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FORORD
Publikasjon en «Vannkraft og landskap » gi r en oversikt gjennom lettfatte li g tekst og mange fotos av utbyggings- og regul er in gs inngreps
påvirk nin g på landskap og natur. Viktigheten av landskapsmessig tilpassn ing av aktue ll e tiltak omta les også.
Det er nå snart tredve år side n NVE sta rtet opp sitt natur- og miljøarbeid med landskapsarkitekt Knut Ove Hillestad som den ansvarli ge
fo r arbeidet. Han ledet Natur- og landska psavdelingen frem til pensjonstid i 1989. Arbe idet vakte intern asjonal oppmerksomhet og anerkj en nelse. For denne pion erinnsatsen inn en norsk landskapspl eie bl e
Hillestad utnev nt til ridd er av 1 . klasse av den kgl. norske St. Olavs
orden .
Siden 1986 har NVE blitt omorga ni sert to gange r. I dag videreføres
Hillestads arbeid i natur- og miljøseksjonen i Vas sdragsavde lin gen.
I 1986 ble fo rskni ngss iden i NVE styrket ved at det bl e ansatt forsknin gssjef. Dette fø rte ti l økt FoU-satsin g og en ytterli ge re fokuserin g på
natur- og miljøspørsm ål.
I et fagbokpros jekt skal norsk vann kraftteknologi dokumenteres
internasjonalt i en ser ie på 17 pub likasjon er på enge lsk. NTH
v/lnstitutt fo r vassbygging er ansvar li g utgiver. I denne forbinde lse ble
Knut Ove Hill estad engasjert som forfatte r og ansvarli g for No 4
«Landscape Des ign in Hydropower Planning ».
Gjenn om et faglig og trykk-teknisk sa marbei d med «Fagbo kprosjektet» bl e det muli g å utgi «Vannkraft og landskap » også på norsk
som nr. 19 i serien «Kraft og miljø ».
Dette er en ve lkj ent serie som i mer enn tyve år har gitt informa sjon
og dokum entasjon av etatens virke innen natur- og miljøspørsmål.
NVE vil rette en varm takk t il Knut Ove Hill estad for han s innsats
med denn e pub likasjonen . Seksjonssjef Jon Arne Ei e, forskningssjef
Per Ei nar Fau gli og førstekonsulent Marit Fleischm ann har bistått fra
NVEs side og fortjener stor takk.
Herman Svarva takkes for uvurderli g hj elp under tilrette leggin gen av
pub likasjonen for trykning og for grafisk forming. Svarva er en av se riens nestorer og har hatt dette ansvaret i de fl este av de utgitte pub li kasjo nene i «Kraft og mi ljø»-serien.
Knut Ove Hill estad har tatt samtlige bilder der ikke ann et er nevnt.

Mars 1992
Er lin g Diesen
Vassdrags- og energid irektør

Pål M ellqui st
avd. direktør
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INNLEDNING
Utbygg in g av va nnkraft fo rårsa ker inn grep og lokali se rin g av elementer so m i va rierend e og ofte sto r grad på virker land skap og natur.
Bo ken omh andl er norske fo rh o ld . M en fo rdi den også foreli gger i en
t il svarend e enge lsk utgave er det spes ielt lagt vekt på emn er som kan
ha betydnin g fo r utbygg in gsprosjekter også under andre himm elstrøk.
Denn e boken bes kri ve r i ko rte trekk inngrepenes art og omfa ng - og
hvo rdan en landskapsark itekto ni sk og øko log isk møter utfordrin gene.
I prosessen er det et ove rord net mål å skape leve nde, nye kulturl and skap - ikke ruin er.
Det legges det stor vek t på å ve rn e ve rd ifull natur og ga ml e kulturland skap. M en det erkj enn es også i høy grad at modern e va nnkraftanl egg so m rege l er så omfattend e og av så spes iell karakter, at landskap og deler av land skap som bli r be rørt, må be handl es og fo rm es ut
fra vå re dage rs bruk og te kni ske fo rutsetnin ger. I hi stori sk sa mm enheng
er dette i prin si ppet ikke noe nytt . M enn es ker har alltid preget natur
og land skap gjennom bruk og aktivitet. Den store forskj ell en li gger
fø rst og fremst i at dage ns menn es ker ut fra kunn skap og teknikk har
så mye større muli gheter fo r påvirknin g og om fo rmin g både i positiv
og negativ retnin g.
I dette li gger en påminn else om at et tid stypi sk kulturl and skap isolert sett aldri kan oppretth o ldes (ve rn es) derso m ikke de pro sesse ne
so m ska pte det ho ld es i hevd. F.eks. v il et land skap so m i lang tid er
bru kt so m be ite fo r hu sdyr end re ka rakter derso m be itingen opp hører.
Det motsatte fo rko mm er også. Skog ka n forsv inn e når den blir utsatt
fo r be iti ng.
Det er viktig at p lanl egg ing av land skap om fa tter vurderin ger av
be hov og mul igheter fo r fre mtidi g bruk og v d likeho ld.
Et fo rhold sv is rikt bill edm ateri ale er tatt med fo r å konkreti se re sto ffet. I stor grad er bi Idene sted- og tidfestet fo r å gi dem som ønsker det
muli gheter for personli ge etterund ersøkelse r.
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VASSDRAG OG VERN
Vassdragene utgjør en vesentlig del av grunnlaget for å forstå og å oppleve land skapet. De har alltid sp ilt en se ntral rolle i menn es kenes tilværelse . Dette er logisk fordi vann er en forutsetning for alt liv, men
også fordi det i og ved vann ofte er spesielt gode muli gheter for å skaffe
seg mat. Dessuten kunn e det være lettere å ferd es på vannet enn i
terrenget på de tider da skogene mange sted er var så tette at det var
vanskelige åta seg frem.
Med tiden tok menn es kene i stigende grad også i bruk kreften e i vannet. Alt dette gjør at det ofte f inn es viktige kulturminn er i og lan gs vassdragene.De kan gå tapt ved inn grep.
Landskapet er bygget opp av et stort antall ned børfelt. Hvert felt er
et sa mm enh enghende vannsystem, der forhold og prosesser av høyst
forskjellig slag, i varierende grad, og på ulike måter, er avhengige av
hverandre. Endringer i et fe lt kan derfor gi virkninger på andre.
Et oldegyptisk ordtak kan minn e oss om at vassdragene er underlagt
ko nt inu erli ge endrin ge r også uavh engig av menn es keli ge aktiviteter:
«Elveleiene forandret seg i årene som gikk, og vil gjøre det igjen neste år. »
Vassd ra genes se ntrale stillin g både som grunnl eggende og funksjon ell naturli g del av land skapet, og i menn es kenes liv og virke, gir
grobunn for interesse konflikter. De kan være knyttet til andre brukere,
estetikk, øko logi, kultur, friluft li v, mm.
Tanker om vern av vassdrag mot kraftutbygg in g konkretiserte seg i
Norge omkring 1960. Da ble det startet opp et trinnvis arbeid med plan
fo r vern. Hittil er 3 trinn ført frem til vedtak i Stortin get. I alt er 195
vassdrag og deler av vassdrag vernet. Det 4. trinnet er til behandling.
I intern asjo nal sammenheng er den norske vernep lanen mot vannkraftutbygging temmelig eneståe nd e.
Det hefter imidl ertid en sto r man ge l ved verneplanen i det at den
bare omfatter vern mot vannkraftutbygging. I årenes løp er dette
påpe kt en rekke ga nger uten at det har ført til endrin ger. Så tidlig som
11 . november 1965 skrev så ledes hovedstyret i NVE i en uttal else til
indu strid epa rtementet:

«Som fremholdt tidligere fin ner m an det lite hensiktsmessig å frede m ot
vassdragsutbygging hvis de naturverdiene som søkes bevart fritt kan ødelegges ved å utnyttes på annen måte »
N å er det tydelig at det en fryktet har skjedd med en del eldre verneobjekte r der det er aktu elt å vurd ere vernestatusen på nytt.
For oversiktens skyld kan vassdrag og deler av vassdrag som vernes,
skjematisk deles i fire grupper.
A. Vassdrag med spes iell e verneinteresser knyttet ti l byer og andre
tettb ygde strøk.
B. Vassdrag som skal sikre represe ntative utv alg av vassdrags natur.
C. Vassdrag med spes ielt store vitenskapelige verneinteresser inn en et
ell er fl ere fago mråder.
D. M est muli g uberørte vassdrag som varig referanse for sammen li gnin g med andre vassdrag so m blir påv irket på forskje lli g måte.
Særli g når det gjelder de tre første gruppene, forekommer det vassdrag so m i ulik grad kan dekke to av dem ell er all e tre.
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TYPER AV KRAFTVERK
Det er ca 1000 år side n van nkraften ble tatt i bruk i Norge. Gjennom
århundrene som fulgte bl e det omkrin g i land et bygget tallrike gå rdsog bygdekverner for malin g av korn. Lenge va r kve rnkall en enerådende. I sin enk leste form var den laget av tre. En kraftig loddrett akse
var påsatt skov ler i ned re enden. Strømm end e va nn ledet mot skov lene på den ene siden satte akse len i roterende bevege lse. I øvre end en
var akse len ført igjennom den und erste, og festet til den øverste, av to
steine r som lå horisontalt. Korn et ble malt mellom steinene .
I de enkl este tilfellene bl e vannet led et i trerenner direkte fra kild en
mot skov lene. I blant gjorde terrengforhold ene det påkrevet ell er fordelaktig å føre frem va nn i trerenner ell er enkl e kanaler over lengre
avstander. Det hendte også at en fant det nødvendi g å bygge enkl e
dammer for å magas inere driftsvann . N år en ser bort fra dimensjonene ble det altså den ga ngen eta bl ert et system som i prinsippet hadde
mye til felles med våre dagers reg uleringsa nl egg.
Etterhvert kom også vannhjulet i bruk. Det hadde store fo rd eler
und er større forho ld og der det var lite fall (lav hasti ghet på vannet).
Vannhjulet står loddrett og har en hori so ntal akse. Skovlene står radialt ut rundt hele hjul ets omkrets.
Vannhjulet f inn es i to utgave r. Underfa ll shjul et drives ved at skovl ene i nedre del av hjul et føres ned i strømmende vann so m dirver det
rundt. Men det forekommer også bruk av trerenner som fø rer strømmende van n direkte mot skov lene.
Overfallshjulet skill er seg ut ved å ha kasser, også kalt sk uffer, istedenfor skovler. Som navnet antyd er føres vann mot hjul et så høyt at
det renner ned i og fy ll er kassene på den ene siden av hjulet etterhvert
som de passerer toppen. Kassene tømm es igjen etterhvert som de nærmer seg und erkanten av hjul et. Det er altså vekten av vannet so m få r
hjul et til å rotere.
Det var va nnhjul ene fra omkrin g år 1500 som gjorde det mulig å starte de mange sagb ruk ene som produserte kolossale men gder planker
og bord for ekspo rt i årene som fulgte. Det førte til raser in g av skoger
over sto re områder. I 1688 var 1200 vannsager i bruk! Da fant en det
påkrevet å redusere anta ll et til det halve for å stanse raseringen av
skogene.
Omkring 1870 startet de første tresliperi ene. Også de ble lagt langs
vassdragene. De krevde sto re mengder vann. De siste direkte drevne
tresliperiene var i drift så se nt so m i midten av 1970-årene.
Også landets gruveindu stri var avhengig av vannkraft. Røros kobberverk startet opp i 1644 og gikk sammenhengende t il 1919. I 1977
ble det ned lagt fo r godt.
Eksemp lene fra sagbruk og gruvedrift illustrerer en utvikling mot et
stadi g mer industrialisert samfu nn . Etterhvert som det ble aktu elt med
indu stripreget v irksomhet fikk vannhju let stad ig større utbredelse . Det
ga kraft til et utall operasjoner som f.eks. sp inn emask in er, vevemask iner, treskeverk, heise r, pumper, blåsebe lger, sli pemaskiner, hamm ere,
steinkn usere m.m. I en viss utstreknin g holdt vannhju let stand mot
dampmaskinene t.o.m. lenge etter at elekt ri sitete n kom inn i bildet mot
slutten av forrige århundre. Maskinene som da ble tatt i bruk fo r å pro-
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dusere elekt ri sitet var på mange måter videreutv iklin ger av de gam le
kvernkallene og vann hjul ene!
Erfaringene og kunnskapene en hadde tilegnet seg ved flittig og
omfattende bruk av vannkraften gjennom mange hundre år var en viktig årsak til at en i Norge så ras kt tok vannkraften i bruk til elektri sitetsproduksjon .
I løpet av kort tid ble det bygget et sto rt anta ll små elektri sitetsve rk
omkrin g i landet. I 1938 var det reg istrert 4000 elektrisitetsverk drevet
med van nkraft. I tillegg va r det mange uregistrerte små verk bygget for
å forsyne enke lte ell er noen få gårder med elektristet.
Dagens vann kraftverk betegnes stort sett enten som lavtryk ksanl egg
el ler høytrykksanlegg .
Det typiske elvekraftverket er et lavtrykksan legg. Det består av en
dam med tilhørende magasi n i se lve elve løpet. Stasjonen li gger direkte
tilknyttet dammen, gjern e som en enh et. Vannet ledes vanligvis ikke
bort fra elve løpet. Vannføringene kan være relativt store.
Elvekraftverk li gger ofte i ell er nær tettbygde strøk. Da kan det være
en stor fordel for miljøet at vannet ikke føres bort fra elveleie og at inn taksmagasinet blir holdt så høyt og stab ilt som muli g. Det har også den
forde len at man ikke tape r fallhøyde.
Ved høytrykksanlegg sam les vannet høyt til fje l Is, gjerne fra flere nedbørfelt, før det gjennom tunneler ledes ned mot kraftstasjonene. De
har ofte utløp til innsjøer ell er havet. Største trykkhøyden i orge hitti l er 1007 meter.
Ved høytrykksa nl egg ledes va nn bort fra natu rli ge løp og ikke sjelden også over i andre vassdrag. Det fø rer til redusert van nfø rin g og
ibl andt, helt tørre elveleier. Det etab leres ofte store magasiner. I man ge
tilfeller er det påkrevet med omfattende bygging av anleggsveier - ofte
i høyfjell et. Tunnelsprenging kan gi store ov rsk udd med spre ngstein.
I mange tilfeller etab leres såkalt takrennesystemer. Da spre nges tun neler parallelt med da lsid ene. Bekkeinntak sam ler opp bekkene på
strekningen.

KONSESJONER
I følge norsk lov kreves spes iell ti ll ate lse- kon sesjon -for å bygge vannkraftanlegg. I søk nade ne om konsesjoner må det gjøres rede for virkningene av utbyggingene. For at konsesjon kal inn v il ges for utsettes
det at fo rd elene ved den aktue ll e utbyggingen totalt sett ska l bli større enn ulempene. I de vurderingene spiller virk nin gene på miljøet en
stor ro ll e.
Søknadene bli underlagt omfattende saksbeha ndlin g som er fu llt ut
offentlig tilgjenge li g og med flere høringsrunder. Store saker blir
avgjort i Stortinget.
Staten kan naturli g nok ikke gi kon sesjon til seg selv. Likeve l blir statens anl egg behandlet på samme måte som andre.
Det knyttes et stort og man ges idi g knippe av v ilkår til konsesjon er
som innvil ges . Et par av dem som har særlig sto r betydning for inn ho ld et i denne boken er sitert i kapittelet. Landskapsarkitektur og i
kap ittelet Byggevirksomhet, avs nittet Regu ler in g.
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LANDSKAPSARKITEKTUR
Erkj ennelse av behov for landskapsa rkitektoniske vurderin ger ved
vannkraftutbygg in ger skj øt fa rt i begynn elsen av 1960- åren e. Sid en
har det i sti gende grad skj edd en utviklin g av programrettet esteti sk og
økologisk orga ni serin g av landskap som direkte ell er indirekte påvirkes av utbygg in ger.
Arbei dsgrunnl aget er landskapets ege n verdi og de brukerinteressene som skal innpa sses . Med andre ord et samspill mellom naturen og
menn eskel ig aktivitet. Det er en krevend e utfordrin g på økologisk
grunnlag der estetikk, bio logi (naturfag), tek ni kk, økonomi, vern, bruk,
kulturminner mm. er vevet sammen i komp li serte av heng ighetsforhold.
Alt etter forhold ene i det enkelte tilfell e, kan det være aktu elt med
innspill fra flere fagområder. M en uansett bør land skapsarkitekten
være sentralt pl assert und er vurd erin gene, helt fra planleggingen
starter.
Bl ant de mange vilkårene som blir pålagt i konsesjoner er det ett som
er særli g vikti g i denn e sa mm enh engen. Det gjeld er «godkj ennin g av
plan er, lanclskapsmessi ge forhold , til syn mv. » Det lyder slik:
«Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikeho ld og
drift av an legg og ti ltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene
forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.
Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, bereg ninger og kostnadsoverslag for reguleringsa nleggene. A rbeidet kan ikke settes iga ng for planene er godkjent. A nleggene
skal utfo res solid og skal til enh ver tid ho ldes i full driftsmess ig stand.
Innen en rim elig o konomisk ramme p likter konsesj onæren å planlegge,
utfø re og vedlikeho lde hoved- og hjelpea nlegg slik at det økologiske og landskapsa rkitektoniske resultat blir best mulig.
Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger,
massetak og plassering av overskuddsmasser.
Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre
områder som trenges for å gj ennomfø re pålegg som blir g itt i forbindelse med
denne post.
Konsesj onæren plikter å fo reta en forsva rlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være fe rdig senest 2 år etter at vedkommende
anlegg eller del av anlegg er sa tt i drift.
Hjelpea nlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til va rig nytte for
allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmess ig utg ift eller ulempe
fo r anlegget.
A nsva r for hjelpea nlegg kan ikke overdras til andre uten NVE's samtykke.»

«Hva som er en rim eli g økonomisk ramm e» kan selvsagt diskuteres.
M en så lan gt det er praktisk muli g li gger det i den siterte formul erin gen et kl art krav om helhetsvurderin g und er plan legg ing og organiserin g av alle aktuell e faktorer og interesser. Dessuten har rammen gj nnom årene utvikl et seg til å b li stadi g mer omfattend e.
Hva som er vikti g og praktisk muli g varierer naturli g nok fra anlegg
til anl egg, men det vari erer også med tid , sted og person . Av elet fø l-
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ger at en langt fra al ltid kan regne med å komme frem til enk le og allmenngyldige resultater. Men klarer en å produsere estetisk aksptab le
og var ig levende kulturlandskap, som også gir våre etterkom mere
alternative muligheter for å bruke det annerledes, ja da er vi på god
veg.
I utbyggingssaker som det her er tale om opp leves det stadig interessekonflikter. Det gjelder også mellom ulike oppfatninger av det positive og det negative ved ett og samme inngrep. Vanlig er f.eks. konflikter mellom interesser som av ulike grunner motsetter seg bygging
av veier inn i uberørte områder og andre interesser som ser positivt på
vegutløsning for de samme områdene. En annen variant er de tilfeller
der det kreves åpen veg for egne interesser og ingen andre.
Mye av de estetiske vurderingene dreier seg om en skal søke v isue ll
kontrast ell er underordning til landskapet ellers. Entydi g og klart svar
finnes ikke. M en det synes klart at «fo lk flest » har lettest for å godta
kontrast for objekter en selv har nytte av, umiddelbart forstår ell er der
en har kjennskap ti l spesie ll e funksjonsmessige sammenhe nger. - En
veg aksepteres i utga ngspunktet lettere enn en dam. Særli g dersom en
selv vil ha nytte av vegen . Videre vi l en dam være lettere å akseptere
dersom den fys iske oppgaven den har (dem me opp vann) umiddelbart
blir forstått. Enda lettere aksepteres dammen dersom forståe lsen forlenges til også å se sammenhengen frem til at en selv slår på den elektriske ovnen hjemme en kald vinterdag- ell er aircond itionanl egget når
det er varmt.
Et objekt som øker i størrelse ell er et inn grep som stad ig gjentas, vi l
på et visst stadium overskride tålegrensen i landskapet og føre ti l at det
endrer karakter. Når det skjer, av henger både av landskapets egenskaper og egenskaper ved objektet ell er inngrepet. Som regel vil overgangen skje gradvis.
I spesielle situasjoner kan et re lativt lite inngrep ell er objekt være så
iøyenfallende på gru nn av plassering, form, materialvalg ell er farge, at
det får en dominerende visuell virkning. Den kan være positiv som
«blikkfang » ell er land emerke - f.eks. et tre i et el lers tre løst landskap.
Men virk nin gen kan også være negativ - eksempe let kan da være et
lukehus på kronen av en ellers estetisk vellykket dam .
Vurderinger og avveiinger av den typen som er skissert ovenfor, sp il ler en vesentlig rolle under saksbehandlingen helt frem til det eventuelt blir gitt konsesjon. Mye blir da avgjort. Men i konsesjonsbestemmelsene nev nes også en rekke saker der det settes spes ill e v ilkår om
at navngitte instanser ska l ta avgjøre lsene se nere.
I denne boken blir landskapsarkitektoniske forho ld ell ers i noen grad
omtalt i billedtekstene. Men i det vesentligste forutsettes det at bi ldene skal tale for seg selv.
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BYGG EVI RKSOMH ET
Byggevirksomh eten ved vannkraftan legg kan stort sett karakteri se res
under betegnelsene:
REGULERING - BYGGVERK - TERRENGFORMING
Noe har vari ge og noe har ulike grader tidsavgre nsede virkninger i
la nd skapet. I varierende grad fører det ti I at prosesser (krefte r) i naturen brytes og nye løses ut. Omfanget varierer m ye innen vide rammer.
Dersom det ikke skjer end rin ger i regul er in gsprogramm ene ell er det
etabl eres andre nye typer av inn grep i systemene, v i I forholdene etter
en tid - som kan være lan g - i stor grad ha tilpasset seg en ny dynamisk likeve ktsitu asjon.
Vurder in ger knyttet til stedsva lg og forming er av grunnl eggende
betydnin g for det land skapsmess ige resultat av byggevirksomheten.

Regul er ing vil si at en endrer van nføri ngen i vassdrage ne ved spesie lle inngrep. Vann magas in eres og slippes t il tid er som avviker fra det
normal e. Totalvannførin gen minker ell er øker ette rsom vassdraget blir
overført ti I, ell erfå r overført vann, fra andre vassdrag. Lavvannføringen
endres både i vo lum og tid. Som regel v il store flommer bli mindre og
fæ rre enn før reguleringen. Men de kan også bli større i de tilfeller vann
er overført fra andre vassdrag, ell er det f.eks . komm er store nedbørmen gder når magasinene er fu ll e.
Endrin g av vannføring fører også til endrin ger i elve ns naturlige
gravin g (e rosjon ), mate ri altransport og av leiring (sedim entasjo n).
Grunnvann i ti lstøtende terreng påvirkes . Det gjør også islegg in g og
istransport. Lokalklim atiske endringer kan skje, i Norge ofte i form av
frostrøyk. Lu ftovermetn in g i vann et kan også forekomme, særli g i forbindelse med bekkeinntak .
For virkninger som behandles i dette kap itlet er fø lgend e bestemmel ser i kon sesjo nsv ilkårene særli g viktige:
«I de deler av vassdragene hvor inngrepene medforer vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan Olje- og energidepartementet på legge
konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprenskinger m. v. for å redusere skadevirkninger.
D ersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan Oljeog energidepartementet pålegge konsesj onæren å bekoste sikringsarbeider
eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.
Arbeidene skal påbegynnes straks deta ljene er fastlagt og må gj ennomføres så snart som mulig.
Terske/pålegget vil bygge på en sa mlet p lan som i va retar både private og
allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av på legget samt tilsyn med
utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren. »

REGULERING
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Vannføring

Tørrlagte elveløp oppfattes ofte som en av de mest negative virkningene ved vannkraftutbygging. Under konsesjonsbehandlingene blir
derfor forholdet viet spesielt stor oppmerksomhet. Det resulterer i at
betingelsene for å få tillatelse til å bygge ut, i stor grad innholder vilkår om at bestemte minstevannføringer skal slippes forbi reguleringsinnretningene. I de tilfeller slike bestemmelser ikke gjelder permanent,
knyttes det gjerne ti I deler av året el ler døgnet. Det kan også dreie seg
om situasjoner der en ønsker å opprettholde en bestemt minstevannføring i elver der restvannføringen etter en regulering i spesielle perioder ikke er tilstrekkelig.
Bakgrunnen for pålegget om minstevannføring er vanligvis knyttet til
estetikk, biologi og spesielle brukerinteresser.

Terskler

Terskler kal les forholdsvis markerte forhøyninger i elvebunnen på tvers
av elveløpet. De demmer opp vannet ovenfor slik at det dannes våtmarksområder, kulper og innsjøer. Naturlige terskler av ulike typer og
dimensjoner finnes i alle vassdrag. De kan f.eks. bestå av sær I ige harde
bergarter eller lagdelte bergarter som står på høykant i forhold til
terrenget omkring. De kan også være isrannavsetninger, rester etter
ras o.l.
Teknisk sett er tersklene som bygges i de fleste tilfeller overløpdammer. Det er dammer uten reguleringsinnretninger der vann renner over
hele, eller en stor del av dammens lengde. De bygges vanligvis av
stein, betong eller tre.
Gunstige estetiske virkninger av terskelbasseng vil praktisk talt alltid
være viktige poeng når det vurderes å bygge terskler. De kan også være
aktuelle som tiltak for å motvirke erosjon. Positive virkninger kan også
i stor grad være knyttet til dyre- og planteliv (økologiske forhold), friluftsliv, grunnvann, gjerdevirkning m.m. - kort sagt - til alle de forhold
som gjør vann og vassdrag til dominerende elementer i landskapet.
Men - og det er viktig - alle disse potensielle positive virkningene må
vurderes meget nøye ut fra forholdene på stedet i de enkelte konkrete
tilfellene. Men når forholdene ligger ti Irette, er terskler et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å bygge opp nye levende landskap i regulerte
vassdrag.
Ut fra landskapsarkitektoniske vurderinger er det i mange tilfeller
gunstig å bygge terskler som viderføring av allerede eksisterende
naturlige terskler og der det er innsnevringer på elveløpet. Men da er
det ofte særlig viktig å vurdere terskelhøyden slik at en ikke legger opp
til skader på omgivelsene i flomsituasjoner.
Konfl iktfyllte situasjoner forekommer iblant. En jordbruker på stedet
kan f.eks. ha fordel av redusert vannføring fordi det gir ham muligheter for å dyrke tilstøtende flomutsatt og lavtliggende sumpig terreng.
En terskel kan gjøre det umulig. I andre situasjoner kan det være at en
jordbruker ønsker terskel fordi det kan føre til heving av grunnvannstanden på et tilstøtende tørkeutsatt område.
Eksempler på stedsvalg og bruksmuligheter for terskler er ellers presentert gjennom billedmaterialet.
Det er viktig å være klar over at når vannkraftutbygging fører til redusert vannstand og det bygges terskler i elveløpet, markerer det starten
på en omfattende og lang utvikling i vassdraget, både fysisk, kjemisk
og biologisk (suksjesjon).
Terskler bygges ikke for å gjenskape forhold i vassdrag slik det var

15

før reguleringen - det er ikke mulig. Derimot er de viktige elementer i
arbeidet med å etablere best mulig nye vassdragsmiljøer.
Under andre himm elstrøk kan tersklene føre til uh eldi ge virkninger
som er ukjente i Norge.
En naturlig terskeltype som kan dannes i strømmende vann under
sterk kulde er isterskler (isd ammer). Kort og enke lt sagt kan det skje
under spesiel le forho ld at strømmende underkjølt vann føres ned mot
bunnen, særlig på grunne partier der det utvikl er seg bunn is. Den kan
bygge seg opp ti l en terske l som stuve r opp vannet på samme måte
som andre terskler. På de stilleflytende partiene ovenfor terskelen vil
islegging kunne skje på vanlig måte som overflateis. Isforholdene i
vassdraget stab i I ise res.
Av ulike årsaker - sæ rli g knyttet til naturgitte forhold som vanntemperatur, materialtransport og vannførin g und er isl eggingen - slites
isdamm ene ned ell er ryker. I de fleste tilfeller skjer det uten dramatikk.
M en det kan hende at en terske l som holder et basseng, overbelastes
og må gi etter. Da kan det oppstå kjedereaksjoner av betyde I ige
omfang - en isgang . Det er ve lkj ente hendelser i mange norske vassdrag. Isgangene kan forårsake store ødeleggelser på omgivelsene.
Kunstige terskler kan være et hjelpemiddel til å stabilisere isforhold.
De sme lter ikke og er de so lid e nok ryker de hell er ikke.
Produksjon og bruk av elektri sitet skjer samtidig. Forbruket varierer
mye i løpet av dagen, døgnet, årstidene og fra år til år. Nedbøren var ierer også både når det gje ld er ett og samme vassdrag og mellom ulike
vassdrag og landsdeler. I tillegg må det tas hensyn til at nedbøren i stor
og varierende grad fa ll er som sne om vinteren. A lt dette gjør det
påkrevet å magasinere vann som så kan slippes fra magasinene i takt
med det aktuelle behovet.
Det vanligste i Norge er at eks isterende vann og innsj øer brukes som
magasiner. Som regel økes tilgjengelig vannvolum ved oppdemning
og/e ll er nedtapping.
Magasinvolumene varierer fra beskjedne døgnmagasiner ti l store
flerårsmagasiner som kan romme betydelige større vo lum enn den
gjennomsnittli ge årsn edbøre n på stedet. Det kan derfor gå fl ere år mellom hver ga ng slike magasiner er fulle. Mellom disse finnes det all e
mulige overgangsformer.
Det settes klare grense r for hvor høyt et magasinet kan fy ll es (høyeste regulerte vannstand - HRV) og hvor langt ned det kan tappes
(laveste regulerte vannstand - LRV). Arealet som tørlegges mellom
disse grensen kalles reguleringssonen.
Etablering av magas in er forårsaker ofte sto re og gjennom gripende
end rin ger av landskapet. Ut fra spesielle land skapsforhold og ulike
interesser kan det ibl ant væ re aktue lt å vurdere om et sto rt magasin
kan være en bedre løsning enn flere små. Eller om flere små kan være
lettere å akseptere enn ett stort. Slike spørsmå l må vurderes i det
enke lte tilfelle.
Regu leri ngssonene er sterkt utsatt for utvaskin g og erosjo n.
Omfanget avhenger sæ rli g av hvor mye finkornet løsmasse det er i og
inntil sone ne. I Norge har en i stor grad kunne profitere på at magasinene ofte li gger i områder der stra ndson en består av fast fjell ell er sto rsteinet ur. Det skaper få problemer. Men det finnes eksempler på betydelige erosjonsproblemer og utrasninger langs magasinene også her i
landet.

Magasiner
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I blant forsterkes strandsonene med forbygnigner for å hindre utrasinger. Men oftere får utviklingen gå sin ga ng slik at forholdene stab iliserer seg på naturlig vis.
Det hender ikke så sjelden at det blir gitt pålegg om at magasiner
skal være fulle til bestemte tider. Begrunnelsen er da vanligvis hensyn
til turistsessongen, nærhet ti l tettbebyggelse og hytteområder, trafikkårer m.v.

BYGGVERK

For oversiktens skyld er det her valgt å dele em net opp i to avs nitt :
Bygninger - Dammer og veier

Bygninger

Det bygges to kategorier bygninger. Det er de som er nødvendige for
den framtidige driften av kraftverket og derfor må være permanente og
de som bare har funksjoner knyttet til anl eggsdriften og derfor fjernes
når den er over - de midlertidige.
Blant de permanente står stasjonsbygnin gene i en særstilling.
Tidligere ble kraftstasjonene for det meste bygget som frittstående bygninger i friluft. Unntaksvis skjer det også i dag. Men nå bygges de fleste
som undergrunns kraftstasjonshaller. Mange av d isse har vellykkede
arkitektoniske utforminger.
Ved inngangen til de underjordiske kraftstasjonene bygges portaler.
De utformes høyst forskjellig. Fra de enk leste anonyme løsningene ti l
mer markerte og prestisjefylte.
Lukehusene kan skape spesie ll e visue ll e problemer. Når de formes
som selvstendige miniatyrhus og plasseres på kronen av store dammer, virker de lett som utilpassede elementer «ute av målestokk» i forhold til dammen og landskapet omkring. Derfor søker en i størst mulig
grad å bygge de funksjone ne lukehusene har inn i se lve damkroppen.
De midlertidige byg nin gene på et anl egg kan være av mange slag.
Vanligst er forskje lli ge typer brakker, verksteder, pukkverk m.v.
Arealene som bebygges kan bli temmelig omfattende. Hver person
skal ha sitt eget rom og i stor grad også egen parkeringsplass for bilen
sin . Stor maskinpark krever omfatte nd e verkstedsvirbomhet med tilhørende arealer.
De midlertidige bygningene det her er tale om er for det meste satt
sammen av ferdige enheter som det rent fysisk er forholdsvis enkelt å
flytte til andre anlegg senere . Ofte blir det likevel fremsatt ønske om
at noe ska l få stå. Konsesjonsvilkårene forutsetter imidlertid at det som
er bygget for midlertid ig bruk ska l bort når anl egget er ferdig. Dette for
å hindre at mindreverdige bygninger blir ståe nde. A lt som ska l stå permanent må planlegges på forhånd med det for øyet. Det må videre
være klart hvem som ska l overta ansvaret for de aktuell e enhetene etter
at anleggstiden er over.
Bygninger preges av et formspråk som skifter ette r oppfatningen på
den tiden de ble bygget, stedet de står og personene som planla dem.
I våre dager fører omta le i massemedia og omfattende reiseliv til at
nye trender innen ark itektur raskt blir all eman nseie. Det fører lett til
internasjonalisering av formspråket. Som motvekt mot dette dukker
det opp spontane ell er mer ell er mindre plan lagte aksjoner for å hjelpe frem nasjonale og/e ll er loka le byggeskikker. Mange ser stor verd i i
at det blir gjort. Men det er lett å gi opp når gamle bruksmåter og til vante forestillinger og utviklingsrekker brytes mot gjennomgripende
ny teknikk, nye bruksmåter og endret levesett av helt grunnleggende
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karakter. Nye materialer dukker stadig opp og tilvante målestokksforhold brytes. Heldi gvis finnes det fremdeles personer som ser dette so m
interessante fag lige utfordringer.
Naturlige terrengforholdt kombinert med tekniskøkonomi ske muli gheter og begrensninger setter som rege l grenser for lokaliseringsmul ighetene for dammer. Likeve l er det gjennom årene i sti gend e grad gitt
ro m for rene lanskapsa rkitek noniske vurderinger.
Sær I ig i områder som er I ite preget av menneske I ig aktivitet, der de
fleste store dammene li gger, tilstrebes gjern e en klar form med et noe
robust preg. Det kan gi fine og interessante kontraster til land skapet
omkring. Så langt det er praktisk mulig blir det derfor lagt vekt på å
unngå te rrengskader på side n og foran (luftsid en, nedstrømssiden)
av dammen under anl eggsarbe idene. All transport må derfor skj e
på magas insid en (oppstrømss iden). Skad et terreng nedstrøms blir
restaurert.
I de fl este tilfellene må dammene vurderes som meget viktige elementer i land skapet. Ved landskapsa rbeid er av denne typen er det derfor særlig viktig å ha langsiktige perspektiv på det som blir gjort. Under
den synsvinkel er det f.eks. et viktig poeng at steinene med tiden blir
mørkere og at en mer ell er mindre sparsom vegetasjo n vi l utvikler seg
på og mellom dem. Naturlige, kjemiske, fysiske og biologiske prosesser sørger for det. Det er noe av grunnl aget for at dammen etter hvert
ska l få «hj emstav nsrett» på stedet.
Veibygging utgjør ofte en forho ld sv is stor del av an leggsv irkso mh eten ved mod erne vannkraftutbygginger. Det kan være enkl e veier for
lett transport. Men ofte er det påkrevet med veisystemer med høy teknisk standard.
I gunstige tilfeller kan ve ibygg in g kombineres med permanente veisystemer som planlegges ut fra andre samfunn sinteresse r. Det finnes
også tallrike eksemple r på konfli kter der an leggsveiene åpner fo r trafikk til områder der det ut fra forskjel li ge interesser ikke er ønskeli g,
ell er der ve ien vi l vi rke overdimensjonert i forhold til be hovet etter at
anl eggsv irksomheten er avs luttet.
N år det bygges anleggsve ier i konfliktfyllte områder bli r det la gt
restriktsjoner på bruken av veiene etter at anl eggstid en er over. I noen
ti lfel ler blir veiene helt stengt, ell er de blir fjernet. Det hender også at
veier som er overdimensjonerte for de fremtidige behov nedbygges til
ønskede dimensjoner.
Det legges særli g vekt på at permanente veitraseer ska l få gunstig rytme i forho ld til landskapet og at de ikke i unødig grad ska l bryte strandsoner ell er skape visuelle ell er fysiske barierer mellom vassdrag og
landskapet omkring.

Dammer og veier

Al l an leggsv irksom het medfører terrengarbeider. Men i dette kapitlet
begrenses omtalen til massetak og overskuddsmasser.

TERRENG FORMING

Massetak som begrep dekker både ste in brudd og uttak av all e typer
løsmasser. Steinbruddene er radikale og i høy grad varige inngrep i et
landskap. Det kan derfor være spesie lt vanskelig å plassere dem. I
mange tilfeller blir situasjonen ekstra komplisert fordi steinkvaliteten
som kreves bare finnes på bestemte steder.
Innen vannkraftutbyggi ngen er det i en rekke tilfell er funnet frem til

Massetak
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gunstige løsninger ved åta ut stein og annen masse til dambygging i
fremtidige magasiner. Det gunstigste er om uttaket i sin helhet da kan
skje under laveste fremtidige vannstand. I blant er det ikke mulig på
grunn av rask oppfylling av magasinene i byggeperioden. Det nest
gunstigste er da om utsprengingen i sin helhet kan skje under høyeste vannstand. Det kan også være vanskelig av samme grunn. Når
sprengningen må skje også over den høyeste fremtidige vannstanden
blir deler av bruddet alltid synlig og de landskapsmessige vurderingene blir da nær beslektet med de tilfeller der steinbruddene i sin helhet blir liggende på tørt land.
I mange situasjoner kan en oppnå gode landskapsløsninger ved å
legge bruddene til landskapsformer som i utgangspunktet har et volum
tilnærmet lik behovet for masse. Hensikten er da at hele terrengformen skal fjernes. Det kan virke meget uheldig når det står igjen tilfeldige «skalker» der mesteparten av massen ellers er fjernet.
Klare begrensningsflater på bruddene er viktig. Det kan være gunstig å følge «slepper» i fjellet eller bergartenes kløvningsretninger. På
den måten kan bergartenes struktur hentes frem på en god måte. Noe
som svært ofte gir fine skulpturelle virkninger. Høye skjæringer bør
unngås så langt det er mulig. Det kan begrunnes med sikkerhetsmessige hensyn, men svært ofte også ut fra estetiske forhold.
Det kan være meget vanskelig å sikre høye fjellskjæringer. Særlig i
fjellet vil trykk fra oppsamlet sne med tiden ødelegge alle aktuelle gjerdetyper. Gjerdehold ved tidligere steinbrudd har dessuten et evighetens skjær over seg. Det kan gi betydelige teknisk/økonomiske problemer for dem som skal ha ansvar for vedlikehold i fremtiden.
I store trekk gjelder mye av det som er skrevet ovenfor om steinbrudd
også for andre massetak, men løsmasser er i de fleste tilfeller lettere å
håndtere. Unntak finnes. Graving i kvikkleire kan f.eks. føre til utstabilitet og ukontrollerbare utrasninger av tilsynelatende sikker grunn.
Hensynsløst uttak av grus og sand i eller ved elveleiet kan føre til ustabile elveløp. Det finnes eksempler på at grunneiere har hentet grus og
sand i elveløp til eget bruk gjennom generasjoner uten forviklinger elven har fyllt på med ny masse etter hvert. Når så uttak har øket i
omfang og fått et større, mer industrielt preg kan det overstige grensen
for den evnen vassdraget har til «å fylle på». I stedet har vannet tatt til
å grave i de blottlagte massene. Utviklingen har kommet ut av kontroll med store skader til følge.
Ved forming av massetak må skråningene ikke bli brattere enn det
som er naturlig for materialet. Helst vesentlig slakere. Dessuten er det
viktig at overflatevann og eventuelle utbrudd av grunnvann får permanente og sikre «bekkeløp» i daldrag under formingen av terrenget.

Overskuddsmasser

Overskuddsmasser omfatter både sprengstein og naturlige løsmasser.
Sprenging av fjell og transport av sprengstein utgjør en vesentlig del
av anleggsvirksomheten ved vannkraftanlegg. På begge feltene har det
skjedd vesentlig teknisk utvikling fra de eldste anleggenne frem til i
dag. Det er en utvikling som har fått stor betydning for virkningene på
landskapet.
Ved de første anleggene gjorde begrensede tekniske muligheter at
tunnelene måtte være korte eller tverrslagene måtte ligge så tett at det
var lett å bli kvitt steinen. Den ble så tippet direkte utenfor påhugget.
Med årene er de tekniske forutsetningene endret radikalt. Det går
likevel en forholdsvis klar utvikling fra de håndslåtte borenes dager -
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v ia de sto re boreriggene utstyrt med mange trykk lu ftsbor so m boret
hull er for sprengstoff fo r hele tunne ltverrsn ittet sa mtidi g - og frem til
dagens fu ll profilrigger so m bo rer ut hele tunne ltverrsnittet d irekt i en
operasjon uten bruk av sp rengstoff. Enkelt sagt har denn e utvik lingen
ført ti l stadi g mer oppknus in g av stei nen.
Transportmulighetene er også endret rad ikalt. Det er et hav av forskj ell mellom de gamle anl eggstrill ebo rene av tre og dagens stå lkolosse r med kraftige motorer.
Den skisserte tekniske utviklin gen gjør at v i i dag står vese ntli g frie re
enn tidligere når det gjelder tunnellengder og plassering av tverrslag .
Den har også gitt oss bedre muli ghete r fo r å transportere utsprengt
masse, plasse re den og forme den i landskapet.
Mye av sp rengste in en fra tun neler og fje llh all er b lir brukt på anl egget som byggematerial e til dam mer, ve ier, oppfy llin ger og planerin ger
til forskjelli ge form ål m .m . I mange tilfell er leve res også store kvanta
til veivesen og loka le myndi ghete r fo r bruk til veier, indu striområder,
boli gområder og andre formå l. I slike situ asjon er gjør til ga ng på
sprengstein at en sli ppe r å åpne masseta k som ell ers vill e vært nødve ndi ge. I spes iell e t il fe ll er gjør rikeli g ti lga ng på sp rengstein at det er
muli g å legge veier spesie lt lett i terrenget. Det v il si at en ikke behøver å legge så stor vekt på massebalanse mellom skjærin ger og fy llin ger langs ve itrasee n. I mange ti lfeller gir dette grunnl ag for spes ielt
gode veitraseer.
Spren gstein bli r også lagt i depot for se nere bruk. Det bør da skje på
måter som gjør det lett å ta den ut se nere. Samtidi g må depotet i mellomtiden kunn e aksepteres i land skapet. Dess uten må det væ re muli g
å restaurere terrenget etter hvert so m massen blir tatt ut.
Den sprengste in en som en i utga ngspunktet ikke finn er anve ndelse
for, må arbeides inn i landskapet som aks eptab le, leve nd e og vari ge
la nd skapsen heter. D et kan dreie seg om å etab lere nye land skapsfo rmer, viderutv ikl e ga ml e - ell er legge forho ldet til rette for nye brukerinteresse r. Muli ghetene er mange.
Det er vikti g å ta hensy n til at massen etter fullprofilbo rin g (borkaks)
er sær lig find elt. I mangt minn er den om en rekke naturli ge typer av
løsmasse r. Den må be handl es deretter. Ved form in g må en derfor ta de
sa mm e hensyn som tid li gere er beskrevet i omta len av uttak og fo rmin g av natu ri ige løsmasser.
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I

VEGETASJON OG DYRELIV I

Utviklingen av planteliv på ubehandlete sterile masser ved anleggsdrift har man ge likh etstrekk med det som skjer på landområder som
har vært dekket av isb ree r ette r hvert som breene trekker seg tilbake
(s melter) . Slike isbree r finnes fremdeles i Norge. Derfor kan vi også i
dag iaktta disse prosesse ne.
Enkelt sagt skjer det en utviklin g fra de første plantene, pionerene,
kommer og etab lerer seg (pionerfasen) frem mot det høydep unktet, kl imaks, av vegetasjon som området kan bære (k lim aksfasen). Det er
klimaet og jordbunnsforholdet på stedet som avgjør retningen og hastigheten på denne utvikl in gen (suksjesjo n). Men prinsippet er alltid det
samme. Det gjør at plante- og dyrelivet stadig endrer seg.
år menneskene griper inn i disse prosessene med f.eks . jord- og
skogbruk skapes helt nye situ asjoner. Gjennom gjødsling og andre kultiveringstiltak, blir det i var ierend e grad nye livsgrunn lag for planteog dyrelivet i området. Graden av endrin ger av henge r av hvilke inn grep so m blir gjort og omfanget av dem. I all e tilfeller vil situ asjo nen
være ustabil. Den kan bare opprettholdes så lenge området er underlagt ensartet bruk, f.eks. som landbruksarea l. Opphører bruken vil
p lante- og dyrelivet igjen starte sin utviklin g frem mot det maksim ale
som området kan bære (sekundærsuksesjon). M en nå vil utviklingen
også være avhengig av hvilken varige endrin ger av livsgrunnl aget
landbruksd riften har forårsaket. I første omgang vil «ugraset » overta.
I 1978 røk inntaksda mmen til Tårn et kraftverk i Sørvaranger kommun e ca. 20 km øst for Kirkenes . Damm en ble ikke bygget opp igjen.
Det gav anl ed ning til å fø lge den naturli ge vegetasjonsutviklingen
(s uksjesjon) i reguleringssonen rundt vannet. Meget interessante
registreringer foreligger. Rapporter vi l bli publisert.
Dersom vi lar steril masse f.eks. av spre ngstein ell er grus li gge ubehandlet og siden får skjøtte seg se lv, får v i en natu rli g utvikling av
plante- og dyrelivet (primærsuksesjon). Men vi har også i en v iss grad
muligheter for å styre utviklingen til å gå i retn inger vi ønsker. Det gje lder særl ig forho ld som har med jordbunn å gjøre. evnt i tilfeldig rekkefølge kan vi f.eks. dekke området med ulike typer jord i ulike tykke
lag. Det f inn es en rekke muligheter for å gjøds le. Vann kan føre frem
ti l området. Vi kan kombinere nev nte tiltak ved bev isst forming av
area lets lik at det etab leres helt nye I ivsmiljøer (b iotopju ste rin g) . Vi kan
ve lge spes iell e planteslag, vi kan så og vi kan plante m.v.
Mineralene i fjellbunnen er de opprinne li ge leve randørene av el e
fl este plantenærin gstoffene. Forvitring både fysisk og kj emisk, sørger
for at de blir ti lgjenge li ge for pl antene. Vekstpotensi alet i løsmasse ne
- jorden (ve kstmed iet) - der plantene skal vokse er i utgangspunktet
av hengig av opphavsmaterialet - bergarten - og partikkelstørrelsen.
Rent praktisk er det grunn en til at de ga ml e ste intippene som har lite
finpartikler, også har vesentlig dårli gere plantedekke enn nyere typer
so m er res ultater av mod ern e sprengnin gsteknikk og fullprofilboring.
De forskje lli ge bergartene inneholder forskjellige mengder nærin gsstoffer som kan bli tilgjengelig for plantene. Mørke bergarter er som
regel de gu nstigste.
Av de tre nærin gstoffene planten trenger i størst mengde - nitrogen,
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kalium og fosfo r - er underskudd på nitrogen det so m oftest beg rense r
vegetasjonsutv iklingen. Det kan ikke skaffes gjenn om berga rtene. Det
må hentes fra atm osfæren. De fl este grønn e pl anter er avh engig av å
skaffe seg det de trenger gjenn om røttene fra jo rd en. Noe ni troge n til fø res jorden med ned børen, Mikroo rga ni smer so m har ev ne til åta det
opp di rekte fra atmosfæ ren sp ill er en langt stø rre ro ll e. Noe n plante r
er sa m boe re med sli ke o rga ni smer (symbi ose) . M est kj ent er det fo rho ld et ertep lantene har t i I ba kteri er so m da nn er små kno ll er på røttene. Et t ilsva rend e fo rh o ld har også o r. Derfo r er or (Alnu s) en vikti g pioner på anl eggsområder. I di sse samboerforhold ene leverer ertepl anter
og or produkter kn yttet til fo tosyntese n (grunnl aget fo r dannelse n av
alt orga nisk mate ri ale), mens ba kteriene (so m ikke har kl o rofy ll ) bl. a.
so rger fo r nitrogenfo rsyningen. Skogst rærn e våre har til sva rende sa mboerforho ld med vå re va nli ge matsoppe r (mykorrhi za).
itrogen blir direkte til gjenge li g for pl anterøttene under den naturli ge nedbrytin gen av døde planter og dyr - humu s.
G limmer - sæ rli g mørk - er en vikti g kaliumki lde for vegetasjon en.
Glimm errik e berga rte r kan derfo r gjøre eve ntu ell gjødslin g med
kalium ove rfl ødi g ell er redu se re behovet.
Apa titt er den v ikti gste fosfo rkild en fo r pl antene. Det finn es i mange
berga rte r, men ofte i så små mengder i fo rh o ld til «behovet » at det kan
være fo rm ålstjeneli g å gjødsle.
Dyreli vet er av hengig av plantedekke og utv iklin gs rekker som i store
trekk er parall ell e med det som er ski ssert for plantene. Muli ghetene
for mat og skjul er her av grunn leggende betydin g.
Av det so m er skrevet tidl igere, sæ rli g und er «Regul erin g», gå r det
fre m at va nn før in gen i regul erte elver v il va ri ere fra prakti sk ta lt null
til relativt rike li g. M en mønsteret er ann erl edes enn un der naturli ge
fo rh o ld . Pl ante- og dyreli vet i og langs vassdraget v il nødve nd igv is
på virkes av dette. Noen o rga ni smer har stor tilpassingsevne, andre må
gi tapt se lv for små endrin ge r av tilvante forhold .
N år det bygges ters kl er vil fo rh o ldene i elve løpet ovenfo r end res fra
strø mmende til mer st ill efl yte nd e va nn . Det kan i noe n til fe ll er bedre
overvi ntrin gsforh o ldene for fisk. M en det kan også føre til at orga nismer so m er tilpasset li v i still efl ytend e va nn se irer i konkurranse med
slike so m er av hengig av ste rkt strømm end e va nn . Da kan f.eks. laks
og ørret komm e til å tape i konkurranse med gjedd e og ørekyte. Det
blir altså endrin ger i etabl erte nærin gskj eder og nærin gspy ramid er.
Fra midten av 1970 til m idten av 198 0 årene ble det i Norge gjennomført et omfattende prosjekt for å kl arl egge øko log iske endrin ger
so m skj er i elver som reg uleres og det bygges terskl er. Prosjektet fikk
navnet «Terskelprosjektet ». M ålet va r å innh ente kun skap om muli ghetene fo r å gjenn o mfø re tiltak fo r å lede utviklinger i ønskete retninge r.
Denn e enk le og kort sk isserte gjennom ga nge n av det reg isteret en
har å spill e på når det gjeld er å vurdere og påv irke utviklin ge n av pl ante- og dyreli vet på anl eggso mrådene må sees i sa mm enh eng med billedm ateri alet. Der er det gitt ekse mpl er på hvo rd an en har gjo rt seg
nytte av dette i praksis.
Derso m en ve lger å lage beite, skog, åker, eng, idrettsbaner o .l. på
anl eggsområdene må det væ re kl art at dette i utvikl ingssa mm enh eng
er utstabil e elementer i land skapet. De krever all e kontinu erlig ved likehold og skj ødse l for å ti lfredssti lle de oppga vene de er tiltenkt.
Ved de fl este vassdrags regul erin ger må en passe på at mer ell er min-
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drc tørrlagte elveløp ogs;i i fremtiden m;1 være skikket til :1 ta unna vannet i flomsituasjoner. Det gjør al de m5 holdes fri for vegetasjon som
ellers lett fører til oppstuving og dermed skadeflommer. Dette er altsc1
også en vedlikeholdsoppgave.
Et spesielt problem ved enkelte kraftverk er luftovermetning.
Hovedkilden er bekkeinnlakene. Mye luft kan der rives med av vannmassene og utsettes for høyt trykk gjennom tunnelsystemet ned mot
turbinene. Det høye trykket gjør· al noe luft opploses i vannet slik at
det blir overmettet. Nc'1r overmettet vann føres gjennom peltonturbiner· skjer elet praktisk talt momentant en fullstendig utlufting av vannet. I fransisturbiner derimot skjer det bare delvis. Avløpsvannet kan i
slike tilfeller fremdeles v~~re overmettet. Kommer slikt vann ut i en
stille innsjø eller fjord med liten omrøring kan utluftningen ta forholdsvis lang tid.
Luftovermettet vann kan ta livet av fisk og andre levende vesener.
Szcrlig er det påvist tap i forbindelse av fiskeoppdrett.
Problemene søkes løst ved konstruksjonsmessige foranstaltinger.
Dessuten unngår en ;) legge fiskeoppdrettsanlegg på steder der det er
fare for luftovermettet vann.
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I FORTID

NÅTID- FREMTID

I

Hver generasjon overtar landskap som er preget av tidligere generasjoners bruksmåter og virksomhet. I et lan gt - geo logisk - tidsperspekt iv er menn eskea lderen mi ldt sagt kort. Det gir det enkelte van li ge
menneske små muligheter for å danne seg et bilde av den langsiktige
utviklingen av landskapet. Riktignok er det en kjennsgjerning at menneskenes mu I igheter for å omforme landskap i vår tid øker i et akselererende tempo. Men naturens «Svar » på inn grepe ne blir sto rt sett
vurdert i et skremmende kort tidsperspektiv. Generelt sett er det da lett
nok å skylde på vanskelighetsgraden i å vurdere det langsiktige utviklin gsperspektivet og/eller usikkerheten om hvor langt det ska l være .
Men det unn sky ld er ikke at prinsippielle vurderinger i forhold til dynamikken i landskapet og naturen som helh et blir borte i kortsynte, tidstypiske, populære og ofte tvilsomme statistikker og synsmåter. Det er
f.eks. ikke uvanlig at landskap som i høy grad er preget av tidligere
generasjo ners bruk og virksomhet blir referert til som «uberørte områder». Det er å håpe at dagens fokusering på miljøspørsmål kan rette
opp noe av dette.
Det er bare hundre år siden vannkraften ble tatt i bruk for å produsere elektrisitet i orge. Det er ingen gitt å forutsi hvor lenge denne
epoken vil vare. Langt mindre å si hva som kommer etterp å. M en det
er vår plikt å sørge for at vi overlater vå re etterkommere levende landskap - ikke ruiner. De ska l både kunne leve av, med og i det landskapet vi etterlater oss.
Utvilsomt har mange inngrep og installasjoner ved dagens va nnkraftanlegg en temme li g varig karakter. De er irreve rsibl e. Tunne ler og
fje llh aller vi l alltid være der. Mange av dem vi l høyst san nsyn li g bli
tatt i bruk ti l andre formål en gang i fremtiden. Men det at regulerte
vassdrag som regel må holdes klare for å kunne ta imot flommer også
etter reguleringen, bærer i seg potensielle muligheter fo r å restau rere
dem en gang i fremtiden.
Det synes ikke urealistisk å regne med at mange av dagens dammer
vil eks istere langt inn i fremtiden. Kanskje vi l vannet i magasinene bli
regulert på andre måter og til andre formål enn i dag. Men det burde
ikke være overraskende om noen av dammene uansett b lir stående
lenge etter at det meste av det dagens samfunn ell ers gjør i og med
landskapet er borte og glemt. De kan komme til å stå som kulturminner - på godt og vondt - og forte ll e våre etterkommere hvor langt vi
var villige til å gå og hvordan det ble gjort, for å skaffe kraft til driften
av våre samfun n. Og så kan det nok hend e at noen av de skogteigene,
beitene , terskelbassengene o.a . som ble opparbeidet i forbindelse
med anleggsdriften, i tidens løp har innarbeidet seg som «uberørte
områder».
Bi ldene i denne boken er i stor grad sted- og tidfestet. Det er bl.a.
gjo rt i håp om at de - sammen med øvrige publikasjoner i Kraft og miljøserien - ska l danne noe av gru nnl aget for fremtidige vurderinger av
utvikling i natur og landskap.
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Vassdragene er eld ga m le trafik kårer. Ga mm el og ny tid møtes i
et ve rn et vassd rag. Jiesjokka
25 . juni 1974.

Også utn yttelse av va nnkraften
har meget lange tradi sjoner.
Bekk til Suld alslågen sommeren
1975 .

Det ble bygget mange små vannkraftverk for elektrisitetsproduksjon
omkring i landet. I 1938 var 4000 av
dem registrert. Storelva ved Gullbrå
30. juni 1987.

Gamle Vemork vannkraftverk i restaurert skikke lse. Da den ble satt i drift i
1910 var den verdens største. Nå er
den museum. Ny stasjon er bygget
inne i fjel let. Rjukan sommeren 1980.

Braskreidfoss kraftverk i Glåma er et
elvekraftverk med fyl I i ngsda m.
23. septembe r 1981.

Åmli kraftverk i N idelva er et elve kraftverk der beton gdammen og lukehu sene
er bygget som en enhet.
9. mai 1984 .

M agas inet for Djupdal kraftve rk i
Lågen sett mot dammen og stasjonsbygningen. Koblin gsa nl egget er bygget
oppå og sa mmen med stasjonsbygninge n. 1. oktober 1987.

Sima kraftverk i Eidfjord er et
typisk høytrykksanlegg med
utl øp i sjøen. 22. juli 1987 .

Utsikt mot fjellgårdene på
Kj eåsen. Steintippen på
ca 1 mill. m 3 ved tverrsl aget
som li gger like ovenfor gå rd ene,
er lite synlig. 22. juli 198 7.
Portalen og koblin gsa nl egget
ved Sima kraftverk 22. juli 198 7.
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Utsikt fra Kj eåsen sett
mot standpl assen fo r de
tre foranstående bildene.
Sprengsteinen er under
utkjøring og tippen
bygges opp . Brakkeleiren og noe av fjellgård en er syn I ig.
10. august 19 77 .
Foto Per Halle

Parti av den ferd ig
fo rm ete tippen. Nå
sa uebeite.
21. juli 198 7.
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Betongterskel i Sira. 5 september 1975 .

Terske l tettet med spuntvegg
av tre. Fisketrappen er bygget
med naturstein. Skjoma
22 . september 1986.

Detalj av fisketrappen bygget
av naturstein. Skjoma
22. september 1986.

Nytt grundtvannsområde dannet ved terskelbasseng i Mandalselva, 28. september 1986.
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Vannspeilet i dalbunnen på Gei lo holdes oppe av
et system med seks terskler, august 1981.

Terske l av tre i Tunnsjøelva,
27. august 1984.

Detalj av trete rskel.
Foto Pål M el/quist

Sedimentasjon i terskelbasseng.
Bjerka 21. juni 19 78.
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Parti fra Mandalselva før
regulering. 14. juli 1982 .

".
i

Sira er hardt regulert.
4. september 1975.

Stabbfossen

Røssåga er sterkt regulert. 17. juli 19 79.

35
Parti fra M and alse lva etter
regul erin g. 21. juli 1982.

_,.
Suld alslågen er regul ert og
har god minstevannførin g.
25. september 1985.

I bl andt er det nødvendi g å slippe vann forbi regul erin gsinnretnin gene.
Da ka n Stabbfosse n se slik ut. 26. juni 1972 .
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Parti fra den regulerte Mandalselva.
5. september 19 75 .
I regulerte elver blir det i blandt store flommer.
For å unngå oppstuv in g og flomskader må derfor vegetasjon i elveløpe ne fjernes. Flåthylelva
25. september 1975.

En naturlig og to kunstige terskler ved
Kjennsvatnet, Mo i Rana. 23. august 1972 .

I -X·'\:
\

Slik se r det aktuelle partiet av Manda lse lva ut i det
store landskapsrommet etter at det er bygget terskel.
2. oktober 19 76.

Naturlige terskler i den vernete Tverrelva i Alta.
8. juli 1986.

Betongterskel i store Målvatn i Bjerka.
23. august 1972 .

Betongterskel i Kvina. Det li gger et betydelig
basseng bak terskelen. 21. juli 1982.
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Byggemateri aler stein, morener og gru s - til
Sysendammen tas ut i det
fremt idi ge magasinområdet.
2. oktobe r 1979.

._
Regu lerin gsso nen er ryddet for skog før magas inet
til Alta kraftverk fy ll es opp,
9. juli 1986.

Regu lerin gssone i Blådalsvatn,
Bl åfa lliverkene, 18. juli 1985.

t Førrevassdammen ved Ull a-Fø rre
under bygging. Det er en av i alt tolv
dammer av høyst forskje llig størrelse
som demmer opp Bl åsjømagas inet.
Det har en overflate på ca 82 km 2 .
24 . september 1985 .

Vegetasjonsutvikling i gam mel
reg ul er ingssone. Tunhovdfjord en ~
25. juli 1969 .
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Sysendammen er ferdig og
magasinet i drift. 22. juli
1987.

~

I Stormyrmagasinet li gger
inntaket til nedre Røssåga
kraftverk. Det er en meget
verdigfull fuglebiotop .
Vannstanden holdes derfor
høyt og mest mulig konstant i hekketiden. 1983 .

i

Erosjon i reguleringssonen i
Devdisjavre, 20. juni 1983.

Erosjon i regu ler ingssone der en har
prøvd å begrense den ved forbygninger.
Blåfa lliverkene 18. juni 1985.

~

Vegetasjonsutvi kl in g i gammel regu leri ngsso ne. Pålsbufjorden 23. juli 1985.

t
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Nore kraftverk - et
eldre verk med rørgate i dagen - har
fått en moderne
nabo. August 1981 .

Langvatn kraftverk,
6. juli 1989 .
Stordal kraftverk,
1. juli 1987.

Disse to kraftverkene
har alle stasjonsbygningen i dagen,
mens vannveiene er
sprengt ut som
tunneler.
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Utløpet fra , og portalen foran inn ga ngen
til Hyl en kraftverk. Raskj eg lene er
naturli ge. 3. august 1989 .

._
Portalen foran adkomst-tunnel til
Hyl en kraftverk, 14. august 1986.

Interi ør fra en de l av stasjons hall en.
14. august 1986.
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Portal til Brokke
kraftverk, 13. juni 19

Portal til Åna-Sira
kraftverk,
5. juli 1984.

Portal til Nes kraftver
8. juli 1981.
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Portal ti I Tjørhom kraftverk,
29 . september 1986.

Portal ti I Alta kraftverk,
5. august 1991.

Portal ti l Tysso li kraftverk,
12 . oktober 197 1.

'

Adkomst-tunne len
til Siso kraftverk,
27. mai 1968 .

t

Porta len er på plass og
terrenget ferd ig behandl
foran ad komst-tunn elen
til Siso kraftverk .
1 7. september 1985 .

Porta l ti l Skjomen kraftverk ved foten av fje ll et.
Porta len og koblingsanlegget ti l Skjomen kraftverk,
22. september 1986.
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Admini strasjo nsse nteret til Sira- Kv in a
kraftse lskap på To nstad li gge r ute på
nesset.
Det passer godt inn i bygdemil jøet. I
elven er det bygget en terskel.
27. juni 199 1.

Bo li gfe ltet er opparbeidet av sp rengstein fra tunn eldriften ved Bo rgund
kraftverk. Den hv ite bygnin gen til
venstre er po rtalen. 18. juli 1983. i
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Muffehus ved Alta kraftverk bygget av mørkfarget
beto ng.
5. september 1989.

Brakke under montering
ved hjelp av hel i kopter.
G lomfjord 17. juni 1987.

Brakkeleir ved U ll a- Førrean legget. I bakgrunnen ti l
venstre er det et grustak.
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Situasjonen under vinterforho ld . 6. april 1987.

Et område som tidligere
var brakkeleir ved UllaFørre-anlegget. Her er det
satt istand.
25. september 1985 .

Samme område som bildet
på motstående side, men
sett i motsatt retning.
Brakkene er fjernet og
landskapet ferdig formet.
I fo rgrunnen en del av et
terskelbasseng som er
etab lert i det tidligere
grustaket. August 1990.
Foto Knut Svensheim
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Ri ggområdet ved
Sysendammen som
snart er ferdig.
2. oktober 1979.

Sysendammen er full ført og landskapet har
fått sin form.
21. juli 1987.

Dammen er tatt i bruk
av mennes ker og dyr.

21. juli 1987.
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to revassda mmen
ed U ll a-Førre under
bygg ing.
8. august 1984.

Storevassdamm en
fullført. Noe av
steinbruddet er syn1ig over høyeste
regul erte va nn stand .
Av sa mt! ige dam mer
i landet har denne
størst vo lum , nemli g
9,7 mill . m 1 .
September 1989.

O ddatjønnd ammen
ved Ull a- Førre.
Stein en bl e tatt ut i
magas inområdet
som kraterbrudd.
Det komm er frem
som en spes iell bukt
på bildet til høyre
fo r da mm en. Den
har et vo lum på 5,7
mill . m 1 • Høyden er
144 m og derm ed
landets høyeste.
September 1989 .

Kron en på
Odd atj ønndammen,
10. j uli 1988.

Førrevassdammen. Ulla-Førre,
september 1989.
Foto Knut Svendheim

Svartevassdammen.
29. september 1986.

Kontakten mellom dammens
luftside og tilstøtende terreng.
29. september 1986.

Fun d inda mmen og beiteom råde.
16. j uli 1988.

Vegetasjo nskl edd, liten dam
høyfjell et. Sira-Kvina
29. september 1986.

Ga mmel betongdam kledd med
naturstein. Dale, 7. august 1976 .
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M agas inet sett mot dammen.
4 . september 1987.

Hvelvd ammen i A lta
sett i fugleperspekt iv.
4 . september 1987.

Hvelvd ammen i Alt
8. september 198
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Hvelvdammen ved
Sakariasvatn er synlig i
skaret i bakgrunnen .
9. juli 1987.

lvdammen ved
ri asvatn på nært hold.
li 1987.

Storsj ødammen i Rena.
15. juli 1988 .

Dammen ved
Hunderfossen.
5. september 1990.
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Riksveg 7 gjennom Hallingda l er i
vesentli g grad bygget av tunne lste in
fra vannkraftutbygg ingen i området.
1. oktober 1987.

Vegen var p lanl agt i strandsonen
langs Mosvatn et. For å bes kytte
strandsonen ble traseen i siste
liten endret.
28. juni 199 1.

Vegtrase gjennom beiteområde
bygget opp av sprengstein fra tunneldrift. Hjortl and pumpe, U ll aFørre. 10 . juli 1988 .

Nytt terreng og ny veg bygget av
sprengstein fra tunne ldriften ved
Åna-Sira kraftve rk. 4. august 1983.
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Tidli gere anl eggsveg dimensjonert
for stor trafikk og tun ge kj øretøye r
ved Øvre Otra. Opprinnelig va r
vegen 7-9 m bred og opptil 11 m ved
møteplas se ne. Etter endt anl eggstid
ble vegen bygget om for dage ns
behov med en bredde på 4,5m og
ti Ipasset terrenget.
10. september 1985 .

Førrevassdammen er fu li ført
(kfr. side 50). Anleggsvegen so m var
nødvendi g under byggea rbeidene
fjernes. 26 . august 1987.

H er fj ern es en midl ertidi g anl eggsveg til et grustak som ble brukt
under bygg in gen av Sysend ammen.
Terrenget restaureres. 9. juli 1981 .

Restaurerin gsa rbeidet er fullført.
Resten over lates til naturli g vegetasjonsinnvandr ing. 22. juli 1987 .
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Ved inntaksmagas inet
ti I Vemork kraftverk
li gger det gam le og det
nye lukehu set
side om side.
18. september 1986.

I fje ll siden langs till øpstunnelen li gger de
gam le tverrs lagene og
ti Ihørende tipper som
perler på en sno r.
18. september 1986.

Under spesie ll e værforho ld er tippene særlig
iøyenfa ll ende om v in teren når det er sne.
8. apri l 1988.

Den sparsom me vegetasjonen på tippene
sky ldes først og fremst
mangel på finmateriale
so m følge av den ga ml e
sprengningsteknikken.
18. setember 1986.
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Boremask iner og dynamitt knuser massene mer
en n tid ligere. H allin gda l 16 . jun i 1965 .

Siste sa lve i av løpstunnelen fra Å na-S ira kraftverk i feb ru ar 1971 .Foto Olav Vestrheim

Samme sted 9. juli 1988.

Da fu llprofilboremas kinen e kom
massene end a mer oppknust.
U ll a-Førre 1. august 1985.

bruk bl e
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Området ved utl øpet fra
Siso kraftverk mot slutten
av anl eggstid en.
9. oktober 1968.

Tunneldriften ved M ålseth
kraftverk i full gang.
12. septembe r 1968.

Den planm ess ige utkj øringen og pl asserin g av
ste inen fra Nes kraftverk er
snart fullført. Avsluttende
fo rmin gsprosess gjenstå r.
16. juni 1965.
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Samme område
17. september 1985.

Samme område
15. september 1988.

Det samme området
22. juli 198 7.
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Utkj øring av spren gstein
fra adkomst-tunnelen ti l
Bjel land kraftve rk på et
t id li g stad ium und er
anl eggsd ri ften.
10 . ap ril 1973.
Foto Pål M ellquist

Hektisk anl eggsv irksom het
ved Saurda l kraftverk i
1983.
Foto Knut Svendheim

Et fl o ml øp som det ikke
lenger er behov for er fy l It
opp med overskuddsstein
fra Lauvdal kraftverk. I den
borteste enden er det første huset på et pl anl agt li te
bo li gområde komm et på
plass. 16. juni 1981.
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Det nye landskapet er formet og etablert som jordbruksland. Det er opparbeidet ny adkomsveg til
gå rd en. 1980.
Foto Gunnar Syvertsen

Samme område etter at det
er opparbeidet og tatt i
bruk til beite.
29. juni 1991.

Det samme området ferdi g
etabl ert og sett i sammenheng med en del av bygden ell ers. Nevnte boli gområde er nå ferdig.
Området ell ers er overlatt
ti I natu I ig vegetasjonsi nnvandri ng.
30. september 1986.

Overskuddet på sprengste in fra Hønefoss kraft
øya . Det ble populær fotballbane. August 198

Tidli gere lå det en steintipp her. Den
er fjernet og brukt til vegbygging.
Terrenget er restaurert. Vid ere utviklinger er overl att til beitende sauer og
natu ri ig vegetasjonsi nnvandri ng.
Ø rteren kraftverk 22. juli 198 7.

Overskuddsmasser fra tunn eldriften
ved Smeland kraftverk er plassert i en
langstrakt tipp langs vegen. Den er formet og tilsådd med tanke på at den
ska l fungere som steinuttak over lengre
tid i fremtiden. Uttaket skjer i borteste
enden. Steinen kjøres langs fjellsiden
før den komm er ut på vegen.
Etterhvert som det tas ut masse skal
terrenget settes i stand.
25. august 1987.

sse rt på area let ut mot den vegetasjon skl edde

Åkeren på bortre sid e av jernbanelin jen er i sin helhet bygget opp av
sprengstein fra Funnefoss kraftverk,
kombinert med bakkepl anerin g.
15. august 1987.

Sprengstein fra tunn eld rifte n ved
Evanger kraftverk er pl asse rt, form et og
opparbeidet til sa uebeite i et sto rsteinet landskap. 13. juni 1988.
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Noe av tunnelsteinen fra Åna-Sira kraftverk ble brukt til å by
ve ien. Resten ble lagt opp som en sp iralform et tipp. Den ble
vis tilplantet med furu og er nå i ferd med å bli helt skogk l
Juli 19

~

På forhå nd b le elet laget modell av tippen.Eg il Sorteberg

Kupert terreng av sp rengstein ved
Duge kraftverk. 29. september 1986.

To akt iviteter er her under utviklin g
ved Alta kraftverk. På det nedre p lanet tas det ut grus for bruk på
anl egget. På elet øvre pl anet kj øres
det ut sprengstein fra ad komst-tunnelen ti I kraftverket. Ved endelig
forming av terrenget ska l de to virksom hetene sees i sa mmenheng.
18. juli 1984 .
Det sa mme området 6. august 199 1.
N å er den videre vegetasjonsutv iklinge n overlatt til naturli g konkurranse med beitende rein .
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M assen fra utgrav inge n av utl øps kanalen fra Djupd al kraftverk blir brukt til å heve et lavtli ggende area l mot
elven . 25. mai 1977. Foto Oddbjorn Dammerud

Her hentes grus til an leggsvirksomhet ved Sima kraftverk i 1980. Arealet var ikke dyrket før inn grepet.
Foto Gunnar Syvertsen

Full drift i uttak av løsmasser ved M ålseth kraftverk, 29. september 1967.

69

J'

Res ultatet bl e en god korn åker. 11 . juli 1986.

Samme o mråde 22 . juli 1987. Det gir stor gressa vlin g. Den er delvis slått.

Slik så området ut 15. september 1988.
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Ved forming av løsmasser
va ri ere skrå ningsv inkl ene
inn en vide grenser. M en i
all e slike situasjoner kan
unnarennet i en hoppbakke tjene som en påminnelse. Den har avrundet "kul"
og myk "overga ng". Hurd al
2. mars 1987.

Her er kul en. Evanger
kraftverk 29. juni 1987.

Her er overgangen. Sima
kraftverk 22 . juli 1987.

Og her en påminnelse om
at en alltid må sørge for
hensiktsmess ig av løp fo r
overvann under formingen
av løsmasser. Sim a kraftverk 22. juli 1987.

i

Dam under bygging ved
Børte kraftverk, 20. august
1968. Uttaket av ste in
måtte skje også over høyeste regul erte vannstand.
Veien som gikk ovenfor
bruddet b le flyttet ned på
en terrasse og ført gjennom se lve bruddet.

Her har terrassen og ve ien
under etab lerin g,
20. august 1968 .
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Terrassen og veien,
27. august 1989.
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Utløpskana len fra
Mykstufoss kraftverk,
7. juli 1987.

Gammelt steinbrudd ved
Songadammen.
23 . juli 1969

Brakkene for anl eggsv irksom heten ved
Storsjødammen i Rena er
plassert på en skånsom
måte i skogen.
15. mai 1968.
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Utløpskanalen fra Å na-Sira
kraftverk i elven. Det tidlige re elveløpet vises som
en liten vik litt ovenfor og
til venstre for broen på bildet. Idrettsplassen til høyre
og area let omkring er bygget opp av masser tatt fra
kanalgrav ingen. Det gu lbrune area let til venstre på
bildet er terreng bygget
opp av ove rskuddsstei n fra
tunnelarbe ider ved kraftverket. Portalen til
adkomsttunn elen vises like
til venstre på bildet.
Juli 1984.

- har her fått en ansiktsløftin g.
27. august 1989

Samme sted og samme
person, 15. juli 1988.

74
På tipp av tunn elstein ved
Nes kraftverk b le det, tro1i g i1 967, gravet store hull
for pl antin g av furu.

'

<

'

Midl ertidi g transportrampe
frem ti I byggested for en
terskel i M ørkedøla.
29. august 1977

Vegetasjon sutvi kl in g ved
Sto r- G lomva tn på et fe lt
som fo rho ld sv is nyli g va r
dekket av is. Utv iklin ge n
av p lante! ivet på ubehandlete steril e masse r ved
anl eggsdrift har i prin sippet mange likh etstrekk
med dette.
13. august 1975.
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Dette var situ asjonen på
sa mme stedet 11 . juni
1986 . El g har beitet baret
på nedre del av trærn e.
Heldi gvi s var trærn e rukket
å bl i så høye fø r elgene
kom at de ikke rakk opp til
toppene.

18. juli 1983 er fo r lengst
terskelen bygget og lasterampen fj ern et.

Natu rli g utviklin g av vegetasj onen i et tidli ge re gru stak ved Songadammen.
27. august 1989 .
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En del av et sto rt plantefelt på o mråde som er bygget
opp av sprengste in fra tunn eldrift ved Nye Osa kraftverk.
Det er plantet over 50 000 furuplanter (P inu s contorta).
15. juli 1988. Deta lj fra plantefe ltet på bildet til høyre.

Åker i et tidligere grustak ved Kvildal kraftverk, 10. juli
1988. Terrenget i bakgrunnen antyder situasjonen før
inngrepet.

Naturlig vegetasjonsutv ikling i et tidli gere regul erin gsmagas in i Storevatn ved Tårn et kraftverk. Stasjonen blir
ikke satt i dr ift igjen etter dambrudd i 1979. Vegetasjo nsutvikl ingen reg istreres fort løpende. 11. ju li 1984.
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Steintippflate ved Tonstad kraftverk lagt ut som beite. For å illu strere hva som skjer når be itende dyr
holdes unna ble det satt gjerde rundt et lite parti av om rådet.
Innenfo r gjerdet ble det ikke gjennomført noen tiltak. Dette er resultatet etter ca 10 år. 27. juni 1991.

Rein be iter i t idli gere grustak ved Nea kraftverk. 4. oktober 1976.
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Terreng i Støyl edalen laget av sprengstein fra tunn eldrift. U ky ndig mannskap strødde gjødsel i striper i
stedet for å spre den. 11 . september 1985.
Forsøksfelt for vegeta sjon sutvikling. Ull a-Førre 1. august 1985.

Sauer og rein beiter på tilsådd terreng bygget opp
av sprengstein fra Adamselv kraftverk. 3. juli 1979.

~

Beverdam i terskelbasse ng ved Ton stad.
27. juni 1991.

Rein på anleggsveg ved A lta kraftverk,
23. august 1988.
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Sportsfiske i uløpskanal en fra Hove kraftverk. 28. juni 1984.

~

Fiskesperre i
Tunhovdfjorden.
Den skal hindre
uønsket fisk i å
komme over i
nabovassdraget
som overføres.
30. juni 1976.

Trapp som gir fis
muli gheter fo
passere en dam
Rygene kraftve
5. ju li 19

Laksefiske i Su lda lslågen som er regul ert.
25. september 19 85.
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S. Segelcke malte dette bildet omkring 1910. M ed sitt naturalistiske formspråk ski ldrer det på en fin måte
møtet mellom det ga mle bygdesamfunnet og kraftindu stri en som trengte seg frem ved århundreskifte.
8. ap ri l 1988.

83

En av de mange befar in ger og di skusjo ner i dagens sa mfunn om mu li ghetene for å bygge varmekraftverk - i dette ti lfell et gass kraftve rk . Neste generasjon har en representant ti l stede, men ...
13. oktober 1987
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MER ENN TJUE ÅR
Til alle tider har menneskene satt si ne spor i naturen. Etterhvert har utvikl ingen kommet så langt at de
tekniske inn grep kan bl i svært omfattende. De kan
sette store og varige preg på ku lturl andska pet som
de er en større ell er mindre de l av.
Hvilke konsekvenser medfører så disse inngrepene på natur og miljø? Noen av konsekvensene er
åpenbare, mens andre er langsiktige og merkes
knapt den første tiden.
«Reguleringer av innsjøer for kraftutbygging er
inngrep i norsk natur som for tiden sterkt opptar opinionen. Det er derfor g ledelig at NVE ø nsker å utg i
et småskrift over hva vi kjenner ti l om innsjøreguleringenes virkning på plante- og dyrelivet og omsetningene i innsjoene ». Sitatet er hentet fra forordet til
Kraft og miljø nr.l og er skrevet av professor Kåre
Elgmork for mer enn tjue år siden. Dette var innl edningen ti I den serien som etterhvert skulle spre informasjon om natur- og miljøspørsmål i tilknytning til
energi- og vassdragsforva ltning.
NVE var det første forva ltningsorgan i Norge som
bygget opp en egen mi lj øfag lig kompetanse. Det å
ivareta miljøhensyn har så ledes lenge vært et viktig
mål for etaten. Presset på vannressursene er stad ig
økende. Tidligere var elektri itetsproduksjon det
viktigste, men i dag er brukerne av vannressursene
mange og viktige. Miljørelaterte spørsmå l omkrin g
ulik bruk av vann har så ledes fått større og større viktighet innen forva ltningen.
Dagens ressursforvaltere er pålagt av miljømyndighetene også å ta ansva ret for miljø. NVE har således lenge før miljøvernmyndighetenes påpeking,
tatt dette ansvaret.
En kraftutbygging er mer enn regulering av vannmengde og vannføring. Mange av de gjennomførte
an leggene var så omfattende og/eller av så spesie ll
karakter at de måtte sette store og var ige preg på
landskapet. Samvirke mellom menneskenes tidstypiske aktivitet og naturens eg ne krefter er se lve fundamentet for kulturlandskapet.
I de fleste tilfeller vil inngrepene ved en kraftutbygging oppfattes som irreversible, men nyere
kunnskap v iser at bildet for noen typer virkninger er
mer nyansert. Skadevirkningene ved gam le utbygginger kan også i ettertid til en viss grad reduseres
ved hjelp av tiltak.
Det har gjen nom de mer enn 20 årene vært et klart
og langsiktig mål at utbygg in gene sk ull e resultere i
levende kulturlandskap i fremtiden - ikke ruin er.
Altså en bærekraftig utvikling.
Publikasjonene i Kraft og miljø-serien gir på en

lettlest måte inntrykk av det faglige arbeid , de metoder og den forsk ning som er utviklet og tatt i bruk.
I flere av seriens publikasjo ner er gjengitt mater iale og ikke minst konklusjoner fra ulike fagseminarer. Tidli gere generald irektør i NVE, Sigmund
Larsen, avs luttet et slikt sem inar ved å påpeke at vi
vet for lite om konsekvensene av det vi gjør og at vi
har for liten kapasitet til å klarlegge de langs iktige
virkninger av sl ike inngrep. Han sa videre at når vi
har hørt sem in arinnl eggene, er det klart at ekspertisen likeve l sitter inne med så mye facts at når dette
legges sammen, vet vi atsk ill ig om både positive og
nega tive virkninger. Det er b l.a. denne kunnskapen
som er søkt formidlet til alle interesserte gje nn om
«Kraft og miljø »-serien.
Andre publikasjoner tar direkte utga ngspunkt
i forskningsprosjekter, mens atter andre tar opp
spesiell e tema som har vært av interesse å få frem
kunnskap om. Seri ens siktepunkt har hele tiden vært
det samme: å formidle resultatene til all e interesserte.
Å forva lte vå re naturress urser på en best mu lig
måte krever kunnskap om konsekvenser av inngrep.
Videre er vi opptatt av å redusere skadev irkninger og
ivareta naturlig mangfold. Forvaltningsvedtakene
må legge forholdene til rette for en bærekraftig
utvikl ing. NVE er derfor en pådriver for ytte ri ige re
forskning om disse forho ld.
Et eget forskningsprogram «Etterundersøkelser »
har som mål å ana lysere virkn inger på natur og miljø som er forårsaket av ulike inngrep i vassdrag. I et
annet FoU-program «Biotopjustering » tas det sikte
på å utvikl e og utprøve u I i ke metoder for å gjøre
leveforho ldene for planter og dyr bedre der tekniske inngrep har redusert livsmulighetene. Det er lagt
vekt på å finne frem til nkle, rimelige og mest mulig
vedlikeholdsfrie tiltak som begunstiger naturlige
prosesser i naturen. Begge progra mmene er tverrfag li ge og landets fagekspertise er ansvarlige fo r
FoU-arbeidet.
VE er også forvaltningsmyndighetens representant i det store energiforskningsprogram T F ska l
gjennomføre i perioden 1992-1995. Miljø står sentralt her, og etaten er i tillegg blitt tillagt et spesielt
ansvar innen denne sekto ren i programmet.
Det er NVEs håp at publikasjonene har gitt og vi l
gi leseren et bedre grunnlag for egne vurderinger og
ana lyser av utvik li ngen. Videre at kunnskapsnivået
er blitt bedret, og stadig bedres, slik at en ved senere naturinngrep har et bedre utgangspunkt for vurderinger og avgjørelser.

