalt Blitzweed i Storbritania fordi den 
hurtig tok kommandoen over vegetasjonsutvik
lingen i ruinene etter den tyske blitzen (terror
bombingen av britiske byer). Som regel er det 
unødvendig å gjøre noe for å få inn geitrams. 
Den populære gjesten kommer ubedt, men også 
den må etter hvert gi tapt for andre planter i 
naturens nådeløse utviklingsrekke. 
Innen urteplantene er det ellers også mange 
andre arter det kunne være av interesse å bruke 
ved vegetasjonsetablering. I praksis vil utvalget i 
de fleste tilfelle begrense seg til dem det med 
rimelighet er mulig å skaffe frø av. Da står gras
artene sentralt. Det er en omfattende og meget 
variert plantegruppe. Mange arter er gode pio
nerer. Nedenfor er listet opp seks aktuelle arter. I 
tillegg er hvitkløver tatt med fordi den, som en 
nitrogenfikserende plante kan, være aktuelle i 
spesielle situasjoner. 

millioner 
frø pr. kg 

Fåresvingel/sauesvingel (Festuca ovina). 
Rødsvinge! (Festuva rubra). 

1,5-3,0 
1 

12-15 Engkvein (Agrostis tenuis). 
Engrapp (Poa pratensis). 
Timotei (Phleum pratense). 
Stivsvingel (Festuca) 
Hvitkløver {Trifolium repens). 

3 
2,5 
1-2 
1,3 

Alle praktiske hensyn er det i listen oppgitt hvor 
mange frø hver av artene innholder pr. kg. I den 
sammenheng kan det også være på sin plass å 
minne om at et frø pr. cm 2 krever 1 O millioner frø 
pr. da. 
Alle de aktuelle grasartene er i dag representert 
ved ulike sorter (provenienser) med egne navn. 
Valg av sort kan derfor være viktig og blir trolig 
enda viktigere i fremtiden. Med tiden kan det ten
kes situasjoner der det blir vel så viktig å velge 
sort fremfor art. Ennå er utviklingen på dette om
rådet inne i en tidlig fase, men den synes klart å 
utvikle seg i et akselerende tempo. Her får det 
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være nok å presentere den forsiktige «regel» at en 
inntil videre bruker norske sorter når slike er å få. 
I mange tilfeller blandes frø av flere arter. Det 
øker sikkerheten for at «noe skal klare seg". 
Dessuten kan det gi et mer variert vegetasjons
bilde. 
Ved landskapsarbeide innen kraftutbyggingen -
og i forbindelse med mange andre anleggsarbei
der - har gressplantene i stor grad som oppgave 
å starte opp første trinn i en utvikling der det 
enten plantes skog eller der stedets egen vegeta
sjon etter hvert skal overta ved naturlig innvan
dring på arealene. Gressplantene kan i en viss 
utstrekning binde plantenæring som finnes i 
massen, og dessuten hindre erosjon i en tidlig 
fase. 
I mange tilfeller er det oppnådd meget gode re
sultater ved å bruke ren fåresvingel for arealer 
bygget opp av sprengstein (tipper) og i massetak 
for grus, sand og leire. I blanding med andre ar
ter spiller fåresvingel også en stor rolle. Den ut
gjør gjerne 40-50% av den enkelte frøblandin
gen. I slike blandinger utgjør de andre artene 
som er nevnt, sjelden mer enn 10-25%. Timotei 

brukes normalt bare i forbindelse med beite. Den 
utgjør da sjelden mer enn 5% av blandingen. 
Men i slike tilfeller brukes oftere de ferdige 
beitefrøblandingene som finnes i handelen og 
som ellers brukes i området. 
I de fleste av de ferdige frøblandingene som fin
nes i handel er fåresvingel ikke med. Men en rek
ke frøfirmaer har spesielle «naturpregede frø
blandinger» der den er med. De frøblandingene 
som finnes i handelen skal alltid ha opplysninger 
om hvilke arter og sorter de inneholder og hvor 
stor del av hver enkel art eller sort utgjør av blan
dingen. 
En vanlig blanding brukt ved vannkraftanlegg ser 
omtent slik ut: 
45% Fåresvingel, 25% Rødsvingel, 15% Eng
kvein, 10% Eng rapp, 5% Hvitkløver. 
I de tilfellene såing bare tar sikte på å få gress 
som skal motvirke erosjon og/eller binde plante
næringstoffene i systemet intil den stedegne ve
getasjonen har etablert seg, trenger en ikke leg
ge særlig stor vekt på valg av frøblanding. Hold 
likevel klar av særlig kraftig voksende arter som 
f.eks. timotei. 



Såing (s. 151 ). 

Såing kan overlates til firmaer som har spesial
maskiner for slike arbeider. Men den kan også i 
de fleste tilfellene utmerket godt utføres med 
vanlige såapparater eller landbruksmaskiner av 
interesserte anleggsfolk som har fått en enkel 
opplæring - eller av folk knyttet til jordbruket på 
stedet. 
I svært mange tilfeller rekker en langt med hånd
kraft. Enkle hånddrevne apparater (s. 151) gjør 
god nytte selv på store arealer. 
Ved såing direkte for hånd, har uøvde personer 
som regel særlig vanskelig for å fordele frøet 
jevnt. Da kan det iblandt være en fordel å blande 
frøet med f.eks. fuktig sand eller fin sandholdig 
jord. I noen tilfeller er det også brukt fullgjødsel i 
stedet for sand, men da må en være særlig på
passelig med «passende» fuktighet! 
Hensikten med såingen, størrelsen på frøet, spi
reevnen og spiremulighetene på stedet avgjør 
hvor mye frø som skal brukes. Ett frø pr. cm 2 kan 
være et holdepunkt, jfr. listen foran. Men der en 
f.eks. bare ønsker å få enkelte grastuster fordelt 
over feltet, kan det brukes mindre. Motsatt, kan 
mengden økes vesentlig dersom en ønsker tett 

grasdekke på arealet fortest mulig. Vanskelig
hetsgraden for jevn såing øker ved bruk av min
kende frømengder. 

Vedlikehold og skjøtsel 
Beite, skog, åker, eng, idrettsarealer m.v. er usta
bile elementer i landskapet skapt av mennesker. 
De krever alle kontinuerlig vedlikehold og skjøt
sel etter egne skjemaer, for å løse de oppgavene 
de er tiltenkt - men det er en annen historie. La 
meg likevel nevne artikkelen «Varig grasmark i 
f6rproduksjon og i annen ressurssammenheng» 
i tidsskriftet «Jord og Myr» 12. årgang 1988. Der 
tar forsker Asbjørn Kåre Karlsen ved Tjøtta forsk
ningsstasjon opp spørsmål som i høy grad er av 
interesse i denne sammenhengen. 
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Bildene er i de fleste tilfellene så omfattende og sammensatte at det ikke har vært praktisk mulig å 
plassere dem under de forskjellig emnene i innholdsfortegnelsen. 

Navn på kraftverk og viktige steder ellers 
som er representert med bilder: 

1 ADAMSELV 
2 ALTA 
3 BJELLAND 
4 BORGUND 
5 BRASKEREIDFOSS 
6 BRATSBERG 
7 BRATTSET 
8 BYRTE 
9 DIVIDALEN 

10 DJUPDAL 
11 DUGE 
12 EVANGER 
13 GRYTTEN 
14 HOLEN 
15 HOVE 
16 HYLEN 
17 KVILLDAL 
18 LAUDAL 
19 MEL 
20 MYKSTUFOSS 
21 MÅLSET 
22 NEDRE RØSSÅGA 

23 NES 
24 NORE 
25 OSA 
26 RANA 
27 RENDAL 
28 SAURDAL 
29 SILDVIK 
30 SIMA 
31 SISO 
32 SKJEFSTADFOSS I 
33 SKJOMEN 
34 SKJÅK 
35 SMELAND 
36 SONGA 
37 SUNDSBARM 
38 TAFJORD I 
39 TONSTAD 
40 USTA 
41 VEMORK 
42 ØRTEREN 
43 ÅNA-SIRA 

Stedsnavn uten tilknytning til kraftverk: 

44 BIDJOVAGGE 
45 E6 v/MJØSA 
46 ETNEELV 
47 FJÆRLAND 
48 FOLGEFONNI 
49 FUNDIN, EINUNNDALEN 
50 FØRRE 
51 HALLINGDAL 
52 HELGÅDALEN, VERDALEN 
53 JOSTEDALSBREEN 
54 JUTULHOGGET 
55 KNABEN GRUVER 
56 LOEN 
57 LÆRDAL 
58 NIGARDSBREEN 
59 RANA GRUVER 
60 SEM I ASKER 
61 STORSJØEN, RENDAL 
62 SØRÅA, HØYLANDET NORD-TRØNDELAG 
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Hillestad, Knut Ove: Alle de øvrige bildene 

Folgefonni ved Sørfjorden i Hardanger er en av de mange 
breene som kan dra tankene tilbake til den tiden da landet 
var dekket av is som i stor grad også formet landskapet (30. 
september 1987). 
The Folge Glacier at Sørfjorden in Hardanger is ane of the 
many remaining formations which remind us that Norway 
was once covered by massive sheets of ice that exerted a 
tremendous influence on the /andscape (30 September 1987). 
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Nigardsbreen er en gren av Jostedalsbreen ned mot Josteda
len . Den minker. I 1937 dekket den hele Nigardsvatn. Fra 
1968 har den trukket seg tilbake fra øvre enden av vatnet. 
Breen, med elv , vatnet og tilhørende delta , forteller sitt tydeli
ge språk om " gamle krefter " som fremdeles er igang med å 
forme landskapet (26. august 1981 ). 
The Nigards Glacier, a branch of the Jostedals Glacier wh ich 
extends down towards the Jostedal Valley, is slowly disap
pearing. In 1937 it covered Lake Nigards completely. Since 
1968 it has receded from the upper end of the lake. The gla
cier, like the river, lake and delta, c/early demonstrates the 
" age-old forces" that are still in the process of shaping the 
landscape (26 August 1981). 

Stegholbreen som er med på b ildet , og Lodalsbreen utenfor 
bildet til venstre , er andre armer av Jostedalsbreen . Også di s
se er mektige landskapsformere. Store mengder materiale fø
res nedover og bygger opp Fåbergstølsgrandane (6. august 
1985) . 
The Steghol Glacier, pictured here, and the Lodals Glacier, 
off to the lefl, are other branches of the Jostedals Glacier. 
They too have a powerful influence on the landscape. Large 
amounts of sediment are transported downstream, forming 
the alluvial flats at Fåbergstølgrandane (6 August 1985). 



Mot slutten av istiden var Øvre Østerdalen fyll! opp av en 
bredemt sjo . Trolig ble Jutulhogget dannet av avlopet fra sjo
en mot Tylldalen (6. august 1980). 
Towards the end of the lee Age, the Ovre Osterdalen Valley 
was fil/ed by a lake formed by glacial entrapment. It is likely 
thai the Jutul Canyon was formed by drainage from the lake 
down towards the Tylldalen valley (6 August 1980). 

Fjellet i bakgrunnen bærer tydelig preg av fjellkjedefolding 
for millioner av år siden . Istidene som fulgte sorget fora slipe 
toppene . Grunnfjellet i forgrunnen er tydeligere preget av 
isens virkninger. Der ligger ogsa alle ste inblokkene som isen 
la fra seg da den forsvant (17. jun i 1985). 
The mountain in the background testifies to the formation of 
the range millions of years aga by the process of folding. The 
lee Age subsequently rounded the peaks to same extent. The 
bedrock in the foreground is more clearly marked by the gla
cial action. The boulders were deposited by the ice when it 
receded (17 June 1985). 
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36 I 1905 og i 1936 gikk det mektige ras i denne fjellsiden . Henholdsvis 60 og 74 men
nesker omkom. Også tidligere har det gått store skred i Loen . Tallrike fjellskred 
omkring i landet skyldes også naturkrefter som former landskapet (24. august 1973). 

Tremendous avalanches occurred on this mountainside in 1905 and 1936, claiming 
the lives of 60 and 74 people, respectively. Major avalanches have also taken place in 
Loen earlier. Numerous landslides across the country are attributab/e to natura/ 
forces at work (24 August 1973). 

Former brytes ned - og former bygges opp. 
Lærdal (7. oktober 1986). 

Same formations are broken down white ot
hers are built up. Lærdal (7 October 1986). 



Et sorgel ig syn - Knaben gruver er forlatt i lite til fredsst il lende 
stand. (6. august 1980). 

A pitiful sight - the Knaben mines were abandoned in a very 
sorry state (6 August 1980). 

Et gammelt steinbrudd fra den gangen hellenerne etablerte 
bysamfunn på Sicil ia. Nå sitrusplantasje (Secilia januar 1973). 

An old stane quarry from the time of the Hellenic co/oniza
tion of Sicily. Now a citrus plantation (Sicily. January 1973). 
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La en av pyramidene i Egypt stå som eksempel på gamle byggve rk med store 
og varige landskapsmessige konsekvenser. Giza (februar 1978). 

An Egyptian pyramid is a prime example of an ancient monument which has 
had an enormous, lasting impact on the landscape. Giza (February 1978). 

«Ein skigard kan 'kje vara evig veit du ... ". Ja, 
så heter det i visen som bl.a . en bekreftelse på 
at driftsmåter og interesser skifter gjennom ti
dene. Tonsåsen (juli 1983). 

"A fence can 't stand forever, you know " 
These words from the text of bal/ad may be 
interpreted to mean that methods and inter
ests change as time passes. Tonsåsen (July 
1983). 



Gode og stabile terrengformer i et 
landskap bygget opp av løsmas
ser. Romedal (23. mai 1978) . 

Attractive, stable terrain in a land
scape built up of blast rock. Ro
medal (23 May 1978). 

Løsmasser skal ha en profil lik unnarennet i en 
hoppbakke med «kul » og «overgang ". 
Hell ingsvinkelen varierer innen vide 
grenser, Hurdal (2. mars 1987). 

The profi/e should resemble that of a ski jump s/ope 
with a " bump" {brow) and a «transition " (change of 
gradient). The angle of the slope may vary consider
ably. Hurdal (2 March 1987). 
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A. Steintippen har fått sin "kul ". Evanger kraftverk (29. juni 1987). - B ..... og denne har fått sin " overgang " . lsdalen , Sima kraftverk (22. juli 
1987). C. God t ilslutning av nytt terreng (sprengstein ) mot det høyereliggende gamle, i en situasjon der overflatevann ikke skaper spesielle 
problemer. lsdalen , Sima kraftverk (22. juli 1987). D. Overflatevann og bekker er sik ret avløp gjennom markerte drag ("da ler " ) i nytt terreng 
bygget opp av løsmasser (her sprengstein). lsdalen , Sima kraftverk (22. juli 1987). E. Tipp av overskuddsmasser fra fullprofilboring av tunnel. 
Tilsynelatende har tippen i Neverdal fått god form. Men det er ikke tatt hensyn til en liten bekk som går i fl omperioder. Bekken har sta rtet 
omfattende erosjon i tippen allerede første vå ren. Brattset Kraftverk , Orkla (25. september 1986). F. Her startet bekken sin gjerning (25. 
september 1986). G. Allerede etter få meters løp er gravingen betydelig (25. september 1986) . 

A. This rock tip has its " bump". Evanger Power Plant (29 June 1987). - B ..... and this ane has its «transition". lsdalen Valley, Sima Power Plant 
(22 July 1987). C. A pleasing f/ow of new terrain (blast rock) in to the higher, older terrain in an area where surface runoff does not create any 
special problems. lsdalen Valley, Sima Power Plant (22 July 1987). D. Surface runoff and streams are assured adequate drainage by small 
"ditches" through new terrain built up of blast rock. lsdalen Valley, Sima Power Plant (22 July 1987). E. A tip of surplus rock (tailings) from full 
profile tunneling. Although the tip in Neverdal appears to be well-shaped, account was not taken of a small stream that grows considerably 
during periods of flooding. The stream caused serious erosion on the tip from the very first spring of its existence. Brattset Power Plant, Orkla 
(25 September 1986). F. The problem in its infancy (25 September 1986). G. After just a few meters, it is already obvious that erosion is an 
insidious problem (25 September 1986). 





42 Eidfjorden mot Sima kraftverk og Kjeasen . Ovenfor Kjeåsen ligger en steintipp pa ca 
1 mill. m3

. Den er ikke syn lig herfra. Sima kraftverk (22 . juli 1987). 
Innfelt : Kjeasen sett gjennom telelinse fra samme stasted som ovenfor. Ste intippen er 
fremdeles ikke synlig. Sima kraftverk (22. jul i 1987). 

The Eid Fjord viewed towards the Sima Power Plant and Kjeåsen . The rock tip above Kjeå
sen, which contains about 1 million m 3

, is not visible from this angle. Sima Power Plant (22 
July 1987). lnsert : Kjeåsen viewed through a telephoto lens from the same sile as above. The 
rock tip is still not visible. Sima Power Plant (22 July 1987). 



T.v.: Utsikt fra ståsted ovenfor tippen på Kjeåsen og mot ståstedet 
for de to foregående bildene. Sprengstein fra tunnelarbeidene er 
under utkjoring . Anleggsbrakkene er klart synlige . Deler av taket på 
gårdshuset kan skimtes . Sima kraftverk (10. august 1977). 
T.h.: Det er formet et markert daldrag mellom nytt (t ippen) og gam
melt terreng . Det er gjort for å lede bort bekkene i om radet og over
flatevannet ellers, men også for a lede snoskred unna bebyggelsen 
på Kjeåsen. Sima kraftverk (22. juli 1987). 
Under: Godt sikret bekkelop leder vannet unna. Jfr. bil de 6B.b. Sima 
kraftverk (22. juli 1987). 
(Lett) The view from above the tip at Kjeasen towards the site from 
which the two preceding p ictures were laken. Surplus blast rock 
from the tunneling is being hau/ed in. The workers · barracks are 
clearly visible and it is possible to discern the roof of the farm 
house. Sima Power Plant (10 August 1977). 
(Right) A ditch has been made between the new (tip) and the old 
terrain . This has been done to drain streams and other surface run
off from the area, as well as to divert avalanches away from the 
buildings at Kjeasen. Sima Power Plant (22 July 1987). 
(Below) Reinforced streambeds divert the water. Cf. photograph 
6.8.b Sima Power Plant (22 July 1987). 
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Sprengstein fra fjellarbeidet ved Bjelland 
kraftverk under utkjoring og tipping (10. 

• april 1973). Blast rock from the construction 
sile at the Bjelland Power Plant being 
hau/ed in and tipped. (10 April 1973). 

Det nye landskapet ligger ferdig formet og 
etablert etter endt anleggsdrift. Bjelland 
kraftverk (1980). The new /andscape in its 
final form after the completion of construc- 1 
lian. Bjelland Power Plant. (1980). • 



De gamle steintippene ved tverrslagene for tillopstunnel til Vemork kraftverk ligger lett synlige som perle r pa en snor langs fjellsiden. Vemork 
kraftverk (september 1986) . 
The old tai/ing tips near the adits from the Vemork Paver Plant intake tunnel are highly visible. These so-called " negative tunne/s " look like 
beads strung out along the montainside. Vemork Power Plant (September 1986). 
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46 " salve " fra sprenging av utlopet fra Åna
Sira kraftverk (februar 1971) . A " blast" 
from the demolition work done to exca
vate the out/et from the Ana-Sira Plant. 

Omradet ved utlopet fra Ana-Sira kraft- -. 
verk etter endt forming (7 . april 1972). 
The area around the out/et from the Ana
Sira Power Plant after shaping. 
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Omradet ved utlopet fra Åna-S ira kraftverk er vel etablert (9 . ju li 1988). 
Vegetation has become well-established in the area around the out/et from the Åna-Sira Power Plant (9 July 1988). 
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Overskuddstein (sprengstein) fra tunneldrift under utkjøring og forming (16. juni 
1965) - til en badeplass ved inntaket til Nes kraftverk (22. juli 1987). 

Surplus rock (blast rock) from funne/ing is being hau/ed in and shaped (16 June 
1965) - info a beach near the intake to the Nes power Plant (22 July 1987). 



Utkjørt sprengstein fra tverrslag før forming . Målsel kraftverk, Vik i Sogn (12 . 
september 1968) - . Sprengsteinen godt formet og vel etablert (15 . september 
1988). 

Blast rock removed from adits befare contouring. Målsel Power Plant, Vik in 
Sogn (12 September 1968). - Blast rock from the preceding photograph, at
tractively contoured, with well-established vegetation (15 September 1988). 
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Stasjonsomradet ved Alta kraftverk ved starten av anleggsdriften (15 . juni 1982). Ut-
50 kjøring av tunnelstein og uttak av grus i full gang (18. juni 1984) . The station area near 

the Alta Power Plant at the start of construction (15 June 1982). The hau/ing away of 
tunnel rock and quarrying of grave/ are in full swing at the Alta Power Plant (18 June 
1984). 
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Det ferdige stasjonsomradet ved Alta kraftverk . En flokk re in beiter (23. august 1988). 
The completed station area at the Alta Power Plant. A herd of grazing re indeer (23 August 1988). 





+- Anleggsdr iften starter opp ved Saurdal 
kraftverk (10 . juni 1975) . 
Construction of the Saurdal Power Plant 
is about to commence (10 June 1975). t 
Anleggsarbeidene ved Saurdal kraftverk er avsluttet (10 . juli 
1988). 
The Saurdal Power Plant upon completion (10 July 1988). 

Omlag 3 mill. m3 ? overskuddsstein fra tunneldriften er under 
utkjøring . Saurdal kraftverk (1983) . 
Nearly 3 million m 3 of surplus blast rock from lunne/ing oper
ations have been dumped here. Saurdal Power Plant (1983). 

Mesteparten av massene fra bildet ovenfor er ferdig utkjørt -+ 
og delvis også ferdig formet og nytilsådd som et nær 200 da. 
beite (26. august 1987) . 
Most of the rock in the photograph above has been hau/ed 
in , shaped and seeded with grass to provide nearly 200 de
cares of good grazing land (26 August 1987). 



54 Overskuddsmasser fra tunneldrift ferdig formet og tilsadd som beite for sauer. Evanger kraftverk (13 . juni 1988). 
Surplus tailings from funne/ing after contouring and seeding - now a perfect place for sheep grazing. Evanger Power Plant (13 June 1988). 
Drovtyggende sauer pa beite av tippmasser (17 . juli 1988). 
Sheep chewing their cuds white grazing on the new pasture. Evanger Power Plant (17 July 1988). 



Utalmodige okser venter på beite. Saurdal kraftverk. Ulla-Forre (9. oktober 1986). - To ar senere har en ny generasjon okser fatt et ypperlig 
beite opparbeidet pa sprengstein (10. juli 1988) . 
Bulls dreaming of pasture. Saurdal Power Plant. Ulla-Forre (9 October 1986). - Two years later a new generation of bu/Is enjoys rich grazing 
lands developed on the biasted rock Saurdal Power Plant. Ulla-Forre ( 10 July 1988). 
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Flomlop for oppfylling (juni 1978). 
The flood plain prior to fil/ing . Laudal Power Plant (June 1978). 

Et lite boligområde under utbygging på arealet fyll! opp av 
sprengstein i det tidligere flomlop. Laudal kraftverk (trolig 1981). 
A small housing estate being developed on a former flood plain 
which has been filled with blast rock. Laudal Power Plant. 



Det forste huset med tilhorende plen er på plass 
(18 . juni 1981 ). 
The first house and /awn have become a reality 
(18 June 1981). 

En del av boligfeltet er ferdig utbygd og vel etablert (11 . september 1985). 
Part of the housing project is completed (11 September 1985). 
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58 Overskuddsstein fra tunneldrift er kjørt ut i det tidl igere flomløpet og pa det nærmeste ferdig formet. I den bortre enden til venstre er det første 
huset i boligområdet kommet på plass. Laudal kraftverk (18. juni 1981). 
Surplus tailings from lunne/ing operations have been dumped on the former flood plain and contouring is nearly completed. The first house 
can be seen to the far lett. Laudal Power Plant (18 June 1981). 



Boligomradet er pa plass og vegetasjonsutviklingen i god gjenge på arealer som er vist på motstående side . laudal kraftverk 
(30. september 1986). 
The housing project is finished and vegetation is developing well, as exemplified on the opposite page. Laudal Power Plant 
(30 September 1986). 
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Uttak av masse fra tidlige re oppfylt steintipp ved 
Sjurhaugfossen. Husene i bakgrunnen ble hevet ca 
2,5 meter ved oppbyggingen av tippen. De har nå 
en takhøyde i kjelleren på 5 meterl Borgund kraft
verk, Lærdal (14 . august 1973). 
Removal of rock from a tip at Sjurhaugfossen Falls. 
The houses in the background were jacked up ap
prox. 2.5 meters when the tip was built up. Now 
their cellar ceilings are 5 meters high' Borgund 
Power Plant, Lærdal (14 August 1973). 

Tippområdet ferdig formet og vel etab lert som jord 
bruksland. Borgund kraftverk (29. august 1977) . 
The tip area upon completion of contouring; now firm
ly established farmland. Borgund Power Plant (29 Au
gust 1977). 



Stasjonsområdet under oppbygging med sprengstein . 
Siso kraftverk (28 . mai 1968). 
The station area being built up with blast rock. Siso 
Power Plant (28 May 1968). 

Stasjonsområdet ferdig formet og med fin vegeta
sjonsutvikling. Siso kraftverk (17. september 1985) . 
The completed station area. Vegetation is developing 
nicely. Siso Power Plant (17 September 1985). 
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Over: Tipp under sluttfasen av utkjoringen av 
sprengstein fra tunne ldrift. Åna-Sira kraftverk 
(1970). 
Under : Tippen ferdig formet , tilsadd og delvis til
plantet med furu som skjules av gress (9. august 
1973). 
Neste side: En av furuplantene som skjules av 
gress på foreg ående bilde (9. august 1973). 
Den storste furuen er den samme som er vist på 
foreg ående bilde. De to foran er selvsådde (9. juli 
1988). 
(Above) The tip during the final phase of dumping 
tailings from tunneling operations. Ana-Sira Power 
Plant (1970). 
(Below) The completed tip, contoured, seeded and 
to same extent planled with pine saplings which 
are hidden by the grass (9 August 1973). 
Next page: A c/ose-up of ane of the pine saplings 
hidden by the grass in the preceding picture (9 Au
gust 1973). 
The biggest pine is the same ane shown in the pre
ceding picture. The two pines in the foreground 
have developed natura/ly (9 July 1988). 
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~ Det gulbrune terrenget er bygget opp av overskudds
stein fra tunneldrift. Duge kraftverk , Sira-Kvina (29. 
september 1986). 
The galden brown area has been built up of blast rock 
lett over from lunne/ing operations. Duge Power Plant, 
Sira-Kvina (29 September 1986). 

Veien som er fort gjennom det nye terrenget er stort 
sett vel lykket (29. september 1986). "" men det samme 
kan ikke sies om bekkelopet (29. september 1986). 
The road trough the new terrain was for the most part 
successful (29 September 1986). " " bul the same can
not be said of the stream channel (29 September 
1986). 



Over 1 mill. m3 overskuddsstein fra tunneldrift er lagt opp 
i denne t ippen som er under avsluttende form ing. Formen 
er i stor grad bestemt av kraftledn ingen som gar langs 
foten av t ippen. Nes kraftverk (6. jun i 1967). 
More than 1 million m 3 of surplus blast rock from tunnels 
have been located in th is tip wh ich is in the final stages of 
contouring. lts shape is largely determined by the power 
lines that run along the foot of the tip. Nes Power Plant (6 
June 1967). 

Tippen b le tilsådd med avrens fra frorenser ier. Det ga et 
var iert og interessant , midlertid ig vegetasjonsb ilde (29. 
august 1977). 
This area was sown with waste from a seed cleaning 
plant. This provided a wide variety of interesting first cov
er species in the temporary vegetation picture (29 August 
1977). 

Som plan lagt har vegetasjonsbil det endret seg over t id . -+ 
Det vil det fortsatt gjore. Det kan ofte være meget. inter
essant a fo lge sli ke vegetasjonsutvikli nger (10. jun i 1986). 
Precisely as planned, the vegetat ion has changed wi th the 
passage of time, as i t will continue to do. It is extremely 
interest ing to follow this development process. ( 10 June 
1986). 
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Det gresskledde arealet - beite -
er bygget opp av sprengstein . Det 
er sauebeitingen som avgjor hvor 
fort bjerken skal legge beslag på 
arealet. Kvildal kraftverk (9 . au
gust 1984). 
The grassy area - pasture - has 
been built up of blast rock. The 
rate at which birch will come to 
dominate the area will be deter
mined by the amount of sheep 
grazing attowed. Kvil/dal Power 
Plant (9 August 1984). 

Sprengstein fra tunneldriften ved 
Mel kraftverk i Vetlefjorden i Sogn 
bl ir brukt til å heve lavtliggende 
jordbruksarealer langs elven (25. 
mai 1988). 
Blast rock from lunne/ing at the 
Mel Power Plant in Vette Fjord in 
Sogn was used to raise tow-tying 
farm/and on the banks of the river 
(25 May 1988). 



Overskuddsmasser fra fjell
sprengning og kanalisering brukt 
til a heve lavtl iggende area ler og 
vinne inn nytt land mot Seljords
vatnet. Sundsbarm kraftverk (26. 
april 1971 ). 
Rock teft over from blasting and 
channeling was used to raise low
lying land and reclaim new land 
at Lake Seljords. Sundsbarm 
Power Plant (26 April 1971). 

Det nye arealet vist på bilde oven
for har bl .a. oket dyrkbart areal i 
hagene i forgrunnen og gitt mu
ligheter for fotballbane (11. sep
tember 1978). 
The new area pictured above has 
increased the size of the fots in 
the foreground and made it pos
sible to build a soccer field ( 11 
September 1978). 
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Naturlig etablering av skog pa nytt areal bygget opp mot Glama av sprengstein fra Skjefstadfoss kraftverk (29. september 1981}. 
The natura/ development of foresi in a new area near the G/ama. built up of blast rock from the Skjefstadfoss Power Plant (29 September 1981). 



Badeplass laget av fullprofilmasser (borkaks) fra tunneldriften for kloakkavlopssystemet i indre Oslofjord . Ho lmen bukten i Asker (29. jun i 1987). 
A beach made from rock lefl over from the fu/1-profile drilling done in connection with the construction of tunnels fora sewerage system in the 
inner Oslo Fjord area. Holmen Bay in Asker (29 June 1987). 
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Over : Den mest kontroversielle steintip
pen under kraftutbyggingen i Hallingdal 
kjores bort. Steinen skal brukes til vei
bygging over mot Dagal i. Geilo sentrum 
nede i dalen . Usta kraftverk (17 . juni 
1970). 
{Above) The most controversial rock tip 
associated with hydropower develop
ment in Hallingdal being hau/ed away. 
The rock will be used to build a road to 
Dagali. The town of Geilo can be seen 
down in the valley. Usta Power Plant (17 
June 1970). 

Under: Steintippen er borte . Stedegen 
vegetasjon er i ferd med å gjenerobre 
arealet. Fjellsiden på andre siden av Gei
lo sentrum viser at skiturismen nå har 
overtatt uten naturvernmessige motfore
stillinger (23. juli 1985). 
(Below) the rock tip has been removed. 
lndigenous vegetation is once again 
making headway. The mountainside on 
the other side of Geilo shows how alpine 
skiing has proliferated in the area, yet 
the development of this industry was not 
contested by environmentalists (23 June 
1985). 

Det gulbrune feltet i Øvre del av bildet -+ 
viser tomten etter steintippen som er 
presentert på motstående side. Etter 
hvert vil bjorkeskogen overta (august 
1981 ). 
The galden brown area in the upper part 
of the photo shows the sile after removal 
of the rock tip shown on the opposite 
page. Birch foresi will gradually take 
over (August 1981). 
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Riggområde og steintipp ved Mykstufoss kraftverk (23. 
juni 1964). 
Construction sile and rock tip near the Mykstufoss 
Power Plant (23 June 1964). 

Uttak av masse fra den ferdig formete steintippen 
kraftverk (10 . september 1965). 
Removal of material from the contoured rock tip (10 
September 1965). 



Intens drift med knusing og bortkjøring av masse fra ste intippen (1. september 1987). 
Intensive efforts to crush and hau/ away rock from the tip (1 September 1987). 
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Godt plassert, formet og tilsadd steintipp . Rana kraft
verk (12 . august 1971 ). 
A good example of a successfully located, contoured 
and seeded rock tip. Rana Power Plant (12 August 
1971). 

Dessverre har NSB tatt et brutalt jafs av tippen (12. 
august 1971 ). 
Unfortunately, the railway has laken a brutal bite out 
of this tip ( 12 August 1971 ). 



Vegetasjonen på tippen er i fin utvikling (13 . august 
1985). 
The vegetation on the tip is progressing nicely (13 Au
gust 1985). 

NSB 's jafs fra 1971 har gitt rom for kassert bilvrak (13 . 
august 1985) . 
The bite laken by the railway in 1971 provided a niche 
for an old wreck (13 August 1985). 
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Godt plassert , formet og tilsådd depot av 
sprengstein som skal brukes som mas
setak over tid . Lastebilen har hentet 
ste in fra bortre enden der uttaket skal 
skje . Smeland kraftverk (25. august 
1987). 
Well placed, shaped and seeded tempor
ary depot of blast rock thai will eventu
ally be used. The truck has /oaded rock 
from the far end of the tip , where remov
al operations will begin. Smeland Power 
Plant (25 August 1987). 

Fra denne enden av tippen hentes mas
se. Det er men ingen at arealet skal settes 
i stand etter hvert som massen fjernes 
(25 . august 1987). 
Rock is being laken from this end of the 
tip . The intention is to /andscape the ar
ea in stages as the rock is removed (25 
August 1987). 



Steintipp ved Ørteren kraftverk. under 
bortkjoring for veibygg ing (18 jun i 1975). 
The rock tip at the Orteren Power Plant. 
being depleted for road construction 
purposes (18 June 1975). 

Steint ippen ved Ørteren kraftverk er fje r
net. Tomten er til sådd som beite, men 
ligger ell ers k lar for å ta i mot innvan
dring av stedegen vegetasjon (23 . jul i 
1985). 
The rock tip at the Orteren Power Plant 
has now been completely removed. The 
si le has been seeded for grazing, and is 
otherwise highly receptive to the immi
gration of indigenous vegetation (23 July 
1985). 
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Over t.v .: Her lå store mengder sprengstein midlertidig lagret. Steinen 
er transportert til andre steder i Rogaland . Arealet er under sluttbe
handling . Hylen kraftverk (4. mai 1988). 
Under t.v.: Arealet er ferdig formet og tilsådd. Legg merke til god og 
flomsikker kanal for overflatevann langs foten av vegskråningen til 
venstre (10. juni 1988). 
Over : Uttak av grus ved Fet. Sima kraftverk (8. oktober 1974) . 
Neste side: Grusuttaket er avsluttet , arealet ferdig formet og satt i stand 
til jordbrukslandskap. Slått er igang. En terskel , ikke synlig på bildet , 
sørger for vann i «lagunen " (22 . juli 1987) . 
(Above lett) Large amounts of blast rock were deposited here tempor
arily The rock has been transported to other places in Rogaland Coun
ty. The area is in the final stages of treatment. Hy/en Power Plant (4 May 
1988). 
(Be/ow lett) The area has been contoured and seeded. Note the elever 
design of the drainage ditch a/ong the foot of the slope at the lett ( 10 
June 1988). 
{Above) Grave/ pit at Fet. Sima Power Plant (8 October 1974). 
(Next page) The grave/ pit is closed. The area has been contoured and 
made into farmland. Haymaking. A weir, not visible in this photo, keeps 
the " lagoon " filled (22 July 1787). 
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Massetak i drift ved Målset kraft
verk (29. september 1967). 
Grave/ pit at the Målset Power 
Plant (29 September 1967). 

Uttak av masse er forlengst av
sluttet og arealet satt i stand . Mål
set kraftverk (15. september 1988). 
Grave/ operations were complet
ed and the area was landscaped 
quite some time ago (15 Septem
ber 1988). 



Dam under bygging og massetak i 
drift ved Målset kraftverk (29. sep
tember 1967). 
Dam construction and grave/ op
erations in full swing (29 Septem
ber 1967). 

Dammen og terrenget formet. 
Massetaket er i ferd med å få 
" hjemstavnsrett" på stedet (1 5. 
september 1988). 
The dam and the terrain are com
pleted. The grave/ pil is beginning 
to blend in (15 September 1988). 



Fint istandsatt terreng etter tidli
gere grustak ved Kvilldal kraftverk 
(10. juni 1988). 
Attractive terrain on a former 
grave/ pit at the Kvifldal Power 
Plant (10 June 1988). 

Grustaket settes i stand etter som 
en gar frem med driften . Forre 
(1 O. juli 1988). 
The grave/ pil is being land
scaped in stages as work pro
gresses. Forre (10 July 1988). 



Fint istandsatt terreng etter tidli
gere massetak. Holen kraftverk 
(11 . september 1985). 
Attractive area developed on a 
former grave/ pit at the Holen 
Power Plant (11September1985) . 

Godt istandsatt grustak. Kombi
nert med en terskel er resultatet 
blitt meget godt. Holen kraftverk 
(10. september 1985). 
A successfully landscaped grave/ 
pil. In combination with a weir, 
the result is highly satisfactory. 
Holen Power Plant (10 September 
1985). 



Anleggsdrift i fu ll gang med dam , 
grustak, inntak m.m. ved Kvil
steinsvatnet. Målsel kraftverk 
(august 1970). 
Construction at i ts peak; the dam, 
grave/ pif, intake, etc. at Lake Kvil
steinsvatn. Målsel Power Plant 
(August 1970). 

lstandsettingsarbeidene ved Kv il
ste insvatnet omfattet også en ter
ske l som ligger utenfor bi ldet t il 
høyre (27. september 1972). 
Preparation of the area at Lake 
Kvilsteinsvatn also included 
building a weir (off the photo to 
the right) (27 September 1972). 



Avsluttet massetak, men før for
ming , Nore kraftverk (10. septem
ber 1965). 
C/osed gravet pit, prior to con
touring. Nore Power Plant (10 
September 1965). 

Massetaket ble formet og ti lplan
tet . Men mye av denne vegetasjo
nen (løvtrærne) har etablert seg 
ved egen hjelp (23. juni 1985). 
The grave/ pit after contouring 
and planting. Much of the vegeta
tion (deciduous trees) has moved 
into the area natura/ly (23 June 
1985). 



Over t.v. Dam under bygging . Noe av steinbruddet måtte ligger over 
hoyeste regulerte vannstand. Syrte kraftverk (7. august 1969). 
Over t.h . Et platå formes i bruddet over hoyeste regulerte vannstand 
(20 august 1969). 
Under: Bruddet ferdig formet. Vegen , som tidligere gikk ovenfor 
bruddet , er nå lagt på platået. Syrte kraftverk (23. juli 1969). 

(Above teft) Dam under construction. Part of the rock quarry had to 
be located above the maximum water fevei. Byrte Power Plant, 
Tokke (7 August 1969). 
(Above right) A shelf is being formed in the quarry above the maxi
mum water leve/ (20 August 1969). 
(Below) Contouring is completed. The road, which previously trans
versed the quarry, is now /ocated on the shelf. Byrte Power Plant (23 
July 1969). 



Over t.v. Songadammen var den forste store steinfyllingsdammen i 
Norge. Steinbruddet ble lagt lett synlig og uten landskapsmessige 
vurderinger. (Til venstre på bildet.) Songa kraftverk (6. august 1986). 
Over t.h. Steinbruddet ved Songadammen for det ble satt i stand 
(23. juli 1969). 
Under: Steinbruddet ved Songadammen etter istandsetting , men 
før vegetasjonen har etablert seg (6. august 1986). 

(Above lefl} The Songa Dam was the first large rockfil/ dam built in 
Norway. the quarry was highly visible and no account was laken of 
its impact on the landscape. (To the lefl} Songa Power Plant (6 
August 1986). 
(Above right) The rock quarry at the Songa Dam befare rectification 
measures were instituted (23 July 1969). 
(Below) The rock quarry at the Songa Dam after landscaping. but 
befare vegetation had gained a foothold (6 August 1986). 





+- Et dyretråkk eller en gangsti kan snirkle 
seg gjennom landskapet på denne må
ten . Sem i Asker (20. juni 1964) . 
.... men en lignende trase for en veg vir
ker " nervøst". Grytten kraftverk (19. sep
tember 1970). 

An animal path or a footpath can wind 
its way through the landscape like this. 
Sem in Asker (20 June 1964). 

bul a road that follows a similar 
course looks ujumpy" . Grytten Power 
Plant (19 September 1970). 

God trase for veg i terreng , byg9et opp 
av sprengstein fra kraftverk. Ana-S ira 
kraftverk (4. august 1983). 
Også en god trase for veg gjennom nytt 
terreng - beite - bygget opp av spreng
stein. Kvilldal kraftverk , Hjorteland pum
pestasjon (10. juli 1988). 

A suitable course fora road through new 
terrain which has been built up of blast 
rock from the power plant. Ana-Sira 
Power Plant (4 August 1983). 
Another suitable roadway through new 
terrain - pasture - built up of blast 
rock. Kvil/dal Power Plant, Hjorteland 
Pumping Station (10 July 1988). 





~ T.v. Uheld ig, «kantete " vegtrase. 
Rana gruver (17. august 1976). 
T.h. Den gamle og den nye vegen . 
Den nye kunne med fordel hatt en 
noe mykere traseforing . E6 ved 
Mjosa (13. juli 1975). 

(Lefl) A roadway with too many 
" angles". Rana mines (17 August 
1976). 
(Right) The old road and the new. 
The new road would have been 
more attractive had it had some
what «Softer" lines. E6 near Mjo
sa (13 July 1975). 

Over : Anleggsvei med god linjefo- -. 
ring , men darlig behandl ing av si
deterrenget. Sjak kraftverk (10. 
september 1968). 
Under : Bruk av overskudd 
sprengstein fra kraftutbyggingen , 
brukt pa en fornuftig måte har gitt 
god vegtrase . Rana kraftverk (12. 
august 1971 ). 

(Above) A service road with nice 
lines, but nothing was done with 
the roadbanks. Sjak Power Plant 
(10 September 1968). 
(Below) Used wisely, surplus blast 
rock from power plant develop
ment has provided a very attrac
tive roadway. Rana Power Plant 
(12 August 1971). 



~ Over : Anleggsvegen fjernes i sin helhet. 
Sildvik kraftverk (23. september 1986). 
Under: An leggsveg som det ikke lenger 
er bruk for. Skulderen er noe avrundet. 
Vegbanen er påført litt løsmasse. Det he
le er tilsådd . Resten er overlatt til natur
lig vegetasjonsutvikling i den grad saue
beitingen tillater det. Kvilldal kr.v. (9 . au
gust 1984). 

(Above) The service road has been com
pletely removed. Sildvik Power Plant (23 
September 1986). 
(Below) A superfluous service road. The 
shou/der is rounded off somewhat. The 
roadway is covered with a thin layer of 
topsoil and seeded. As far as sheep graz
ing allows, the rest is lett to the natura/ 
succession of vegetation. Kvil/dal Power 
Plant (9 August 1984). 

Tidligere an leggsveg , dimensjonert for -+ 
stor trafikk og tunge kjoretoyer, opprin
nelig bygd 7 - 9 m bred helt opp til 11 m 
ved rnøteplasser. Etter bruk ble vegen 
ombygget til dagens behov med en bred-
de på 4,5 m og tilpasset terrenget. Holen 
kraftverk (10 . september 1985). 
A former service road constructed for 
busy traffic and heavy vehicles, original
ly 7- 9 meters wide, expanding to 11 me
ters at meeting points. Upon project 
completion, the road was rebuilt to stan
dard specifications (4.5 meters) and 
adapted to the surrounding terrain . Ho
len Power Plant (10 September 1985). 





96 Det nye vegsystemet i Hallingdal er i vesentlig grad bygget av sprengstein fra kraftverkenes gamle steintipper. God veg trase , men vegen er en 
barriere mellom elven og landskapet omkring . Gol (1 . oktober 1987). 
The new road system in Hallingdal is largely built of blast rock laken from the old rock tips. A good roadway. but the road clearly divides the 
river from the surrounding landscape. Gol (1 October 1987). 



Forbygning mot flom og ny veg er kombinert. Men ogsa her er det etablert et markert skille mellom elven og landskapet ellers . Fjærland 97 
(13 . juli 1988). 
The new road also serves as a flood protection dike. Here toa we see a distinct separation of the river from the rest of the environment. 
Fjærland (13 July 1988). 
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Ny forbygning kombinert med asfaltert ufiskesti » for rullestolbrukere . Søråa på Høylandet i Nord -Trøndelag . 
A new flood protection dike combined with a paved ufishing path» for wheelchair users. The Soråa at Hoylandet in Nord-Trøndelag. 
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Terskel og forbygning kombinert med gangbane langs elven . Etneelv (27 . august 1987). 
A weir and f/ood protection dike combined with a footpath along the river. Etne River (27 August 1987). 



-:. 
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+- Helgådalen - sidedal til Verdalen - var i 
1892 utsatt for en dramatisk, geologisk 
hendelse. Pa kort tid grov Helgåa seg 
gjennom de kolossale leirmassene som 
var selve grunnlaget for den flate jord
bruksbygden . Bygden ble gjennomskå
ret av en mektig elveravine, mange 
hundre meter bred og 50 - 60 m dyp. 
Helgådalen (1 892?). 
The Helgådalen Vafley, a branch of the 
Verda/en Vaf/ey, was the sile of a dra
matic geological event in 1892. Over a 
relatively short period of time the Helgåa 
River cut through the tremendous clay 
deposits thai protected the existence of 
the flat farming community. The vi/lage 
was bisected by a powerful river ravine, 
hundreds of meters wide and 50- 60 me
ters deep. Helgådalen Va/ley (1892?). 

Forbygn inger er etablert på begge sider -+ 
av Helgaa for å stabilisere terrenget. Ar
beidene ble først gjennomført langs 
nærmeste elvekant (y ttersvingen). Derfor 
er vegetasjonen på denne siden av elven 
kommet best i gang. Helgadalen , Verdal. 
Retaining dikes have been built on both 
sides of the Helgåa to stabilize the sur
rounding terrain. The work was com
pleted along the nearest riverbank first 
(outside curve), so the vegetation has 
progressed furthest there. Helgadalen 
Vafley, Verdal. 
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Utløpskanal under utgraving. Hove kraftverk 
(6. juni 1969) . 
Exca vating the out/et channel of the Hove Power Plant 
(6 June 1969). 

Den ferd ige utløpskanalen ved Hove kraftverk . Huset i 
øvre del , til høyre på bildet er også synlig på fore
gående bilde, men der på motsatt side (28. juni 1984). 
The completed out/et channel at the Hove Power 
Plant. The house in the upper right part of the photo 
can also be seen on the opposite side of the previous 
picture (28 June 1984). 



Fra kanaliseringsarbeidene under byggingen av dam 
ved Storsjøen i Renda l, (10. juni 1969). 
Channeling operations during the construction of the 
dam at Storsjøen Lake in the Rendal. (10 June 1969). 

Vegetasjonsutvikling i samme område som er vist på 
bi ldet foran (15. juli 1988) . 
Development of vegetation in the area shown in the 
previous photo (15 July 1988). 
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104 Utløpskanal fra Djupdal kraftverk. Utgravde masser er brukt til å heve terrenget på 
høyre side av kanalen (25 . mai 1977). 
Out/et channel from the Djupdal Power Plant. Excavated materials are being used 
to raise the terrain on the right side of the channel (25 May 1977). 

Vegetasjonsutvikling langs kana
len (september 1986). 
Development of vegetation along 
the channel (September 1986). 

Utløpskanalen og det nyetablerte -+ 
jordbruksområdet som ble oppar
beidet ved hjelp av masser fra ka
nalgravingen . Djupdal kraftverk 
(11 . juli 1986). 
Out/et channel and the newly es
tablished farmland thai was made 
possible by the excavated rock 
from the channel. Ojupdal Power 
Plant (11 July 1986). 





106 Fire stadier av utlopskanalen ved Uste kraftverk i Hal
lingdal. 14. juni 1965. Four stages in the deve/opment 
of the out/et channel from the Uste Power Plant in 
Hallingdal. 14 June 1965 15. juni 1966. 15 June 1966 -+ 
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+- 7. mars 1979. 7 March 1979 3. juli 1980. 3 July 1980 



108 Anleggsbrakker i skogen under byggingen av dam Storsjøen i Rendal (15 . mai 1968) og 
samme område etter at brakken er fjernet (15. juli 1988). 
Barracks used during the construction of the Storsjoen Dam in the Rendal (15 May 1968) 
and the same area after remova/ of the barracks. (15 Ju/y 1988). 



Brakker og biler i skogen under byggingen av dam Storsjøen i Rendal (15 . mai 1968) og 109 
samme område noen år etter at anleggstiden er avsluttet (15. juli 1988). 
Barracks and cars in the foresi during the construction of the Storsjoen Dam in Rendal 
(15 May 1968) and the same area after the completion of construction (15. july 1988). 
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Brakkeleir bygget på sprengstein ved stasjonsområ
det. Kvilldal kraftverk (3. juni 1982). 
The " shanty town" built on blast rock in the station 
area. Kvil/dal Power Plant (3 June 1982). 

Brakkene er fjernet og landskapet er satt i skikkelig 
stand i stasjonsområdet (10 juli 1988). 
The barracks have been removed and the entire sta
tion area has been landscaped (10 July 1988). 



Stasjonsområdet under anleggstiden . Hove kraftverk 
(3. juni 1969). 
The station area during the construction period. Hove 
Power Plant (3 June 1969). 

Stasjonsområdet noen år etter at det ble ferdig (28 . 
juni 1984). 
The station area a few years after completion (28 June 
1984). 
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Her skal portalbygget for Rendalen kraftverk ligge (26. april 1967) .... og her ligger det 
(15. juni 1988). 
This is where the entrance to the Rendalen Power Plant will be located (26 April 1967) 

and here it is (15 July 1988). 



Og her skal portalbygget for Siso kraftverk ligge (27. mai 1968) . .... og her ligger det 113 
(17. september 1985). 
This is where the entrance to the Siso Power Plant will be located (27 May 1968) 
.... and here it is (17 September 1986). 



Dammen ved Storsjøen i Rendal 
under bygg ing (15. mai 1968). 
Storsj oen Dam at Rendal under 
construction (15 May 1968) . 

.... Og her er dammen ferd ig (15. 
jul i 1988) . 
.... And after completion (15 July 
1988). 

Geitramsen har erobret den ferdi- _. 
ge dammen ved Storsjøen i Ren-
da l. Damt ilsynet forlangte treve
getasjonen fjernet av sikkerhets
messige årsaker (15. juli 1988). 
Rosebay dominates on the com
pleted dam on Storsjøen lake in 
Rendal. The Dam lnspectorate de
manded thai the trees be re
moved as a safety precaution (15 
July 1988). 







+- Fire b il der av dam Storsjoen i 
Rendal. 
Four photos of the Storsjoen Dam 
in Rendal. 

15. mai 1968 8. august 1970 

12. juli 1971 15. juli 1988 

Dam og kraftstasjon . Braskereidfoss 
kraftverk (23. september 1981 ). 
Dam and power station. Braskereidfoss 
Power Plant (23 September 1981). 

Dam i fjellet. Tonstad kraftverk 
(29 . september 1986). 
Mountain dam. Tonstad Power Plant 
(29 September 1986). 
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Sysendammen. Sima kraftve rk (22 . ju li 1987). 
The Sysen Dam. Sima Power Plant (22 Ju/y 1987) . 



Dam ved Fundin . Einunndalen . (16. ju li 1988) . 
Dam at Fundin. Einunndalen . ( 16 July 1988). 
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+- T.v. Betongdam ved Zakaria-
svatn . Tafjord kraftverker (9. juli 
1987). 
T.h. Betongdam ved Alta kraft
verk (4 . september 1987). 
(Lefl} Concrete dam at Lake Zaka
rias. Tafjord Power Plants (9 July 
1987). 
(Right} Concrete dam at the Alta 
Power Plant (4 September 1987). 

For å spare terrenget ble denne ~ 
transportbanen av tre bygget frem 
til byggestadiet for en terskel i 
Mørkedalen. Borgund kraftverk 
(29. august 1977). 
Da terskelen var ferdig ble trans
portbanen fjernet og terrenget 
står som urørt t ilbake (18. jul i 
1983). 
To save space, this wooden trans
port line was built all the way to 
the construction sile of a weir in 
the Markeda/en Valley. Borgund 
Power Plant (29 August 1977). 
When the weir was completed, 
the transport line was disassem
bled and the area looks just as it 
did befare human interference (18 
July 1983). 



+- Sn itt gjennom tipp av masser etter full
profilboring av tunneler (borkaks). Saur
dal kraftverk (1. august 1985). 
Cross-section of a blast rock tip result
ing from full-profile drilling of tunnels. 
Saurdal Power Plant (1 August 1985). 

Snitt gjennom en tipp av sprengstein et
ter tradisjonell boring og sprengning av 
tunneler. Nes kraftverk (16. juni 1965). 
Cross-section of a blast rock tip result
ing from the traditional drilling and 
blasting of tunnels. Nes Power Plant (16 
June 1965). 

Ste iner i gamle tipper av sprengstein kan -+ 
ofte bære preg av at de er utsatt for en 
økende forv it ring i forhold til tilsvarende 
andre steiner i landskapet. 
The con ten ts of old blast rock tips otten 
appear to wea ther more readily than oth
er comparable rocks in the landscape. 

Under spesielle forhold kan en få ut 
enkelte slike bomerang lignende steiner 
ved fullprof il bori ng . NTH (28. oktober 
1987). 
Boomerang-shaped rocks such as these 
sametimes result from full-profile dri ll
ing . NTH (28 October 1987). 







·+- Vegetasjonen kan ofte virke utrolig i sin 
etableringsiver. 

Hestehov trenger gjennom asfaltdekket. 
Rappa (20 . august 1985). 

En liten bjorkeplante har etablert seg i 
muren rundt Rikshospitalet i Oslo (8. mai 
1983). 

Lovetannen har etablert seg mellom 
kantsteinene i Tonsberg (17 . mai 1988). 

The vegetation is clearly eager to gain a 
foothold. 

Coltsfoot forces i ts way through the as
phalt. Rappa (20 August 1985). 

A small birch has pul down roots in the 
wall around the National Hospital in Oslo 
(8 May 1983). 

Oandelions are at home in a crack in a 
curb in Tonsberg (17 May 1988). 

Kampen for tilværelsen . Eksempel på ve- -+ 
getasjonsutvikling på et areal som for
holdsvis nylig var dekket av is. Ved Stor
Glomvatn (13. august 1975) . 
A fight for lite. An example of the devel
opment of vegetation in a area thai was 
covered with ice until fairly recently. 
Near Stor-Glomvatn Lake (13 August 
1975). 





+- Over: Lav og kraftig nedbeitet bjørk for
teller om populært beiteland for rein på 
denne ca 30 år gamle tippen av spreng
stein ved Nedre Røssåga kraftverk (13. 
juni 1983). 

Under : Bjørk , selje og or spirer fint på 
tipp av sprengstein. Kjeåsen , Sima kraft
verk (22. juli 1985) . 

Naturlig innvandring av planter har gitt 
fasinerende og rikt vegetasjonsbilde i 
dette grustaket ved Songadammen. Son
ga kraftverk (6. august 1986). 

{Above) Overgrazed birch testifies to the 
popularity of the pasturelands establish
ed here on a 30-year-old blast rock tip at 
the Nedre Røssåga Power Plant (13 June 
1983). 

(Below) Birch, goal willow and alder are 
progressing nice/y on the blast rock tip. 
Kjeåsen, Sima Power Plant (22 Ju/y 
1985). 

The natura/ succession of plants has led 
to a fascinating , rich floral scene in this 
gravet pit near the Songa Dam. Songa 
Power Plant (6 August 1986). 

Naturlig etablering av vegetasjon i et lite -+ 
grustak for veibygging i Finnmark (6. 
september 1987). 
The natura/ development of vegetation 
in a small gravet pit excavated for road 
building in Finnmark (6 September 
1987). 
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Geiteflokken har nettopp sluppet t il for å 
beite i denne bjørkeskogen . Manndalen i 
Finnmark (22. august 1980). 
A herd of goats has just been turned 
/oase to graze on this birch foresi. 
Manndalen Valley in Finnmark (22 Au
gust 1980). 

Også i Manndalen , men her slapp geite
ne til tidligere og har allerede tatt knek
ken på skogen (22. august 1980). 
The Manndalen Val/ey once again, 
though the goats were allowed in earlier 
here and they have already destroyed 
the foresi (22 August 1980). 



Inngjerdet område viser naturl ig vegeta
sjonsetablering når beitende dyr holdes 
unna. Her gjelder det vesentlig sau som 
stort sett unngår furu. Tonstad kraftverk 
(29. september 1986). 
The fenced-in area shows how vegeta
tion develops when grazing animals are 
kept away. Sheep genera/ly avoid pine. 
Tonstad Power Plant (29 September 
1986). 

Naturlig vegetasjonsutvikling i 10- 15 år 
gammelt grustak. Beitende dyr sørger 
for å toppe bjørkeplantene i samme høy
de. Ved Songadammen . Songa kraftverk 
(6. august 1986). 
The natura/ development of vegetation 
in a 10 - 15 year old gravet pit. Grazing 
animals ensure that the birch saplings 
are all cropped to the same height. Near 
the Songa Dam. Songa Power Plant (6 
August 1986). 
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.- Nyformet f late av sprengste in. Pa venstre 
side av gjerdet blir det gjods let, men ikke 
på hoyre siden. Tr illhust ippen , Nes kraft
verk (17. jul i 1967). 
Under: Stasted som ovenstaende bi lde. 
Gjodsl ingseffekten er tyde lig. Også pa 
denne tippen er det et stort be itepress, 
sær I ig av sau og elg . Nes kraftverk (11 . 
juni 1986). 

Newly formed area built up of blast rock. 
The land to the teft of the fence has been 
treated with fertilizer, wh ite the land to 
the right has not. Trillhus tip, Nes Power 
Plant (17 July 1967). 
(Be/ow) Photo laken from the same sile. 
The effect of the fert ilizer is clear. Graz
ing pressure is heavy on th is tip as well, 
which is used by sheep and moose in 
particular. Nes Power Plant ( 11 June 
1986). 

Gjødselavrenning fra sauefjøset viser -+ 
markert innvirkning på vegetasjonen tid-
lig i vekstsesongen . Færøyene (mai 
1985). 
T.h. Uøvd mannskap strødde fullgjødse
len i striper på denne steintippen isted
enfor å spre den 1 Holen kraftverk (11 . 
september 1985). 

Manure runoff from the sheep barn has a 
marked effect on vegetation early in the 
growing season. Faroe Islands (May 
1985). 
(Right) lnexperienced workers sprink/ed 
chemical fertilizer on this rock tip in 
stripes instead of spreading it! Holen 
Power Plant ( 11 September 1985). 







+- T.v. Nitrogenfikserende organismer 
har dannet rotknoller på denne ore
planten. Bratsberg kraftverk (15. jun i 
1983). 

Over : Naturlig vegetasjonsetablering 
på tippmasse ved Bjelland kraftverk 
(28 . september 1986). 

Under : Også hvitkløveren som andre 
erterplanter har et fordelaktig sym
bioseforho ld med nitrogenf ikserende 
mikroorganismer. Garnåstippen , Nes 
kraftverk (9. jul i 1986). 

(Lefl} Nitrogen-fix ing organisms have 
formed tubers on the roots of this el
der tree. Bratsberg Power Plant (15 
June 1983). 

(Above) The natura/ deve/opment of 
vegetation on a tip near the Bjelland 
Power Plant (28 September 1986). 

(Below) White clover and other leg
urnes live in symbiosis with nitrogen
fixing organisms. Garnås tip, Nes 
Power Plant (9 Ju/y 1986). 

Brannskadd vegetasjon på steintipp -+ 
gir ge itrams fordelakt ig konkurranse
vilkår. Åna-Sira kraftverk (9 . jun i 
1988). 
Scorched vegetation on a rock tip 
gives rosebay an advantage over oth
er plants. Ana-Sira Power Plant (9 
June 1988). 



Over t.v. Hakking av stort hul l for planting av contorta-furu . Fyl ljord 
som skal brukes i plantehu llene , i plastkaret t il venstre for plantene. 
Bratsberg kraftverk (15. juni 1983). 
Over t.h . Planten er på plass i en blanding av fylljord og subb us (15 . 
juni 1983). 
Under: Plantekasse med pluggplanter av contortafuru (15 . juni 
1983). 

{Above lefl} Digging large holes to plant contorta pine. The soil to 
be placed in the holes is in the plastic container to the lefl of the 
plants. Bratsberg Power Plant (15 June 1983). 
(Above right) The plants are placed in a mixtured of planting soil 
and quarry waste (15 June 1983). 
(Below) Propagating case containing contorta pine seed/ings (15 
June 1983). 

Pluggplante av contorta-furu (15. juni 1983). -+ 
T.h. Contorta-furu ett år etter planting (3. august 1982). 

Contorta pine seedlings (15 June 1983). 
(Right) Contorta pines ane year after planting (3 August 1982). 
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Plantehull ferdig for planting . Nes kraftverk (1967) . 
Holes prepared for the young plants. Nes Power Plant (1967). 



Fra samme felt som vist på foregående bilde tilplantet med vanlig furu . Kraftig beitet av elg . Heldigvis kom elgen så sent til stedet at disse 
toppene gikk klar (11. juni 1986). 
From the same area shown in the previous photo. plan/ed with ordinary Norway pine. Moose graze the area heavily. Fortunately, the moose did 
not discover the area until /hese treetops were tall enough to escape their hungry mouths (11 June 1986). 
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Stort omrade bygget opp av overskuddsstein . 
Det er plantet til med mange tusen planter av 
contorta-furu . Nye-Osa kraftverk (15 . juli 1988). 
A large area built up of surplus blast rock. 
Thousands of contorta pines have been planted 
here. Nye-Osa Power Plant (15 July 1988) . 

-Detalj av plantefeltet. Contortafuru har fin evne 
til a etablere seg fort (15 . juli 1988). 
Details from the planted area. Contorta pines 
spread fairly quickly (15 July 1988). 



Beitende sauer pa nysadd og nytt ter
reng formet av overskuddsstein fra tun
neldrift . Adamselv kraftverk (3. juli 1979) . 
Sheep grazing on new/y seeded terrain 
formed by surplus blast rock from lun
ne/ing operations. Adamselv Power 
Plant (3 July 1979). 

Samme omrade (19. juli 1984) . Som for
utsett er stedegen vegetasjon i ferd med 
a overta omradet. 
Same area (19 July 1984). As expected, 
indigenous vegetation is maving in . 



Utplanerte masser fra kanalisering i 
Storsjøen i Rendal oppstroms dammen . 
Området er tilsådd med fåresvingel. Det 
er plantet vanlig furu . Naturlig oppslag 
av bjørk (23. juli 1983). 
Contoured rock from the channeling 
work done at Storsjoen Lake in Rendal 
upstream from the dam. The area has 
been sown with sheep 's fescue. Ordinary 
Norway pines have been plan/ed. The 
birch have developed natura/ly (23 July 
1983). 

Samme område (15. juli 1988). Beitende 
elg har preget vegetasjonen i meget høy 
grad. 
Same area (15 July 1988). Moose grazing 
has certainly made its mark on the vege
tation. 
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T.v. Pa grunn av sitt samboerforhold 
med nitrogenfikserende mikroorganis
mer har or lett fora etablere seg pa tipp
masser. Nes kraftverk (3. september 
1968). 
T.h. Ogsa tinnved er en ypperlig pioner
plante. Men av forskjellige grunner bru
kes den bare i helt spesielle tilfeller i 
praksis (3. september 1968) . 

(Lett) Their symbiosis with nitrogen-fix
ing organisms makes it easier for alders 
to gain a foothold on rock tips. Nes Pow
er Plant (3 September 1968). 
(Right) Sea buckthorn is another superb 
pioneer plant. bul for various reasons it 
is only rarely used (3 September 1968). 

De to plantene - or og !innved - er -+ 
ogsa med pa dette bildet. Tinnveden er 
hardt beitet av elg . Nes kraftverk (10 juni 
1986). 
The species shown in the two preceding 
photos - alder and sea buckthorn -
may also be seen in !his picture. The sea 
buckthorn has been severely reduced by 
moose grazing. Nes Power Plant (10 
June 1986). 





+-
Over: La ikke vekstforholdet bli for gode i vegskrå
ninger. Da har vegetasjonen lett for å bli for kraftig 
i forhold til vegetasjonen i landskapet omkr ing. Di
vidalen kraftverk (7. jun i 1972). 
Under : Den forholdsv is kraft ige vegetasjonen i veg
skråningen og den sparsomme vegetasjonen i 
daldragene langs vegen , skyldes at masse er skjø
vet opp fra terrenget omkring som byggmateriale 
for vegkroppen . Vegen til Bidjovagge i Finnmark 
(6 . juli 1988). 

(Above) Growth conditions must not be too favor
able in roadbanks or the vegetation wil/ become 
overly dense in relation to the vegetation in the 
surrounding area. Dividalen Power Plant (7 June 
1972). 
(Below) The relative/y dense vegetation in the road
bank and the sparse growth in the ditches along 
the road is due to the fact that material was taken 
from the surrounding area to build the road. Road 
to Bidjovagge in Finnmark (6 July 1988). 

Geitrams danner ofte praktfu l le rabatter som pio- -+ 
nerfase langs nybygde veger. Riksveg 7 nær Gar
den i Hardanger. 
Nysådd sideterreng til veg . Her ville trolig bare en 
svak gjodsling for å påskynde naturlig vegetasjons
innvandring , gi tt et bedre resu ltat Skjomen (22 . 
september 1986). 

Rosebay otten presents a very pretty picture a/ong 
newly built roads during the pioneer stage of vege
tation development. National highway no. 7 near 
Garden in Hardanger. 
Newly seeded roadbanks. The application of a little 
fertil izer to accelerate the natura/ immigration of 
vegetation would have given a belter result. Skjo
men (22 September 1986). 







+- Gammel veg og gamle trær med fin 
skogbunn som i stor grad bestar av lyng 
i Ottadalen (1969). 
Old road and old trees. The floor of the 
foresi in the Ottadalen Val/ey is largely 
covered by heather (1969). 

T.h. og over: Oppslag av bjork i skog
bunnen konkurrerer ut lyngen og hele 
landskapet er i ferd med å endre karak
ter. I stor grad skyldes det at beitende 
husdyr er blitt borte. (Henholdsvis 11 . ju
li 1987 og 23. august 1985.) 
(Right and Above) Birch is gaining 
ground on the heather and the entire 
landscape is changing, mainly because 
there is no more livestock grazing in the 
area. (11 July 1987 and 23 August 1985.) 





+- Vekstforsok pa tipp av borkaks. Brattset kraftverk (11 . juli 
1985). 
An agricultural experiment on a grave/ tip. Brattsel Power 
Plant ( 11 July 1985). 

Det er landbrukets forsoksring pa stedet som tar seg av etab- -+ 
lering , driften, veiing , maling og vurdering av resu ltatene. 
Brattset kraftverk (25 . september 1986). 
The /oca/ agricultural research cooperative sees to the estab
lishment, opera/ion. weighing. measuring and assessment of 
the results . Brattsel Power Plant (25 September 1986). 

Mandelpotet er en av forsoksvekstene . Avlingen er upaklage
lig (25. september 1986). 
The almond-shaped potato is ane of the experimental spe
cies. The harvests were very satisfactory indeed (25 Septem
ber 1986). 

~ 





.- Pa arealer av noe storreise brukes ofte 
vanlig jordbruksredskap for gjodslingen. 
Lauvdal kraftverk (j un i 1983). 
Ordinary farm equipment is genera/ly 
used to fertilize areas of any size. Lauv
dal Power Plant (June 1983). 

Pa mindre arealer kan handspred ing fra ~ 
bolte være et brukbart hjelpem iddel t il a 
faut gjodsel. T il sa ingen kan en med for
del ofte bruke en av de vanl ig handdrev-
ne saapparatene som er brukt i jordbru
ket. Saurdal kraftverk (juni 1987). 
On smal/er areas, it may be most expe
dient to spread fertilizer by hand. Seed
ing is frequently best accomplished us
ing ordinary manual seeding machines 
like the anes used on farms. Saurdal 
Power Plant (June 1987). 





En klar miljøkonflikt. Steinfylling og steinuttak i 
Jøssingfjord (5. juli 1984). 
A clear conflict of environments. Rock fiff and 
rock quarry in Jøssingfjord (5 July 1984). 
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