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SAMMENDRAG 
Orklavassdraget inngår i FoU-programmet "Etterundersøkelser". Dette er et program hvor målsettingen 
er å analysere ulike virkninger på natur og miljø forårsaket av inngrep i vassdrag. Det er nylig 
gjennomført en flerbruksplanlegging i vassdraget. I denne forbindelse ble det utført en rekke utredninger. 
Videre er regulanten/utbyggeren blitt pålagt gjennom konsesjonsvilkårene å utføre en rekke 
undersøkelser, hvor flere er av FoU-karakter. For å få en oversikt over resultatene av de ulike 
undersøkelsene som pågår i Orklavassdraget, ble det arrangert et møte i Trondheim, den 21. og 22. 
januar 1992. Denne publikasjonen presenterer foredragene som ble holdt på dette møtet samt en kort 
oppsummering av diskusjonene. 

ABSTRACT 
The Orkla watercourse is part of the R & D programrne, "Post-regulation studies", which aims to 
analyse the different environmental effects of watercourse regulation. In connection with recent 
watercourse planning in the Orkla watercourse, severai reports have been commissioned. In addition, 
under the hydropower licensing agreement, the developer has been instructed to carry out certain studies, 
severai of which are in the field of R & D. In order to obtain an overview of the different studies now 
beeing carried out in the Orkla watercourse, ameeting was arranged in Trondheim on 21-22 January 
1992. This report contains the papers given at this meeting together with a short resurne of the 
discussions. 
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FORORD 

NVE avslutter nå første fase av FoU-programmet 
"Etterundersøkelser". 

I forbindelse med en kraftutbygging blir forskjellige 
etterundersøkelser satt igang. Noen av undersøkelsene gjøres i 
forbindelse med skjønnet, andre er konsesjonspålagt. FoU
programmet "Etterundersøkelser" har som målsetting å analysere 
ulike virkninger på natur og miljø forårsaket av inngrep i 
vassdrag. 

Innen programmet har NVE arrangert større prosjektmøter om 
enkelte vassdrag hvor det nylig har foregått kraftutbygging. 
Slike møter har tidligere blitt holdt om Aurlandsvassdraget, 
Skjoma Ekso, Jostedøla og Dokka. Orkla er foreløpig det siste 
i denne serien. 

21. og 22. januar 1992 arrangerte NVE i samarbeid med Sør
Trøndelag Kraftselskap, et møte om undersøkelser som foregår i 
Orkla. på møtet deltok forskere, utbyggere og forvaltere som 
arbeider med vassdraget. 

Denne publikasjonen gjengir foredragene fra møtet samt et kort 
referat av diskusjonene. 

Forskningssjef Per Einar Faugli er ansvarlig for FoU
programmet og avd. ing. Gry Berg har hatt hovedansvaret med 
redigeringen av rapporten. 

Oslo, mars 1992 

Y~1as:~· 
Per Einar Faugli 



INNHOLD 

Innledning - NVE og FoU . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
Per Einar Faugli 

Kraftverkene i Orkla 
Leif Rathe 

Hydrologi . 
Leif Nordseth 

Is- og vanntemperaturforhold 
Arve M. Tvede 

Endringer i lokalklimaet langs Orklavassdraget som 
følge av reguleringene . . . . . . . . . . . . . . 
Kåre Utaaker 

Orklavassdraget. Gruver, vannkjemi og overvåking 
Eigil Iversen 

Landbrukskontrollen i Orkdal kommune 1991 
Finn Berg Hansen 

Vegetasjon ved Granasjøen, virkninger av 
magasinetablering ........ . 
Stein Singsaas 

Orkla/Grana-utbyggingen og fiskeskjønnet 
Arnfinn Langeland 

Utvandring og produksjon av smolt i Orkla. 
Undersøkelser i perioden 1979 - 1991 . . . 
Nils Arne Hvidsten 

Beiting på vill og oppforet smolt fra marine 
fisk i osområdet av Orkla ... .... 
Nils Arne Hvidsten 

Økologien til ørreten i Granasjøen, et oppdemt 
magasin .... ........... . 
John W. Jensen og Per Ivar Bergan 

ørreten i Innerdalsvatnet i perioden 1982 - 1989 
Jan Ivar Koksvik 

Viltkart for Orkdal og Rennebu kommune 
Jon Ove Scheie 

Nerskogmagasinets effekter på tilgrensende 
fuglepopulasjoner .......... . 
Per Gustav Thingstad 

13 

31 

41 

53 

77 

91 

101 

115 

123 

131 

137 

157 

177 

187 



Fugl ved Innerdalsmagasinet med særlig vekt 
på effekter av terskeldammen . . . 
Ole Reitan 

Miljøtiltakene i Orkla/Grana-vassdraget og 
noen økonomiske perspektiver . . . 
Knut Bryn 

Forvaltningsmessige problemer ved Orklautbyggingen 
Ingvar Korsen 

EDNA, EDB-register for naturverndata. 
Revidert utgave 1991 . . . . 
Finn Berg Hansen 

Massetransport i Orkla 
Dag Ottesen 

Flomkart i Orkla 
Ingebrigt Bævre 

Flommer og flomsikring i Orkla 
Einar Sæterbø 

Terskelbyggingen i Orkla og berørte sideelver 
Tore Olav Sandnæs 

Forsøk med å etablere kantskog langs Orkla 
Tore Olav Sandnæs 

Flerbruksplan Orkla - blir Orkla ei bedre 
elv for alle? . . .. ... 
Raoul Bierach 

Flerbruksplan Orkla, oppfølging 
Jan Habberstad 

Avslutning 
Oppsummering av Orkla-møtet 
Per Einar Faugli 

Vedlegg 

213 

229 

239 

253 

259 

267 

283 

299 

309 

317 

323 

335 

339 



5 

INNLEDNING - NVE OG FoU 

AV 

PER EINAR FAUGLI 



7 

Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til dette FoU-møtet 
om Orkla. Møtet inngår i en møteserie NVE arrangerer innen 
sitt FoU-program for å få frem den aktiviteten som er på gang 
i relevante vassdrag. 

NVE I DAG 

Aller først: 01.01.1986 ble NVE omorganisert slik at daværende 
Statkraftverkene ble skilt ut som egen etat, Statkraft. Som 
kjent er Statkraft nylig blitt delt i Statkraft SF og Statnett 
SF. 

NVE har så gjennomgått en ny omorganisering, slik at Energi-og 
Vassdragsdirektoratet forsvant 30.09.1990. Dagens NVE er et 
direktorat bestående av fem fagavdelinger og en adm. avdeling 
(Fig. 1). FoU-enheten er lagt til adm. avdelingen. 

Videre har vi regionkontorer i Narvik, Trondheim, Førde, 
Tønsberg og Oslo. Vassdraget Orkla er et av de sentrale 
vassdrag for vårt Trondheimskontor, som har ansvar for Midt
Norge. 

Innen FoU har etaten en to-delt oppgave. vi er et 
forvaltningsorgan som er bruker av FoU-resulter, samtidig som 
vår Hydrologiske avdeling er lik et nasjonalt faginstitutt med 
ansvar for hydrologisk forskning som de selv er med og 
utfører. 

Det er mange aktører involvert i vassdragssektoren og vi har 
ulike syn på hverandre. vi liker svært lite at vi har 
vannkraftstemplet på oss. Vannkraft er en sentral bruker i 
vassdraget, men vi har også ansvar for Verneplanen for 
vassdrag, og mener at vi også har en funksjon innen 
vannbruksplanlegging. 

FoU-programmet 1988-1992 

Innen FoU la vi opp et program for Vassdragsdirektoratet for 
perioden 1988-1992, og dette har vi stort sett fulgt. Vi 
arbeider nå med et nytt program for 1992-1996 som gjelder for 
hele etatens virkefelt både innen energi- og 
vassdragssektoren. 

Følgende felter ble gitt prioritet i 1988: 

flom- og erosjonssikring, biotopjustering, 
etterundersøkelser, damsikkerhet, hydrologisk FoU, 
vassdragsdrift, Vassdragsregisteret, Verneplan for 
vassdrag og informasjon. 
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Undersøkelsene i Orkla berører flere av disse feltene, men 
hovedinnsatsen ligger innen Etterundersøkelses-programmet. 

Programmet har som målsetting å analysere ulike virkninger 
forårsaket av inngrep i vassdrag. Bakgrunnen er at det hittil 
har vært utført lite systematisk kontroll med om 
konsekvensanalysene holdt mål. Hensikten kan sammenfattes i: 

-klarlegge om analysene holdt mål, faktisk og metodisk 
-forbedre forutsigelsesmetodene 
-gi økt viten om inngreps betydning for natursystemene 
-gi grunnlag for biotopjusterende tiltak 

Vi har derfor holdt lignende møter som dette vedrørende Ekso, 
Aurlandsvassdraget, Jostedøla, Dokka og Skjoma. Videre har vi 
hatt diskusjonsseminar om Vassdrags forskning mot år 2015. Det 
finnes egne rapporter fra alle disse møtene i vår 
publikasjonsserie. 

Informasjon 

Informasjon er viktig. Det nytter ikke å komme frem til FoU
resultater, hvis vi ikke gjør disse kjent for alle 
interesserte, og ikke minst for de som er potensielle brukere 
av resultatene. Beslutningstakerne er en viktig gruppe her. 
Resultatene må altså publiseres på en slik måte og i en slik 
språkdrakt at de forstås. 

NVE har lagt og legger stor vekt på dette. vi har derfor en 
rekke ting på gang her. Innen våre programmer har vi 
arrangement som åpne informasjonsturer, åpne møter, 
utarbeidelser av videoer m.m. Nevnes må også lettfattelige 
brosjyrer og utgivelsen av publikasjonen "Jostedalen; 
vannkraft og natur", i samarbeid med Universitetet i Bergen og 
Statkraft. 

Jeg legger også merke til at fremvisning av video står på 
programmet på dette møtet med informasjonsopplegg når det 
gjelder kraftutbyggingen og vannbruksplanleggingen i Orkla. 

FoU-midler 

Jeg vet at mange i salen er opptatt av muligheter for å søke 
om FoU-midler til prosjekter i Orkla spesielt og innen 
vassdragssektoren generelt. 

Som kjent har det skjedd store endringer når det gjelder 
søknadsrutiner og bruken av midler fra Konsesjonsavgiftsfondet 
(KA-fondet). Midlene fra fondet er nå inkludert i 
statsbudsjettet under OEDs midler. OED har igjen i hovedsak 
latt forskningsrådene (NAVF og spesielt NTNF) fått 
hovedansvaret for bruken av midlene. Dette betyr at NVE ikke 
lenger har noen funksjon i søknadsfasen. Men NVE selv vil få 
bevilgning direkte fra departementet til sine tre programmer: 
Biotopjustering, Etterundersøkelser og Vassdragsdrift. 
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I tillegg får NVE FoU-midler direkte over eget budsjett. Det 
må også sies at vi disponerer 1 mill. kr. til helt spesielle 
søknader som tidligere fikk midler fra Rådighetsbeløpet. Dette 
innebærer at aktiviteten vår på vassdragssektoren blir 
opprettholdt også i kommende år. 

I 1992 går 55,0 mill. kr. inn på OEDs budsjett fra KA-fondet. 
Disse midlene blir brukt på følgende måte: 

kap 1822.70.1 Effektive energiteknologier (NTNF) 22,S mill. 
kr. 

1822.70.4 Vasssdragsforskning 
1885.11 NVE 
1890.21.1 NVE, spesielle søknader 

Miljøverndepartementet: NINA (overføring) 
Kommunaldepartementet: NEK (overføring) 

21,0 " 
6,5 " 
1,0 " 
2, O " 
2,0 " 

Dette innebærer at MD har fått overført NINA-midlene. Men OED 
har fått styrerepresentasjon. OED har bestemt at 
vassdragssektoren skal ha denne plassen og bedt avd. dir. Pål 
Mellquist, NVE om å sitte i styret. 

Midlene over kap 1822, post 70.4 er interessant i vår 
sammenheng. Dette er en ny post i departementets 
forskningsbudsjett. 

For ordens skyld, må nevnes at OED i 1992 har 325,2 mill. kr. 
til disposisjon for FoU. Dette er en økning på 8,9% fra året 
før. Midlene fordeler seg som følger: 

-effektivenergiteknologi 
-FoU innen petroleumssektoren 
-Nye fornybare energikilder 
-Inst. for energiteknikk 
-"Energi og samfunn" 
-Nordisk energisamarbeid 
-Vassdragsforskning 

69,S mill. kr. 
99,8 " 
31,0 " 
94,S " 
5,0 " 
4,4 " 

21,0 " 

I tillegg ko~ner midlene til NVE og overføringene til de 
nevnte departement. 

Midlene innen vassdragsforskningen er gitt følgende fordeling: 

-NAVF; Norsk hydrologisk komite 
- :NVE; FoU - programmene 
-NTNF inkl. midler til VR og vassdrags-

simulatoren 

4,8 mill. kr. 
6,3 " 

9,9 " 

For nærmere detaljer vises til St. prp. nr. 1 om budsjettet. 
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Nye oppgaver for NVE innen FoU 

Omleggingen av KA-fondet har medført at NVE får en noe annen 
funksjon innen FoU-sektoren. Viktig for oss neste periode blir 
å: 

-etablere et tettere samarbeid med departement, 
forskningsråd, bransjen og andre direktorat 

-initiere/etablere nye program, som f.eks. innen 
polarforskning 

-følge opp viktige resultater fra pågående program 
-utarbeide FoU-plan for hele etaten, samt videreføre 
arbeidet med prosjektkatalog 

-få til evalueringsopplegg 
-arrangere FoU-møter i tilknytning til aktuelle faser i 
programmene, prosjekter m.m. 

Vannressursforvaltning 

Vi er sterkt opptatt av arbeidet med vannressursene og deres 
forvaltning. NVE har bidratt i arbeidet med flerbruksplanen 
for Orkla både med midler, kunnskap og egeninnsats. 

Målet vårt her er å skaffe kunnskap om og arbeide for 
balansert bruk og vern av vannressursene. Dette er satt opp ut 
fra følgende delmål: 

-redusere miljøskadene ved inngrep i vassdrag 
-skaffe et faglig beslutningsgrunnlag for bruk og vern av 
vannressursene 

-bidra til bedre drift og allsidig bruk av vassdragene 

Orkla 

Dagens møte viser spennvidden i bruken av vannressursene i et 
vassdrag. Dette ser vi av dagens møteprogram som omfatter: 

-flerbruksplanlegging 
-kraftproduksjon 
-forurensning - gruver 
-store fiskeinteresser 
-store magasiner og hva dette forårsaker 
-fluviale prosesser 
-flom 
-natur og landskap 
-m.m. 

Spørsmålet jeg til slutt vil stille: 

HVA SÅ MED ORKLA ? 



Fig. 1. Oversikt over hvordan 

NVE er organisert. 
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KRAFTVERKENE I ORKLA 

AV 

LEIF RATHE 
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Høsten 1973 ble det vedtatt at Hedmark Kraftverk, Sør-Trøndelag 
Kraftselskap og Trondheim Elektrisitetsverk skulle gå sammen om 
utbyggingen av Orklavassdraget. Det fellesskap som ble opprettet fikk 
navnet Kraftverkene i Orkla. Navnet forkortes ofte til KVO. I dette 
fellesskapet eier Hedmark Kraftverk 30%. Sør-Trøndelag Kraftselskap 
35% og Trondheim Elektrisitetsverk 35%. Fellesskapet er organisert med 
eget styre, med tre representanter for hver part. 

Utbyggingen av anleggene var delt mellom Trondheim Elektrisitetsverk 
og Sør-Trøndelag Kraftselskap. Trondheim Elektrisitetsverk hadde 
ansvaret for byggingen av Grana og Svorkmo Kraftverk med tilhørende 
anlegg, mens Sør-Trøndelag Kraftselskap hadde ansvaret for utbyggingen 
av Ulset, Litjfossen og Brattset Kraftverk med tilhørende anlegg. 
Sør-Trøndelag Kraftselskap hadde i tillegg ansvaret for byggingen av 
alle kraftlinjer i forbindelse med utbyggingen. Sør-Trøndelag 
Kraftselskap forestår driften av kraftverkene. 

Hvert av de tre selskapene i felleskapet vil disponere en så stor del 
av kraftproduksjonen hvert år som svarer til deres eierandel. All 
kraft som produseres vil i sin helhet gå til alminnelig forsyning l 

Sør-Trøndelag med Trondheim og i Hedmark fylke. 

Konsesjon ble gitt ved kgl. res. 16. juni 1978. Utbyggingen tok til 
samme sommer Grana, Brattset og Litjfossen Kraftverker ble satt l 

drift 1982. Svorkmo i 1983 og Ulset våren 1985. 

Alle Kraftverkene styres fra kontrollsentralen på Berkåk. Midlere 
produksjon er beregnet til 1250 GWh/år og totalkostnaden ble på 2737 
mill. kr som gir en utbyggingspris på kr 2,19 pr. kWh - en forholdsvis 
kostbar utbygging den gangen, men i forhold til utbygginger i dag som 
ligger på ca kr 3,- er den rimelig. 

TEKNISK BESKRIVELSE AV ANLEGGENE 

Arbeidene med bygging av de 5 kraftverkene ble avsluttet i 1985. 
Utbyggingen foregikk innenfor kommunene Tynset, Rennebu, Meldal og 
Orkdal. Kraftverkenes beliggenhet er vist på oversiktskartet. Vedlegg 
1 og 2., mens omfanget er beskrevet i det følgende. 

ULSET KRAFTVERK 

Ulset Kraftverk utnytter fallet på ca 325 m fra Falningsjøen til Orkla 
ved Ulset. Det er bygget to reguleringsmagasiner, Falningsjøen og 
Sverjesjøen. 

Ved samløp med Eventjernbekken er elva Ya overført til Falningsjøen 
gjennom en tunnel. Sideelva Russu er tatt inn på denne tunnelen 
gjennom en sjakt. 

Falningsjøen er inntaks- og hovedrnagasin for kraftverket og rommer 125 
mill m3 vann med 47,5 m regulering. Magasinet er hevet 25,S m ved en 
fyllingsdam, og kan senkes 22 m under naturlig vannstand ved tapping 
gjennom tilløpstunnel til kraftverket. 
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Fra Falningsjøen ledes vannet i tilløpstunnelen fram til kraft
stasjonen ved Ulset og videre ut i Orkla. Avløpet fra Sverjesjøen 
føres ned til tilløpstunnelen gjennom en sjakt. Sverjesjøen er hevet 
4,8 m og gir et magasin på 7 mill. m3 • 

I kraftstasjonen er installert ett aggregat på 35 MW og l et middelår 
produseres 140 mill. kWh. 

LITJFOSSEN KRAFTVERK 

Litjfossen Kraftverk utnytter fallet på ca 289 m fra Innerdalsvatnet 
til Orkla ved Storfossen. Innerdalsvatnet er et kunstig oppdemt 
magasin som rommer 153 mill. m3 vann med 35 mregulering. 

Fra Øvre Dølvad overføres vannet i Orkla ved hjelp aven dam og tunnel 
til Inna og videre til Innerdalsvatnet, Næringåa, Kviknebekken og 
Storbekken føres over til magasinet på tilsvarende måte. 

Fra Innerdalsvatnet ledes vannet i tilløpstunnelen fram til kraft
stasjonen og videre gjennom en kort avløpstunnel ut i Storfossdammen 
i Orkla. Gardåa er tatt inn på tilløpstunnelen. 

I kraftstasjonen er det installert ett aggregat på 75 MW, som i et 
middelår produserer 160 mill. kWh. Maskininstallasjonene er bestemt 
slik at variasjoner i forbruket over døgnet reguleres i dette kraft
verket, mens de andre verkene kjøres med jevn belastning. 
Storfossdammen er således bygget som et døgn - reguleringsmagasin, 
samtidig som det er inntaksmagasin for Brattset Kraftverk. 

BRATTSET KRAFTVERK 

Brattset Kraftverk utnytter fallet på ca 273 m i Orkla mellom 
Storfossdammen og Brattset. Inntaksmagasinet romme 1,7 mill. m3 vann 
med 16 m regulering. Kraftverket utnytter vannet fra Ulset og 
Litjfossen Kraftverker sammen med det uregulerte tilsiget ovenfor 
inntaket. 

Fra Storfossdammen ledes vannet i tilløpstunnelen fram til kraft
stasjonen ved Brattset og gjennom en kort avløpstunnel i Orkla. på 
veien er sideelvene Ulvassbekken, Nåva, Stavåa og Døåa tatt inn på 
tilløpstunnelen ved sperredammer, sjakter og tunneler. 

I kraftstajonen er det installert to aggregater a 40 MW som i et 
middelår produserer 400 mill. kWh. 

I Brattset er det installet en forbislipningssventil med kapasitet 
10 m3 /s som skal kunne tre i funksjon i tilfelle stans i kraft
stasjonen. 

GRANA KRAFTVERK 

Grana Kraftverk utnytter fallet i Grana på ca 462 m fra Nerskogen til 
Grindal. Granasjøen er kunstig oppdemt og gir et magasin på 139 
mill.m 3 med 40 mregulering. Stavåa og Svartbekken er overført til 
magasinet ved kanalisering. 
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Fra Granasjøen ledes vannet i tilløpstunnelen fram til kraftstasjonen 
ved Granabogen og videre gjennom avløpstunnelen ut i Orkla ved 
Grindal. Bekkdalsbekken er overført til Jøla ved kanalisering. Hela, 
Fjellbekken og Jøla er tatt inn på tilløpstunnelen gjennom sjakter og 
overføringstunneler. 

I kraftstasjonen er det installert ett aggregat på 75 MW som i et 
middelår forventes å produsere 280 mill. kWh. 

SVORKMO KRAFTVERK 

Svorkmo Kraftverk utnytter fallet på ca 99 m i Orkla mellom Bjørset i 
Meldal og Hongslo i Orkdal nedenfor Svorkmo. Kraftverket har ikke eget 
magasin ut over et mindre inntaksmagasin på ca 0,02 mill. m3 , men drar 
nytte av de større magasinene lenger opp i vassdraget. 

Umiddelbart nedenfor inntaket på Bjørset er det bygget en lukedam i 
hele elvens bredde. Dammen skal primært lede vannet inn i tilløps
tunnelen, men også kunne avlede flommer slik at vannstanden ikke blir 
høyere enn før, slippe nødvendige minstevassføring og tillate oppgang 
av fisk. Det er innebygget 2 fisketrapper i dammen. 

Vannet ledes gjennom tilløpstunnelen til kraftverket som er plassert 
ved Hongslo og videre til utløpet. Raubekken er tatt inn på tilløps
tunnelen ved Amundsmoen. Dermed reduseres Raubekkens forurensning av 
Orkla. Svorka er ført inn på tilløpstunnelen ved hjelp aven over
føringstunnel og dam ved Sæter. 

I kraftstasjonen er det installert to aggregater, ett på 34 MW og ett 
på 20,5 MW. Produksjonen i et middelår forventes å bli 270 mill. kWh. 
Svorkmo Kraftverk ble bl.a. bygget for å hindre at den økte vinter
vannføring fra de overforliggende verkene skulle skape isproblemer i 
Orkla på strekningen Bjørset - Svorkmo. 

TEKNISKE ENDRINGER I PROSJEKTET UNDERVEIS 

Det ble foretatt endringer i planene, dels som et resultat av selve 
konsesjonsbehandlingen og dels som et resultat av konsesjonsvilkårene. 

De viktigste planendringer omtales her: 

ULSET KRAFTVERK 

- installasjon ble øket fra 30 til 35 MW og driftsvannføring fra 10 
til 12 m3 /s. 

- tverrsnitt overføringstunnel fra Ya og driftstunnel ble øket 
betraktelig. 

LITJFOSSEN KRAFTVERK 

- installasjon ble øket fra 60 til 75 MW og driftsvannføring fra 
23 til 30 m2 /s. 

- tverrsnitt på tilløpstunnel ble øket fra 17 til 30 m2 • 

- avløpet flyttet ned til Storfossen. 
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BRATTSET KRAFTVERK 

- installasjon ble øket fra 60 til 2 x 40 MW og vannføringen fra 
23 til 36 m3 /s. 

- tverrsnitt på tilløpstunnel ble øket tilsvarende. 
- inntaksmagasin ved Brevad ble redusert og flyttet til Storfossen. 
- overføring av Ea ble sløyfet. 

GRANA KRAFTVERK 

- utbyggingsalternativ Hol ble endret til Grindal. 
- installasjon ble redusert fra 90 til 75 MW. 
- magasin i Minilia ble sløyfet. 
- magasin i Orkla ved Mærk ble sløyfet. 
- overføring av Tynna og Gjerda ble sløyfet. 

SVORKMO KRAFTVERK 

- installasjon ble øket fra 30 til 54,5 MW fordelt på to ulike 
aggregater henholdsvis 34 og 20,5 MW. 

- tverrsnitt på driftstunnelene ble øket fra 25 m2 til 43,5 m". 
- dam og inntak Bjørset ble endret. 
- inntaksdam i Svorka ble redusert. 
- utløpssted i Orkla ble flyttet lenger ned. 



Magasiner 

Magasiner 

, 

Falningsjøen 
Sverjesjøen 
Innerdalsvatnet 
Storfossdammen 
Granasjøen 
Inntak Bjørset 

Sum 

Overføringer 

Kraftverk 

Ulset 

I Litjfossen 

Brattset 

i 

Areal 
km2 

1,1 
1,2 
O 
O 
O 
O 

2,3 

Fra 

Ya 
Russu 
Sverjesjøen 

Orkla viDølvad 
Næringåa 
Kviknebekken 
Storbekken 
Gardåa 

Ulvassbekken 
Nåva 
Døaa/Stavaa 

Før regulering 

Vannstand 
m.o.h. 

847,0 
867,7 
765,0 
496,0 
603,0 
128,0 

Til 

Falningsjoen 
Overf. tunnelen 
Tilløpstunnelen 

Inna 
Innerdalsvatnet 
Over!. tunnelen 
Over!. tunnelen 
Tilløpstunnelen 

Tillapstunnelen 
Tillapstunnelen 
Tillapstunnelen 
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Areal 
km' 

4,2 
1,6 
6,7 
0,16 
6,7 
0,04 

19,4 

Inntak 

Terskel 
m.o.h. 

873,00 
905,25 
867,70 

842,00 
851,20 
831,45 
851,20 
829,40 

533,50 
529,00 
521,00 

Øvre vannstand 
(H.RV) m.o.h. 

872,5 
872,5 
813,0 
519,0 
650,0 
129,5 

Lengde 
m 

53 
296 

34 
42 
70 

196 

49 
55 
76 

Etter regulering 

Nedre vannsland 

Sjakt 

(LRV) m.o.h. 

825,0 
867,7 
778,0 
503.0 
610,0 
129,0 

Tverrsnitt 
m' 

4,5 
4,5 

2x1,1 
1,1 
0,3 

12,0 

1,1 
8,0 
6,0 

...... _-_._--

Regulering Volum 
meter milLm3 

47,5 125 
4,8 7 

35.0 153 
16,0 2 
40,0 139 

0.5 0,02 

~~~ 

Tunnel 
·---··l 

Lengde ·--.I----cTOCv-e-rr-S-nitlil 

m m' 

7310 

3800 
3473 

15,9 i 

,::1 
60 30,0! 

I 
I 

725 8,0 I 
110 
20 I Grana Hela Tillopstunnelen 661,50 4,0 l 

Jala Tillopstunnelen 661,00 4,0 4110 330 8,0:20,0 

f-1 _______ t-F_i_e_lIb_e_k_k_e_n ____ f-0_V_€._r!_.t_u_n_ne_l_e_n ____ -+ __ 6.6._2_,5_0 __ +--_._30 __ -+-___ 0_.5_._. _____ ~I __ . _______ 1 
Svorkmo Raubekken 

Svorka 
Tille pstunnclCil 

I Tillcpstunnelen 
'--------"'----------'--------_. __ .. _-

Karakteristiske data for kraftverkene i Orkla 

I 
Kraftverk Nedbørfelt Årlig tilsig 

Sum inkL flomtap 
Delfelt km' km' mill.m3 /år 

Ulset Ya 155,4 
Russu 27,8 
Falningsjøen 22,0 
Sverjesjøen 19,9 225,1 178 

Litjfossen Øvre Dalvad 219.1 

I 
Næringåa 30,0 
Kviknebekken 11.9 
Storbekken 4.0 
Innerdalsvatnet 104.1 
Gardåa 14.2 383,3 229 

Brattset Ulset kr.v. 225,1 
Litjfossen kr. v. 383,3 
Storfossdammen 320,3 
Ulvassbekken 5,1 
Nava 60.5 
DøåaiStavåa 47.2 1041,5 631 

Grana Granasjøen 226,8 
Hela 18,6 
Jøla 42,9 
Fjellbekken 3,3 291,6 261 

Svorkmo Brattset kr.v. 1041,5 
Grana krv. 291.6 
Bjarset 982.5 
Raubekken 32.9 
Svorka 239,6 2642,1 1833 

2642,1 1833 

141.00 II 7 I 10.0 I 360330 ' 29,014,0 
125.00 J 250 J 24,0 

_________________ ,_ _ ________ 1 _____ .. _ _ _______ ._ 

Magasin Brutto Nom. Turbin- MidL Midl 
fall- inst all vannf energI- prod 

Delmag. Sum kr. v Mag .. høyde eflekt ekvlv Mill 
mllLm3.ar millm3:år % m MW m3 'sek kWh,m3 kWh/år 

125 
7 132 74 325 35 12 0.82 140 

153 
153 67 289 75 30 0,71 160 

132 
153 

2 

287 45 273 2x40 36 0,64 400 

139 

53 
139 462 75 18 1.14 280 

287 
139 

0,02 

426 23 99 34~ 20.5 65 0,21 270 

426 319.5 1250 
. ~---_ .. -----
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PÅLAGTE TILTAK 

Utbyggerne har plikt til å påse at alle som er engasjert i anlegg
arbeidet og i driften av kraftverkene, tar de nødvendige hensyn for 
å forebygge skader på vilt- og fiskebestandene som påvirkes av ut
bygningene, reguleringene og den øvrige drift av anleggene. 

Dette betyr blant annet at utbyggerne har plikt til: 
- å bygge sperre for oppgående laks og sjøørret ved utløpet fra 

Svorkmo, Grana og Brattset Kraftverker. 

- å bygge sperre for å hindre at utvandrende fisk blir ført inn 
i tilløpstunnelen ved Bjørset, eventuelt å stanse kraftverksdriften 
under smoltvandringen. 

- å bygge, justere og vedlikeholde fisketrapp forbi dammen ved Bjørset 
og å gjennomføre de nødvendige modellforsøk i denne forbindelse. 

- å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder også smolt og annen 
flerårig fisk) av det antall, de arter og stammer, den størrelse og 
kvalitet, og på den tid, sted og måte som måtte fastsettes, og å 
dekke alle utgifter forbundet med fangst av stamfisk, klekking, 
foring og transport av den fisk som skal settes ut. 

- å bekoste fiskeri- og viltbiologiske undersøkelser, herunder 
langtidsundersøkelser. og å delta i fellesfinansiering av større 
biologiske undersøkelser som omfatter de popolasjoner som berøres av 
utbyggingen. 

- å opprette 2 lokale viltfond på kr 100.000,- hver for å kompensere 
de skader og ulemper som reguleringene fører til for faunaen på de 
tilgrensende områder ved magasinene i henholdvis øvre Orkla og 
Grana. 

Pengene skal brukes til å legge forholdene til rette for å bevare og 
utnytte viltet som en del av næringsgrunnlaget, primært for den del av 
bygda som reguleringene må antas å få innflytekse på. 

Pengene disponeres av viltnemnda i henholdsvis Tynset og Rennebu 
kommuner etter nærmere retningslinjer fastsatt av Direktoratet for 
vilt- og ferskvannsfisk. 

Dersom det som følge av kraftutbyggingen oppstår skade som berører 
vilt- og fiskebestandene i området, har KVO plikt til, utover det som 
er nevnt ovenfor, å bekoste ytterligere tiltak som Direktoratet for 
vilt- og ferskvannsfisk bestemmer, såfremt omkostningene står i 
rimelig forhold til det som derved vinnes. 

KVO har også plikt til å treffe nødvendige, midlertidige tiltak, 
eventuelt også isbryting - for å søke å avhjelpe de skader og ulemper 
som reguleringene kan føre med seg for sjøvertstrafikk ved havne
området i Orkanger på grunn av øket isproduksjon. Innen 10 år etter at 
de første reguleringene er tatt i bruk, har KVO plikt til å holde 
skjønn til fastsettelse av erstatninger eller permanente tiltaks
ordninger i forbindelse med havneområdet. 

KVO skal betale merkostnader forbundet med at det kan stilles 
skjerpede rensekrav til kloakkavløp som følge av reguleringen, 
fastsettes kortere gjennomføringsfrist og/eller mer omfattende 
tilknytning til felles kloakkrenseanlegg eller andre tiltak i 
forbindelse med forurensning for all bebyggelse i de berørte kommuner. 
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Om nødvendig skal KVO betale merkostnadene til ny, eventuelt endret, 
vannforsyning som følge av reguleringen for alle som blir berørt. 

I tillegg skal det gjennomføres en omfattende vassdragsundersøkelse av 
hele Orklavassdraget med sidevassdrag og senere ovevåkingsunder
søkelser. Kostnadene ved disse undersøkelsene skal også dekkes av KVO. 
Det samme gjelder lokalklimatiske undersøkelser i og etter anleggs
perioden, dersom myndighetene finner grunn til at slike undersøkelser 
bør gjennomføres. 

Følgende vitenskapelige undersøkelser er utført i tillegg til de 
undersøkelser som ble utført i forbindelse med konsesjonssøknaden: 

Arkeologiske undersøkelser i neddemmingsområdene. 

Kulturhistorisk undersøkelse og registrering i Innerdalen. 

Klimaundersøkelse for å klarlegge reguleringens mulige virkninger 
på landbruksproduksjonen i området. 

Løpende registrering av vannkvalitet og forurensning i 
Orklavassdraget. 

Registrering av is og frostrøyk i Orkla. 

Registrering av isforholdene i Orkdalsfjorden før reguleringen og i 
en tiårsperiode etter at reguleringen er foretatt. 

Grunnvannsregistreringer. 

Løpende fiskeribiologiske undersøkelser. 

Kostnadene ved disse undersøkelser fremgår av nedenforstående 
oppstilling: 

Vannkvaliteten i vassdraget kr 5 mill. (fortsetter) 

Fiskeribiologiske undersøkelser 
inklusive registrering av 
smoltutvandring " 6,5 mill. " 

Viltbiologiske undersøkelser " l f O " " 

Klimaundersøkelser " 2,5 " 

Arkeologiske og kulturhistoriske 
undersøkelser " 3,0 " 

Grunnvannsregistrering " 1 e O " 

SUM: k~ 12 f Q mill. 



TILTAK FORØVRIG 

Veibygging av alle kategorier 

Riksveier 
Fylkesveier 
Kommunale veier 
Anleggsveier 
Til taksveier 

SUM 

4,2 km 
24,9 " 

6,8 " 
84,5 " 
41,8 " 

162,4 km 

EKSEMPLER PÅ TILTAK I KOKKUNENE 
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7,8 mill kr 
12,6 " " 

1,3 " " 
l3,5 " " 
17,3 " " 

53,0 mill kr 

Her oppsummeres de viktigste ytelsene i tillegg til de 4 ut
byggingskommunene. Fordi kommunene blir berørt i ulik grad, 
varierer omfanget av kompensasjonene. 

TYNSET 

Jaktoppsyn 
Kloakk, renseanlegg, Yset 
Industribygg, Yset 
Tilskudd samfunnshus 
Tilskudd forsamlingslokale "Solvang" 
Tilskudd hus laget "Skoglund" 
Ombygging legebolig 
Næringsfond 
Planlegger 
Tiltak i Orkla ved Botnan 
Messe Mullerhotell 
Familieboliger 
Pukklager, Yset 
Viltfond 

kr 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

300 000,-
940 000,

l 050 000,-
250 000,-

25 000,-
25 000,-

324 000,-
5 000 000,-

900 000.
l 500 000,-
2 500 000,
l 600 000,-

700 000,-
100 000,-

Disse eksemplene beløper seg til ca. 15,2 mill kroner 

RENNEBU 

Planlegger kr 800 000,-
Næringsfond " 5 000 000,-
Viltfond " 100 000,-
Turistanlegg Nerskogen " 200 000,-
Forsamlingshus " 300 000,-
Utredningsutgifter " 500 000,-
Førstehjelpstjeneste " 100 000,-
Boligfelt Grindal " 456 000,-
Berkåk skolekorps " 15 000,-
Rennebu skytterlag " 300 000 1 -

Disse eksemplene beløper seg til ca. 7 mill kr 



MELDAL 

Forsamlingshus 
Næringsfond 
Utvidelse vannanlegg, 
Planleggingstilskudd 
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Løkken 

kr 
" 
" 
" 

100 000,
l 000 000,-

400 000,-
110 000,-

Disse eksemplene beløper seg til ca. 1,6 mill kr 

ORKDAL 

Næringsfond 
Tilskudd samfunnshus 

SKATTER OG AVGIFTER 

Utbyggingskommunene mottar 

Konsesjonskraft i 1986 
Konsesjonsavg. i 1986 
Inntekts- og formuesskatt 
Eiendomsskatt i 1986 
Reduksjon i strømpris til 
Kvikne i Tynset 

samlet årlige 

i 1986 

abonnentene i 

kr l 000 000,
" 100 000,-

skatter og avgifter slik: 

ca. 10,0 mill kr 
ca. 1,8 mill kr 
ca. 16,0 mill kr 
ca. 8,0 mill kr 

ca. 0,6 mill kr 

Tynset, Rennebu, Meldal og Orkdal får altså i 1986 ca. 36 mill kr 
i årlige skatter og avgifter. Også i kommende år vil beløpet være 
i samme størrelsesorden og gjenstand for indeksregulering. 
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til manøvreringsfegJem"Ci' lor n':~ukring av Orklavassdraget. 

A, Reguleringsmagasin: 

',',: . 
Nerskogrrul:ga5inet. , .': 
Elvåsen ~':'.',c.:,.'::, ,. , 
FalningsjøeIi. , , , ' , ' 
Sverjesjøen .. '.'. , , , 
Innerdalsmagasinet. , ' , , 
Litlefossmagasinet, , 
Bjørsetmagasinet, ' , , , , , 

Høydene refererer seg tli .t\G(; 
system. ': 

B. Overføringer: 
a) Avløpet fra et felt på f,H k!!:~ ; ~ 

føres til NerskogmagaSlDf" 
b) Avløpet følgende felter forc'c, ::' 

stunnelen for Øvre Gran:!, kl:', 

kan føres til Nerskogmag 
lagring: Jøla(46,2 km·: i,lIt: ;;;t \ t: 
Svartbekken (4,0 kn>, 

cl Avløpet fra folgend" )f'll"r 'i', 

Falningsjøen eller fores lnr: p:', 
nelen for Storeng kraft\'v)J, 
km2 ), Russu (27,8 km~1 ()~ ~. 

km21. 
d) Avløpet fra følgende ftltn . 

Innerdalsmagasmcc elil'f 1.,) 
driftstunnelen for Botr.an 
Orkla ved Øvre Dolv:,d I ~ 

Næringsåa (41,9 km"I, :'-;turt: 
km 2) og Gardåa <1,",2 krncJ 

el Avløpet fra Inna..s naturligt, Yl'.:i:,: 

Innerdalsmagasmet 004,1 kn: 
med overføringene under pkt 
via Botnan kraftverk Ul Ork 
foss, 

il Avløpet fra følgende felt!'! fe, 
driftstunnelen for Bni.Uset 
Ulvassbekken (5.1 l<m 2 ), N,iv:, i, 
(Ea (6,0 kml ) utgår), Stavåd 

g) Avløpet fra følgende felter f(':i 
driftstunnelen for Svorkm(; 
Raubekken (32,9 km 2 ) or; S\ 
km21. 

2, 
Fra vårflommens begynnelse ,,~, ' 

innen Nerskogmagsinets regulen ' 
nyttes til oppfylling av magasllW[ 

l:': ~ ; lf Reg,grenser Reg 
:end Øvre Nedre ~oyde m 

,O 6S0,0~~ib.,610,0 1°,0 
,~,; 'l,O 460,0, ", 46S,O 5,0 
:;.17 O 872,S 825,0 47,S 
r1f"i/j 872,5 867,7 4,8 
7L~"O 813,0 778,0 35,0 
.; ~)Q(J 519,0 S03,O 16,0 
: ~:g.O 129,5, 129,0 0,5 

;. :~:,~i, og siipping av pålagt minstevannføring 
(~r;~;w., Va..<;standen må deretter ikke senkes 

pr nevnte kote før 1. oktober. 
"~-, Øvre Dolvad, Innerdalsmagasinet, Fal

t L ~Il,;:Jøen og Ya ved Eventjønbekken.skaI 
d· : l tJdec L mai - 30. september slippes til· 

"'h:kplig vannføring til vanning av dyr p~ 
,"," re og tIl å holde eventuelle terskeldammer 

" , cio? minst 0, l m 3/sek. Resten av ~ret 
"i vannslippet de samme stedene være 

:;"sl O,OS m 3/sek., Vannslippingspålegget 
q ei Ovn:' Dolvad og 'Eventjønbekken er dog 

, ,"'·n~('r til den naturlige vannføringen i 
" [I"ldsds Orkla og Ya, 

Vl n tervannslippet fra Falningsjøen skal 
"\!'~L sti lenge det er mulig p,g,a, vann

i,,' ',:n l maga,'sinet. 
, ~ 'r;stevannroringen på elvestrekningen 

YS('t m;j,lt ved Kvikne kirke skal være 
:n 'Sc'k, i tiden fra 1. mai - 30. september 
,',l m 3 /sek resten av året. 

" ... 1 ',;mnslipp fra Litlefossmagasinet skal 
: "ringen nedenfor Litlefoss i perioden 

l ; 'I: :00 september va're 0,5 m 3/sek og 0,03 
;,\'k resten av året, 

'/1: ,', (evannføringen ovenfor Brattset 
1': T ,ti \{ tI'. skal i tiden 1. mai - 30, september 

'2 m 3/sek og 0,5 m 3/sek resten av året. 
• .j "';c:!skogmagasinet og Elvåsmagasinet 
,'di ',l tiden l mai - 30. september slippes 
mi ;.;eK, og 0,05 m 3/sek resten av året, 

l ::;',",rka skal det i tiden 1.5,-30,9, slippes en 
','"r;nmpngde ;:>~ 0,1 m 3!sek og en vann
'l .:ngde på O,OS m 3 /sek resten av året. 

:ra Bjorsetmagasinet skal det i den del av 
r :oc:',r. l, ma.! - 31. august som faller 
":;,,;:; '"elve vårflommen slippes en minste· 
<'kr:ng som i gjennomsnitt skal fastset
,:T;c;lnm 20 m 3/sek og 30 m 3/sek etter dep-

,re <'r:lf'ntets nærmere bestemmelse til 
::l1\'>'r tid, I tida fra 1. september og til gytin: 

";," avsluttet ca. 25, oktober skal minste· 

,,,veia 0,05 m3/s hele året. 
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St. prp. nr. 86 
Kraftverkene 1 Orkla. 

Tillatelse til erverv og regulering av Orkla og Grana. 

vassføringen fastsettes mellom 10 m 3/sek og 
15 m 3/sek etter departementets nærmere 
bestemmelse. Fra 25. oktober til utgangen av 
oktober måned trappes vassføringen jevnt 
ned til 4 m 3/sek som er minste tillatte vass
føring i resten av året. Etter nærmere avtale 
med en oppsynsmann oppnevnt av Miljø
verndepartementet foretas slippingen slik at 
en får en hensiktsmessig variasjon i vass
føringen i tida etter flomvassføringen. 

Under ekstraordinære forhold med 
ekstremt liten avrenning fra såvel regulerte 
som uregulerte felt, da den garanterte min
stevannføring faStsatt til mellom 20 m 3/sek 
og 30 m 3/sek bare kan gjennomføres ved tap
ping fra kraftverkenes magasiner, kan be
stemmelsen om minstevassføring fravikes i 
forståelse med tilsynsmannen. 

Ovennevnte krav til minstevannføring og 
slipp av vann kan endres av departementet 
dersom vassdragsundersøkelsene som nevnt 
i konsesjonsvilkårenes pkt. 23 viser at dette 
er nødvendig av hensyn til forurensningssi
tuasjonen i vassdraget. ' 

Dersom den alminnelige forurensningsbe
lastningen, sammenliknet med forholdene 
på det tidspunkt konsesjonen ble gitt, øker 
vesentlig som følge av økt folketall, industri
utvikling m.v., kan regulanten etter nærmere 
bestemmelse av departementet tilpliktes å 
endre ovenstående minstevannføringer. 

I Brattset og Svorkmo kraftverker skal det 
anordnes arrangement for forbislipping av 
vatn ved eventuell driftsstans. 

Med unntak for Botnan kraftverk må 
utpreget døgnregulering ikke forekomme i 
den tid isvansker kan oppstå i vassdraget. 
Ellers må endringer i vasslippingen for 
kraftverksdriften skje med så myke overgan
ger som mulig. 

Det skal ved manøvreringen has for øye at 

flomvassføringene i vassdragene nedenfor 
magasinene såvidt mulig ikke økes. 

For øvrig kan tappingen skje etter Kraft
verkene i Orklas behov. 

3. 
Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke 

hindres av is eller lignende samt at regule
ringsanleggene til enhver tid er i god stand. 
Det føres protokoll over manøvreringen og 
avleste vasstander samt observeres og note
res om det forlanges, nedbørmengder, tem
peratur, snødybder m.v. Hovedstyret for Nor
ges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan for
lange å få tilsendt utskrift av protokollen 
som regulanten plikter å oppbevare så lenge 
reguleringen består. 

4. 
Til å forestå manøvreringen antas en norsk 

statsborger som godtas av vedkommende 
departement. Hovedstyret for Norges vass
drags- og elektrisitetsvesen kan bestemme 
hvor damvokterne skal bo, og at de skal ha 
telefon i sine boliger. 

5. 
Mulig tvist om forståelse av dette regle

ment avgjøres med bindende virkning av 
departementet. 

6. 
Viser det seg at vasslippingen etter regle

mentet medfører skadelige virkninger for 
allmenne interesser, kan Kongen uten erstat
ning til konsesjonæren, men med plikt for 
denne til å erstatte mulige skadevirkninger 
for tredjemann fastsdte de endringer i regle
mentet som finnes nødvendig. 

Endringer i reglementet kan bare foretas 
etter at de interesserte har hatt anledning til 
å uttale seg. 
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KOSTNADER I FORBINDELSE MED KONSESJONSPÅLEGG: 

Granasjøen - tappingsrestriksjoner 

Minstevassføringer: 

Bjørsetdammen 

Dølvad, Kviknebygda 
Storfossdammen ovenfor 
Brattse~ Ya, Falninga, Inna, 
Stavåa, Grana, Svorka, samt 
Brattset Kraftverk, forbislipping 

Smoltsperre Bjørset, 
laksesperre Brattset, Grana, 
Svorkmo 

Laksetrapper og andre tiltak 
for å få laksen til å passere 
Bjørsetdammen 

Erstatning til elveeiere for 
fiskeforbud i fredede soner 

SUM: 

kr 38 mill. 

kr 230 mill. 

" 70 mill. " 300 mill. 

" 4 mill. 

" 5 mill. 

" 2 mill. kr 11 mill. 

kr 349 mill. 
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TERSKLER 

For å opprettholde et vannspeil i elver med redusert vassføring - for 
å bevare en viss fiskebestand, samt redusere tørskeskader på dyrket 
mark er det bygget et stort antall terskler i elver med redusert 
vassføring. 

Orkla 57 stk 
Ya 3 " 
Falninga 9 " 
Sverja 4 " 
Grana 9 " 
Inna 20 " 

SUM: 102 stk 

ISPROBLEMER 

I elver hvor det kommer ut temperert vann fra kraftverk er det del 
problemer med sarrdannelser og bunnis om vinteren. Det er spesielt på 
strekningen Brattset Kraftverk til Bjørset. Inntaksrista for Svorkmo 
tettes av sarret ved spesielle værforhold. På grunn av øket ferskvanns 
utløp i Orkdalsfjorden er det fare for øket isdannelse her noe som kan 
skape problemer for småbåthavna som ligger ved utløpet, samt for båt
transporten på fjorden. 

Ferdsel på reguleringsmagasinene om vinteren kan også by på problemer 
på grunn av steile skråninger og sprekkdannelser. 

EROSJON 

I magasinene Innerdalsvatnet og Granasjøen som er kunstig magaslner 
ved oppdemning og Granasjøen er det tendens til bølgeerosjon hvor det 
er bratte strandlinjer og finmasser med lite steininnhold. 

I Falningsjøen som er regulert både ved senkning og oppdemning har 
en i tillegg til bølgeerosjon hatt en del erosjon under tidligere 
naturlig vannstand ved innløpselvene. Det verste her synes være 
unnagjort. 

I Orkla har en også på visse strekninger hatt noe tendens til øket 
erosjon på grunn av øket vintervassføring. Det er spesielt på 
strekningen fra Ulset til Letan og på visse strekninger nedenfor 
Brattset her er det spesielt bunnis som gjør at vannstrømmen endrer 
retning mot elvebredden. 

FISKE 

Fiske i reguleringsmagasinene har blomstret opp på grunn av 
økedebeitemarker. Det gledelige er at den lakseførende del av Orkla 
synes å ha øket produksjonen av smolt og fiskeutbytte. 
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FORURENSNING 

I nedbørfeltet for Orkla har det vært mye grubedrift.Kvikne gruber som 
ble drevet helt frem til Storofsen 1789. Avrenningen fra bergveltene 
som ligger igjen kommer ut i Ya og elva er sterkt forurenset på grunn 
av redusert vassføring. Løkken gruber har vært drevet nesten til i 
dag. Avrenningen fra bergveltene kommer ut i Raubekken som blir sterkt 
forurenset. Denne taes inn på tilløpstunnelen for Svorkmo gjennom et 
tverrslag. Her foregår en bunnfelling som skaper store problemer ved 
tømming av tunnelsystemet. 

ERSTSTATNINGSSKJØNN 

I forbindelse med utbyggingen av Orkla er det fra 1979 til dags dato 
avholdt 22 delskjønn og det gjenstår ennå 2 - 3 skjønnssesjoner. 

Det vesentligste erstatningsposter er: 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

Neddemt grunn og bygninger i magasinene. 

Grunn til anleggssteder, kraftlinjer, veier m.m. 

Fallerstatninger. 

Elveskjønn: 

Klima: 

Jordskader (tørkeskader, forsumpning, 
isbranner) 

Gjerdeulemper 
Brønner 
Fløting/transport 
Fiske 
Erosjoner 
Grus 
Diverse ulemper 

Frostrøyk 
Fuktskader på bygninger. 

Samlede skjønnsutgifter utgjør ca 40 mill.kr. og erstatningene ca. 
det dobbelte. 



29 

ORKDALSFJORDEN Vedlegg 1 

Orkla-vassdraget 
Reguleringer og kraftstasjoner 

Nord 

vest øst 

Sør .. Regulert sjo 

Tunnel ..... Kraftstasjon 
,..-,. Dam 

O Inntak 

Nedborfelt 

O 5 10 km 

~W ly I 
OPPDAL 



Vedlegg 2 

Orkla-vassdraget 
Reguleringer og kraftstasjoner 

Lengdesnitt 

LV 
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HYDROLOGI 

AV 

LEIF NORDSETH 
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l OVERSIKT 

Orklavassdraget dekker et nedbørområde på 3092 km 2 og 
strekker seg fra Tynset i sØr til Trondheimsfjorden i 
nord, fra Trollheimen i vest til Gauldalen i øst. Vass
draget er blant de tre store i SØr-TrØndelag sammen med 
Gaula (3640 km 2 ) og Nea/Nidelva (3100 km 2 ). 

Orklavassdragets lengde er 170 km. Orkla har tillØp fra 
et stort antall sideelver. Av de største nevnes Ya, Inna, 
Gisna, Grana, Resa og Svorka. Innen Orklas felt er det få 
og bare små naturlige innsjØer. 

Innen feltet er det store variasjoner i nedbØr- og 
avløpsforhold. De største avløpene finner vi i de 
vestligste delene av feltet mot Trollheimen. Her er 
spesifikt avlØp oppe i vel 40 l/s-km 2 , mens i de 
tørreste områdene sØr mot Tynset nede i 15 1/s-km2 • 

Gjennomsnittlig avlØp for hele feltet regnes til 23 
l/s-km 2 som tilsvarer en gjennomsnittlig vannfØring ved 
utlØpet i Trondheimsfjorden på 71 m3 /s. 

2 HYDROLOGISKE ENDRINGER P.G.A. UTBYGGING. 

Orklautbyggingen er en typisk norsk kraftutbygging og 
endringene i vannstand/vannfØringsforholdene er derfor 
tradisjonelle. 

Ved å demme opp og senke Falningsjøen i Kvikne og ved å 
lage de kunstige sjøene Innerdalsmagasinet og Grana
sjøen, kan man totalt lagre 426 mill.m 3 vann som er 20% 
av totalavlØpet fra hele Orkla. 

Foruten den øverste delen av Orkla som er overført til 
Innerdalen, er det sideelvene som gir tilsig til 
magasinene. 

Før utbyggingen var det naturen selv med alle dens luner 
som bestemte vannfØringen i Orkla. Nå er i tillegg også 
faktorer som kjøring av kraftverk, magasindisponering, 
pålagt minstevannfØring og pris på kraft sterke faktorer 
som spiller inn. 

Jeg vil dele opp vassdraget og behandle magasiner, side
elver og hovedelva hver for seg. Videre vil endringer i 

-
hovedelva bli beskrevet for 3 forskjellige årstider. 
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2.1 MAGASINER 

Falningsjøen. 
Dette er en naturlig innsjØ som er hevet 25,S m og som 
kan senkes 22 m under naturlig vannstand, tilsammen 
47,5 m regulering. Den "henger" hydraulisk sammen med 
Sverjesjøen som er hevet 4,8 m. 
Gjennomsnittlig tappes ikke Falningsjøen helt tom hvert 
år. Det er vanlig å ha igjen en reserve i de nederste 
10 m (15 mill.m 3 ). Foruten i helt spesielle tørre år 
fylles Falningsjøen hvert år. 

Innderdalsmagasinet. 
Dette er en helt kunstig sjø som er dannet ved oppdemning 
av elva Inna. Reguleringshøyden er på 35 m. Det er vanlig 
at den tappes tom hvert år og fylles som regel opp igjen. 

Granasjøen. 
Dette er også en helt kunstig sjø etter at Grana elver 
oppdemmet på Nerskogen. Denne sjøen har en regulerings
høyde på 40 m. Tappes tom hvert år og fylles vanligvis 
opp igjen. For dette magasinet er det restriksjoner ved 
at Grana kraftverk ikke tillates kjØrt fØr Granasjøen er 
kommet hØyere enn to meter under HHV. 

Oppfylling av alle sjøene vil være avhengig av snØmengde 
og nedbørforholdene i sommerhalvåret. Videre vil kraft
situasjon/kraftpris også være avgjØrende for hvor mye det 
blir tappet fra magasinene i sommerhalvåret. Magasinene 
fylles vanligvis ikke helt opp til HRV, men man ligger 1 
til 2 meter under HRV, slik at man har en viss buffer
kapasitet for eventuelle flommer. 

2.2 SIDEELVENE. 

De største sideelvene som er sterkest berørt av Orkla
utbyggingen er: Ya, Grana, Jøla/Resa og Svorka. Felles 
for disse er at stØrstedelen av deres nedbørfelt 
magasineres eller tas inn på driftstunnelen. Nedenfor 
alle inntak er det pålagt minstevannfØring, unntatt i 
Jøla, med 50 lis om vinteren og 100 Ils om sommeren. 
Det er i disse sideelvene det er størst prosentvis 
endring i vannfØringsforholdene. Minstevannføringen er 
lavere enn det laveste man har observert fØr regulering, 
og noe vesentlig vannføring får man bare i flomtilfeller 
når det er overløp ved inntakene. 
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2.3 HOVEDELVA. 

Endringene i hovedelva kan kort oppsummeres med 
- hØyere vintervannfØring 
- lavere vannføring vår og forsommer 
- tilnærmet uendret vannføring sommer/hØst unntatt 

Økning av lavvannsfØring og reduksjon av regn
flommer 

2.3.1 Vinterperioden 

Alle elvestrekninger som ligger nedenfor kraftverk har 
fått Øket vintervannfØring. Økningen er betydelig. I 
Kvikne nedenfor Ulset kraftverk en økning fra l - 2 m3 /s 
i middel til 10 m3 /s. I Rennebu nedenfor Brattset 
kraftverk økning fra 3 - 4 m3 /s i middel til 30 m3 /s. I 
Meldal ovenfor Bjørset dam økning fra 4 - 5 m3 /s i middel 
til 50 m3 /s. Nedenfor BjØrset dam er det pålagt minste
vannfØring på 4 m3 /s om vinteren. I Orkdal nedenfor 
Svorkmo kraftverk økning fra 6 - 7 m3 /s i middel til 
53 m3 /s. 

De verdiene som er angitt ovenfor er gjennomsnittsverdier 
og det vil være variasjoner rundt disse verdiene. 
Spesielt de siste milde vintrene med regn- og smelte
flommer midtvinters viser dette. 

Økningen i vintervannføringen har medført at Orkla 
islegger seg langt mindre enn tidligere. 

2.3.2 Vårperioden. 

vårflommen i Orkla er redusert som følge av reguleringen. 
StØrrelsen på reduksjonen varierer etter hvor i elva man 
er og også etter hvor store flomtilfeller det er snakk 
om. 

For å vise eksempler på hvordan flommen er redusert, har 
jeg valgt å illustrere dette med et par tilfeller fra før 
reguleringen hvor vannfØring er observert og det er 
beregnet hvordan flomutviklingen hadde vært dersom elva 
hadde vært regulert. For å begrense presentasjonen vises 
kun tilfeller beregnet i Meldal ovenfor BjØrset dam. 
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En midlere vårflomstørreIse her er ca 420 m3 /s. I 1956 
var maks. vårflom observert til 427 m3 /s den 29. mai. 
Hadde vi da hatt reguleringen ville denne etter våre 
beregninger vært senket til 221 m3 /s. Dette utgjør en 

vannstandssenking på ca 80 cm. 

Nedenfor er flomforløpet for mai/juni 1956 vist. på 
kurven er forløpet tegnet opp som vannstand. 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

~ vannstand i meter over normal sommervannstand 
I 

I __ ~I -----+---------+-----+---+------1-

I 

VÅRFLOM 1956 I MELDAL MED OG UTEN 
~EGULERING AV ORKLA 

I 1967 ble det observert en maxflom på hele 1102 m3 /s. 
Med regulering er den beregnet redusert til 841 m3 /s. 
Dette utgjør en vannstandsenking på 50 cm. FlomforlØpet 
er vist på neste side som vannstand i elva. 
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vannstand i meter over normal sommervannstand 

VÅRFLOM 1967 I MELDAL MED OG UTEN 
REGULER H~G A v ORKLA 

2.3.3 Sommer/hØst 

Denne perioden regnes fra den tid vårflommene er ferdig 
og frem til vintertappingen begynner. Grovt sett er det 
små endringer i denne perioden. 

Regnflommer vil bli redusert. Reduksjonens størrelse vil 
avhenge av hvor mye som kan magasineres. Beregninger av 
gitte flomtilfeller viser at vi har hatt flomdemping i 
samme størrelse som nevnt om vårflommene. 

P.g.a. pålegg om minstevannføring vil særlige lavvanns
perioder unngås. Nedenfor Brattset kraftverk skal vann
føringen ikke være under 10 m3 /s og forbi BjØrset skal 
det slippes 20 m3 /s i sommerhalvåret. Varighetskurve for 
beregnet sommervannføring fØr og etter regulering viser 
at forskjellen ikke er stor. Varighetskurve for sommer
vannfØring i Meldal ovenfor Bjørset er vist på neste 
side. 
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Til slutt legges frem en oversikt over observert vann
fØring nedenfor Svorkmo for hele året 1991 (kurve 1). Her 
er i tillegg lagt inn en kurve som viser beregnet hvordan 
vannføringen ville ha vært uregulert (kurve 2). 
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1. Innledning 

Is- og vanntemperaturforholdene i Orkla er undersøkt gjennom 
en årrekke både før og etter kraftutbyggingen. Dette skyldes 
at det ble fokusert sterkt på disse forholdene allerede tidlig 
i planfasen. Denne artikkelen baserer seg derfor i det alt 
vesentlige på rapporter og artikler utarbeidet av de sakkyndi
ge som har uttalt seg i forbindelse med utbyggingen. Om for
holdene før utbygging, og om prognosene for hvordan en i 
konsesjonsbehandlingsfasen antok at utbyggingen ville virke, 
henvises til Kanavin (1974). Beskrivelser av forholdene under 
og etter utbyggingen er gjort av Boe og Roen (1982-89) i en 
rekke uttalelser til skjønnsretten. Roen (1988) har også 
summert opp erfaringene fra Orklautbyggingen slik de var frem 
til 1987. Noen av tidligere publiserte vanntemperaturberegn
ingene er blitt supplert med data tom. 1990 og de tall som 
presenteres i kap.3 er derfor tidligere ikke presentert. 

De prognoser og anbefalinger som ble gjort om isforholdene 
unåer konsesjonsbehandlingen ble oppsummert slik: 

KONKLUSJON 

Analyse og vurdering av observasjonsmaterialet og erfaringer fra reguleringers 

innvirkning under lignende forhold i andre vassdrag lL ..... ner grunnlaget for 

følgende konklusjon: 

l. Reguleringer i Øvre del av vassdraget og utbygging av 2.t~r~l2E.!.. !?~r.0~ og 

.!?~ag~e!. kraftve rke r vil ikke skaffe noen ve sentlige ispro bleme r. Forut

setningen er at inntaksdammen til nrattspt kr;:) ft st;:) sjon bygge spas sC!lde 

stor slik at den også kan tjene sorn utjevningsbasseng for visse døgn - og 

ukereguleringer. Ved utbygging av selve inntaket bør det tas hensyn til 

plassering og orientering så man mest mulig unngår kald vind direkte mot 

inntaket med eventuell tilstopping med is. 

2. For utbyggingen av Grana anbefales alternativ .9~I2...d~l med hensyn til is 

av følgende grunner: 

a. På den 24 km. lange elvestrekningen fra utløpet av Brattset kraft

~tasjon til Gran:ls utløp. kan lllan regne n1cd at de fleste vintrene vil 

isforholdene stabiliseres forholdsvis hurtiG. 
<=> 

b. Det planlagte utjevningsbassenget i elva med dam. ved Mærk faller bort. 
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c. Driftsvannets ove rtempe rattlT fra Grana kraftsta sjon vil minske 

eventuell :;arr- og bunnisproduksjon i Orkla fra samløpet og nedover til 

Bjprset. 

3. Av pkonomiskc grunner er det planlagt å utnytte bare de mest fordelaktige 

fallstrekninger i Øvre del av vassdr3.get. Dette kan føre til E1~~~~ore 

Et viktig ledd i'utbyggingsplanen er derfor 

bygl;ing av ~\~l2:.(~~rl:::I~~ kraftverk som vil ha følgende positive virkning :)d 

i '" for h o l d L' n t' : 

a. IS}Jrocluksjonen på den 18 km lange, strie elvestrekningen fra Lo bru 

og nedo\'C'r til forbi Svorkmo blir i vesentlig grad redusert. Dette fører 

til at også fart'n for isganger og erosjon i clvemelen blir betraktelig 

n1ind re. 

b. I dell n('d('i's(~ del av Orkla, fra utly'pet av Nedre Orkla kraftverk til 

Orklj;il",[jc;rd(~n, vil den akkumulerte isnl.engde bli betydelig redusert, og 

dcrmc(i vil Liren for isgar.ger og erosjon også minske. Som ellers i vass

c1ra',:,t \'il den lokale isproduksjoJ)en variere fra vinter til vinter avhengig 

hovcdc;"Lli b av de 1l1etcoroJogiskc forhold. 

Det må bemerkes at Kanavins anbefalinger ble fulgt mht. valg 
av alternativ Grindal, sløyfing av utjevningsbassenget ved 
Mærk og byggingen av Svorkmo kraftverk. Av andre årsaker ble 
plasseringen av Storeng og Botnan kraftverker litt endret og 
fikk navnene Ulset og Litjfossen kraftverker og Nedre Orkla 
kraftverk ble til Svorkmo kraftverk. Det ble også følgende 
endringer i stasjonenes slukeevne (ferdig utby~d-tall fra KVOs 
brosjyre om Orklautbyggingen) 

Kraftstasjon 

Ulset ( Storeng) 

Kanavins 
tall, ml/s 

10 

Litjfossen (Botnan) 20 

Brattset 28 

Grana 19 

Svorkmo ikke nevnt 
(Nedre Orkla) 

Ferdig utbygd 
ml Is 

12 

30 

36 

18 

65 

Det er spesiell grunn til å påpeke at Brattset kraftverk har 
fått noe større slukeevne enn Kanavin forutsatte, dette har 
gitt mulighet til større økning i vinterkjøringen i kalde 
perioder med stort strømbehov. I figur 1 er vist hvordan de 
midlere vannføringsforhold har endret seg fra før til etter 
reguleringen. 
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VASSFØRINGEN I ORKLA 15. FEB. OG 15. JULI FØR/ETTER REGULERING 

NERSKOGEN 

- - - - - - - SVORKMO 

- - - BJ0RSET 

GRANA 

8RATTSET 

_ LlTLFOSSEN 

15. Febr. I 
I 
I , , _________ ..J 

--------~ 

--, 

I 

I 
I 
I ,. __ .J 

ULSET _J 
..... KVIKNE 

~~---~-~--OVF. YA~~~~~ __ ~ 
INrlERDALEN O 20 40 

M3/s 

15. Juli , , , 
I 

I ,--------j 
I 
I 
I , L ____ _ 

I 
I 
I 
I , __ J 

I 
I 

I 
I 

I t..-, 
, 

,~ 

o 10 

M3/S 

_ Før reg-

. _____ Etter reg . 

JO 50 70 

Fig. l. Vannføringen i Orkla 15. februar og 15. juli som middel før og 
etter utbygging. (Fra Roen 1988) 

2. Utførte målinger og undersøkelser 

De faste stasjoner som har vært i drift i Orkla er listet opp 
i tabell log beliggenheten er vist i figur 2. 

Tabell 1. IS- OG VANNTEMPERATURSTASJONER I ORKLA 

Stasjonsnr./navn Observerer Periode i drift 

49301 Lo bru Temperatur 1968 - 1970 
49302 0yum bru " 1971 - dd. 
49303 Bjørseth " 1971 - 75 
49305 Merk bru " 1971 - dd. 
49308 Meldal bru " 1975 - 83 
49310 Brattset kr.v " 1984 - dd. 
49311 Grana kr.v. " 1984 - dd. 
49312 Svorkmo kr.v " 1984 - dd. 
49313 Ulset kr.v. " 1984 - dd. 
49307 Orkanger Isforhold 1971 - 74 
49309 Meldal-0yum " 1981 83 
49305 Berkåk-fjorden Isforhold 
(utvidet strekning fra 1982) 1971 - dd. 
613-91 Orkdalsfjorden 1973 - 86 

1990 - dd. 
613-92 Orkdalsfjorden Salt og temp.1973 - 80 

I tillegg er det tatt registreringer av spesielle isforhold 
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----------- BJØRSET 

GRANA 

BRATTSET 

__ - LlTLFOSSEN 

- -----ULSET 
KVIKNE 

-----OVF. YA 
INtJEROALEN 

(!) -Vanntemperatur 

~ -Iskartlegging 

Fig. 2. Plasseringen av is- og vanntemperaturstasjoner i drift i 1991. 

Som det fremgår av tabell 1 så har vanntemperaturen blitt målt 
ved Merk bru og øyum bru helt siden 1971. Vi har derfor lO-års 
måleserier med både uregulerte og regulerte forhold ved disse 
to målestedene. Også for isforholdene foreligger det fyldig 
dokumentasjon både før og etter reguleringen. 

Når en skal sammenlikne måleserier tatt før og etter en regu
lering, er det også nødvendig å se på evt. endringer mellom de 
samme perioder fra uregulerte vassdrag i nærheten. Dette for å 
kunne skille evt. effekter av reguleringene fra naturgitte 
endringer forårsaket av endringer i værforholdene mellom 
periodene. En slik I1klimakorrigering l1 forutsetter at værfor
holdene generelt er noenlunde like ved målestedene. For å 
korrigere vanntemperaturdata fra Orkla ville det ha vært 
gunstig å ha hatt en parallell måleserie fra den uregulerte 
Gaula som både er nabovassdrag med Orkla og ellers har mange 
topografiske og hydrologiske likhetstrekk. Målinger i Gaula 
ble imidlertid ikke satt igang før i 1984, altså etterat Orkla 
var regulert. Nærmeste uregulerte elv med en lengre vanntemp
eraturserie er Forra i Stjørdalsvassdraget. Målestedet ligger 
50 m oh og drenerer et felt på 491 km2 som vesentlig består av 
skog, myr og lavere fjellområder. Målingene ble satt igang i 
1974. For alle vanntemperaturstasjonene gjelder det at det ble 
målt med kvikksølvtermometre frem til midten av 1980-tallet, 
deretter er målingene tatt med dataloggere. 
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3. Konsekvenser av utbyggingen 

Vanntemperaturen 
Temperaturen på avløpsvannet fra kraftverkene vil ha en ve
sentlig innflytelse på temperaturforholdene i hovedelva. I 
figur 3 og 4 er derfor vist avløpstemperaturene fra Brattset 
og Grana kraftverker for årene 1986,1988 og 1990. En har 
forsøkt å få med bare de periodene da kraftverkene var i 
drift, men det kan nok ha kommet med enkeltdager da kraftver
kene ikke var i drift. Temperaturdataene er da fra vann som 
renner fra elva inn i avløpstunnelen. Følgende karakteristika 
kan leses fra figurene: 

~ Vintertemperaturen ut av Brattset kraftverk holder seg jevn 
gjennom vinteren og har ligget mye mellom l.S og 0.5°C alle 
vintrene. Sommertemperaturen har ikke variert særlig mye og 
ligger stort sett mellom 8 og 12°C. 

~ Vintertemperaturen ut av Grana kraftverk har variert mer enn 
i Brattset og synker med l-2°C fra desember til mars. Når 
kraftverket kjøres om sommeren, holder temperaturen fra 6 til 
9°C og når maksimum i september. En forklaring på variasjonene 
fra år til år og gjennom året må ta utgangspunkt i tidspunkter 
for iSlegging/isløsning og hvor vannet tappes fra. 

Kanavin forutsatte at avløpstemperaturen fra bade Brattset og 
Grana kraftverker ville være under 1°C om vinteren. Målingene 
viser altså at temperaturen har vært noe høyere. Det er også 
tydelig at avløpsvannet fra Grana kraftverk om sommeren er noe 
kaldere enn det fra Brattset. Temperaturforskjellen mellom 
"Orklavannet" og kraftverksvannet må derfor forventes å være 
størst nedenfor Grana kraftverk. 

For å vise temperaturgangen i detalj er det i figur 5 og 6 
vist loggerregistreringene fra januar-februar 1991 og juli
august 1989. En legger merke til at korttidsvariasjonene i 
Brattset om vinteren er vesentlig større enn i Grana. En ser 
også tydelig i hvilke perioder Orkla holdt en stabil tempera
tur nær frysepunktet og sannsynligvis var islagt og hvilke 
perioder det var høyere og varierende temperatur, sannsynlig
vis med lite eller ingen islegging. 

For å be.ceglle forskj ellene i vannt.eUlperatur ved målest.edene 
øyum hru og Merk bru fra før til etter regulering er det 

beregnet månedsmiddelverdier av morgenmålingene for periodene 
1975-81 og 1983-90. Data fra 1982 er ikke brukt da både Bratt
set og Grana kom i drift til ulike tidspunkt iløpet av dette 
året. Tilsvarende beregninger er også gjort for Forra og 
resultatene er i tabell 2. Det må bemerkes at det er bare tatt 
med måneder med fullstendige måleserier. Antall månedsverdier 
som er grunnlaget for periodernidlene varierer derfor noe, men 
det er månedsverdier fra de samme årene som er brukt i Orkla 
og Forra. I mai og oktober mangler det såpass mange målinger i 
Forra at disse månedsverdiene ikke kan beregnes. 
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VANNTEMPERATUR 1991 ST.NR. 49302 Øyum bru 
ST .NR. "'r930S .. ....... Merk bru 
ST .NR. 49310 - - -- Brattset kr. verk 
ST .NR. 49311 - - -- Grana kr.verk 
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Fig. 5. Temperaturgangen ved fire stasjoner jan. - febr. 1991 

VANNTEMPERATUR 1989 
ST.NR. 49302 

ST.NR. "'r930S 

ST. NR . 49310 
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Øyum bru 

Merk bru 

Brattset kr.verk 

Fig. 6. Temperaturgangen ved tre stasjoner juli - aug. 1989 
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Tabell 2. Vanntemperaturendringer fra før til etter utbygging. 

Øyum bru, morgen verdi er °c 

mai juni juli aug. sep. okt. 

1975-81 3.6 10.0 13.1 13.1 8.0 3.7 
1983-90 4.6 9.6 12.4 11. 8 8.2 4.9 

Endring 1.0 -0.4 -0.7 -1. 3 0.2 1.2 

Merk bru, morgenverdier °c 

mai juni juli aug. sep. okt. 

1975-81 2.6 9.3 12.7 12.3 7.1 2.4 
1983-90 3.7 9.1 11.2 10.0 6.9 3.7 

Ending 1.1 -0.2 -1. 5 -2.3 -0.2 1.3 

Forra, morgenmåling °c 

mai juni juli aug. sep. okt. 

1975-81 8.3 12.2 12.9 8.3 
1983-90 9.0 12.2 11.9 8.3 

Endring 0.7 0.0 -1.0 0.0 

Målte endringer i Orkla, korrigert for endringer målt i Forra, 
° C: 

øyurn bru 
Merk bru 

juni juli aug. sept. 

-I.l -0.7 -0.3 0.2 
-0.9 -1.5 -1.3 -0.2 

Nedgangen i vanntemperaturen om sommeren i Orkla forårsaket av 
reguleringene ligger altså i størrelser fra 0.5 til 1.5°C. 
Dette er middelverdier over flere år. Temperaturnedgangen har 
sikkert variert noe fra sommer til sommer, i takt med kjørin
gen av kraftverkene. Kanavin (1974) inneholder ingen kvanti
fisering av forventete endringer i sommertemperaturen. Det bør 
også bemerkes at vi ikke har målinger fra de områdene som 
sansynligvis har hatt den største temperaturnedgangen, dette 
er antakelig like nedenfor samløpet Orkla og avløpet fra Grana 
kraftverk. Temperaturen her lar seg nok beregne ut fra de 
temperaturdata og vannføringsverdier som finnes. 

Isforholdene 
Som nevnt tidligere er isforholdene etter igangsetting av 

----------
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kraftverkene i 1982 i detalj beskrevet av Boe og Roen (1982-
89) og oppsummert av Roen (1988). Hovedpunktene er: 

~ Vintrene 1983-84, 84-85, 85-86 og 86-87 var det tildels 
store problemer med isdammer og oppstuving av vann i elva og 
tildels innover dyrket mark. Problemene var spesielt store på 
strekningene Skephaug- Merk bru og Å-Bjørset. 

~ Oppstuvingen av vann har igjen gitt konsekvenser for grunn
vannstand, teledannelse og erosjonsforhold. 

~ Høye iskanter langs elvebreddene etter isoppstuvingene 
skapte problemer for elg som prøvde å krysse elva. 

~ Vintrene 87-88, 88-89, 89-90 og 90-91 har det vært få eller 
ingen isproblemer i Orkla. Men dette har også vært vesentlig 
mildere vintre enn i perioden 1983-87. 

~ Isforholdene i fjorden er foreløpig ikke behandet i skjønns
retten. Det er inngått avtale med kommunene om isbryting ved 
eventuelle problemer. Dette har det bare vært nødvendig å 
iverksette et fåtall ganger. 

4. Konklusjoner 

Reguleringene i Orkla har gitt merbare endringer i isforholde
ne og målbare endringer i vanntemperaturen. Isforholdene i 
deler av Orkla var de første fire vintrene etter igangsetting 
av kraftverkene vanskelige og værre enn prognosert under 
konsesjonsbehandlingen. Dette kan imidlertid tildels forklares 
ved senere planendringer mht. kraftstasjonenes slukeevne. De 
siste fire vintrene har imidlertid isproblemene vært små. 
Vanntemperaturendringene om sommeren er i størrelsesorden 
0.5 - 1.5°C ved målestedpne. Det påpekes at langsiktige målin
ger i uregulerte referansevassdrag i nærheten ville gjort det 
lettere å skille reguleringens virkninger fra eventuelle 
klimatiske endringer. 
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ENDRINGER I LOKALKLIMAET 
LANGS ORKLAVASSDRAGET SOM 

FØLGE AV REGULERINGENE 

AV 

KÅRE UTAAKER 
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l. Bakgrunn 

Lokalklimaet i et dalføre har spesielle trekk som delvis er bestemt 

av vassdraget i dalen. En vassdragsregulering vil derfor føre til 

endringer i lokalklimaet. vinterstid er endringene gjerne størst på 

elvestrekninger der økt vintervassføring gir åpent vann der det 

før var islagt, mens det sommerstid er endringer i vannareal og 

vanntemperatur som har størst betydning. Oppdemming av vann og 

kunstige innsjøer endrer både topografi, vannareal og vanntempera

tur, og dette kan føre til klimaendringer i magasinområdet til alle 

årstider. 

Ved Orkla/Grana reguleringen ble det bygget 5 kraftverk med avløp 

til Orkla, og det ble demt opp flere magasiner (Figur l). 

Etter oppdrag fra Kraftverkene i Orkla gjennomførte Styringsutval

get for landbruksmeteorologisk forskning under Norges landbruksvi

tenskapelige forskningsråd en klimaundersøkelse, som tok sikte på å 

kartlegge mulige endringer i lokalklimaet langs vassdraget som 

følge av reguleringene. 

2. Måleprogram 

Det meste av feltarbeidet ble gjennomført i tidsrommet mars 1979 -

juni 1985, dvs. både før, under og etter utbyggingen. 
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Prosjektet omfattet tre måleprogram: 

1. Målinger i magasinområdet til Granasjøen på Nerskogen. 

2. Målinger på utvalgte steder langs Orkla. 

3. Målinger av vektendringer av høy i en utløe ved Orkla 

(st. nr. 2009 Grindal) 

Lokaliseringen av stasjonene, som - med unntak av 2003 Dalasæter -

var automatiske, er gitt på figurene 1 og 2. Registringsprogrammet 

er gitt i tabell 1. Plasseringen av målepunktene i snittet ved 

Refshussætra (2002) er vist i figur 3. Måleinstrumentene (følerne) 

var på alle stajoner montert 2 m over bakken, med tillegg av følere 

for temperatur og vind 10 m over bakken på noen stasjoner. 

Frostrøykobservasjoner (fotografering og notater) vinterstid ble 

gjort nedstrøms Svorkmo, Grana og Ulset kraftverk på følgende 

steder: Svorkmo, Stokke (A) og Grindal 81/82 - 84/85, Meldal og 

Kvikne 84/85 - 85/86. 

vintrene 83/84 og 84/85 ble det gjort en del temperatursonderinger 

over Granasjøen. 

Observasjoner fra Metorologisk institutts stasjoner Sæter i Kvikne, 

Berkåk, Orkdal-Øyum, Oppdal-Bjørke og Ørlandet er også brukt. 

650 

~HRV 
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735 / 

~ / 

800 

/ 
/ 

/~ 

Figur 3. Plassering av målepunktene ved stasjon 2002 Refshussætra. 
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Tabell 1. stasjoner og måleprogram 

st. nr. sted moh start T V D F R N 

2001 Sørøyåsen 800 3.-79 k l l l l l 

2002 Refshussætra I 650-800 3.-79 k 7 1 l l 

2003 Dalasæter 680 9.-77 k 1 l l 

2004 Nerskogen I 660 5.-80 s l l l 

2005 Nerskogen Il 710 5.-80 s l 1 l 

2006 Nerskogen III 760 5.-80 s l l l 

2007 Muan (Meldal) 135 Il. -79 k 3 l l l 1 

2008 stamnan 213 11. -79 k 4 l l l 
2009 Grindal 180 10.-80 v 5 l l 2 

2010 Innerdalen 816 5.-80 s l l l l 

2011 Dammen 655 9.-81 k 1 2 1 l 

2012 Dalasæter (mast) 652 9.-81 k 2 2 l l 

2013 Refshussætra Il 640-620 2.-84 v 4 

måleprogram: k=kontinuerlig, s=sommer, v=vinter 

instrumenter: T=temperatur, V=vindstyrke, D=vindretning, 

F=luftfuktighet, R=stråling, N=nedbør 

l 
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3. Resultater 

Det er her ikke mulig å gå noe særlig inn på verken de fysiske 

forhold som virker inn på lokalklimaet langs et vassdrag, eller de 

metoder og teorier som er anvendt ved analysen av det omfattende 

observasjonsmaterialet. De som ønsker mer informasjon om dette, 

vises til publikasjonene fra prosjektet som er listet opp til slutt 

i denne redegjørelsen. 

Her blir hovedvekten lagt på virkningen av Granasjøen på lufttem

peraturen i magasinområdet, mens de endringer som er påvist i 

vinterklimaet nedstrøms kraftverksavløp i Orkdalen som følge av 

reguleringene, og resultatene av eksperimentet med høyvekta i 

utløa ved Orkla vil bli kort oppsummert. 

3.1. Virkninger av Granasjøen på lufttemperaturen 

Oppvarming og avkjøling av lufta skjer hovedsakelig ved kontakt med 

jordoverflaten, som vi gjerne sier er en "meteorologisk aktiv 

flate". Siden de daglige og sesongmessige temperatursvingningene i 

en vannoverflate er langt mindre enn i en landoverflate i nabola

get, vil en isfri vannflate ha en dempende innvirkning på lufttem

peraturen i strandsonen særlig i områder med pålandsvind. Oppdem

mingen av Granasjøen har endret topografien, og vannvolum og vann

areal innen magasinet har økt. Virkningen av denne vannflaten på 

lufttemperaturen i strandsonen (området like over høyeste regulerte 

vannstand, HRV), vil variere med magasinfylling og med vanntem

peratur. Når innsjøen er islagt, dominerer den topografiske effek

ten. 

3.1.1. Vekstsesongen 

I gjennomsnitt varer vekstsesongen på Nerskogen (650-800 m o.h.) 
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fra omkring midten av mai til fram mot slutten av september. Inn

virkningen av Granasjøen på temperaturforholdene på Nerskogen i 

vekstsesongen er grundig drøftet av Skaar (1986). 

I mai skjer overgangen fra snødekt til bar mark. Skaar fant at 

forskjeller i snøsmeltingen fra år til år var den dominerende årsa

ken til endringer i lokale temperaturforhold fra før til etter 

reguleringen i denne måneden. Tolkningen av fotos som ble tatt 

under snøsmeltingen i månedene april-mai, 1979-85 gav som resultat 

at utbyggingen neppe har hatt noen målbar innvirkning på snøsmelt

ingen i magasinområdet. 

Som følge av snøsmeltingen fylles magasinet gradvis. Etter hvert 

som vannstanden øker, brytes isdekket opp og dekker mer eller 

mindre av vannflaten inntil ca. 20.-25. mai. Når lutfttemperaturen 

i omgivelsene er vesentlig høyere enn temperaturen i magasinover

flaten (omkring O·C så lenge flaten er delvis isdekket), har dette 

ført til en senkning av lufttemperaturen i områder med pålandsvind, 

mens det ved temperaturer godt under O·C har skjedd en viss tempe

raturstigning der som følge av reguleringen. Temperaturendringene i 

sonen like over HRV vil, om alle andre forhold er uendret, øke med 

stigende vannstand i magasinet. utbyggingen har utvilsomt ført til 

en forsinkelse i den sesongmessige stigningen i dagtemperaturen i 

denne sonen etter at marka er snøfri i mai. Men de innsamlete data 

gir ikke grunnlag for å tallfeste denne forsinkelsen, som vil 

variere fra år til år. 

I juni var det i prosjektperioden bar mark i hele magasinområdet. 

Figurene 4 og 5 illustrerer avkjølings- og oppvarmingseffekten av 

vannflaten i to døgn i begynnelsen av juni 1984. Det er i slike 

strålingsdøgn (sterk solstråling om dagen og stort strålingstap om 

natta) med varme dager og kjølige netter en kan vente de største 

utslagene i luftemperaturen i magasinområdet. Magasinfyllingen var 

i begge situasjonene nær HRV, og temperaturen i vannoverflaten var 

ca. 10·C, mens beregnet median vannstand i første uke av juni er 

ca. 4 m lavere (KVO, 1981), og beregnet vanntemperatur 3-4·C lavere 

(Berge et al., 1981). 
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Den 1. juni 1984 (Figur 4) blåste vinden ned dalen - fra sør

søraustlig retning - slik at det stort sett var fralandsvind både 

på stasjon 2012 og på stasjon 2002. Dagtemperaturene i 2 m høyde på 

de to stasjonene viste da også forholdsvis små forskjeller, mens 

stasjon 2011 (dammen) som hadde pålandsvind,' jevnt over var om lag 

2°C kjøligere. Den 4. juni (Figur 5) var det om dagen vind opp 

dalen med pålandsvind på stasjon 2012, der temperaturen i 2 m 

høyde det meste av dagen var omlag 3°C lavere enn på dammen (2011). 

på stasjon 2002 var det markert pålandsvind om ettermiddagen fra kl 

13-17, og der gikk da den avkjølende effekten av magasinet like 

over HRV opp i litt over 2°C. Gjennomsnittstemperaturen for denne 

perioden var på dammen 18,5°C, og ved Refshussætra 16,9 , 19,0 , 

19.1 og 19,4°C henholdsvis 2, 12, 22 og 32 m over HRV. KjØlig luft 

som strømmer fra den kalde vannflaten inn over den varmere land

flaten, blir således raskt oppvarmet nær bakken. I tillegg til den 

lokale soloppvarmingen bidrar skog som skjermer og skaper turbulens 

og innblanding av varmere luft ovenfra, også til at den avkjølende 

virkningen av magasinet nær bakken raskt blir dempet med avstanden 

fra vannflaten. På stasjon 2004 som lå 12 m over HRV, om lag 300 m 

fra strandkanten, og var mindre beskyttet av skog ved pålandsvind 

enn tilsvarende målepunkt ved Refshussætra, fant Skaar (1986) i 

denne situasjonen en maksimal avkjøling på 0,5-1.0°C , mens han for 

stasjonene 2005 (ca. 60 m over HRV, 1500 m fra magasinet) og 2006 

(ca. 110 m over HRV, 3 km fra magasinet) ikke fant noen endringer 

som kunne tolkes som virkninger av Granasjøen. 

Et særlig interessant trekk ved disse to situasjonene er forholdet 

mellom temperaturene målt i 2 og 10 m høyde på stasjon 2012. Ved 

fralandsvind om dagen (Figur 4) var temperaturen i 2 m høyde ca. 

1°C høyere enn i 10 m høyde, mens den ved pålandsvind (Figur 5) var 

ca. 2°C lavere. Dette illustrerer klart både soloppvarmingen av 

bakken om dagen, og hvordan luft som strømmer over en markert 

kaldere vannflate (i dette tilfellet var temperaturforskjellen ca. 

10°C) blir avkjølt, slik at det dannes en inversjon i luftstrømmen 

(temperaturen stiger med høyden over flaten). Dette er også en 

viktig årsak til at den avkjølende effekten av magasinet, slik det 

er vist ovenfor, er mest markert i strandsonen like over HRV. 
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Om natta var det i begge situasjonene svak vind ned dalen, og den 

oppvarmende virkningen av magasinet gav utslag på omkring 2°C like 

over HRV ved Refshussætra, og på omkring 4°C på dammen. 

For å klarlegge virkningen av Granasjøen på temperaturklimaet i 

magasinområdet ble det på grunnlag av data fra snittet ved Refshus

sætra og fra de 3 stasjonene på Nerskogen, med sørøyåsen som refe

ransestasjon beregnet en rekke middeldifferanser mellom perioden 

"før" (1979-81) og "etter" (1982 og 1984) utbyggingen. I tabell 3 

er hovedresultatene av disse beregningene for snittet ved Refshus

sætra gitt i en sterkt forenklet form. Siden ingen av disse be

regnigene gav målbare utslag for differansen "etter" - "før" for 

målepunkter som lå høyere enn 30 m over HRV, er disse ikke tatt med 

i tabell 2. Er differansen "etter" - "før" positiv, betyr det at 

utbyggingen har ført til en temperaturhevning, mens en negativ 

differanse indikerer en temperatursenkning. 

Tabell 2. Middeldifferanser , toTe-f = toT"etter" - toT"før" for tempera

turdifferanser mellom Refshussætra (flere høyder over HRV) og 

sørøyåsen, for månedene juni, juli, august og september. 

T > 15°C betyr alle tilfelle med luftemperatur høyere enn 

15°C på Sørøyåsen, Tx = maksimumstemperaturen, TN = minimums

temperaturen og To = døgnmiddeltemperaturen. 

Høyde over HRV m 

Måned 
T > 15°C 

Måned 
T > 15°C 

Tx 

TN 

To 

2 12 22 

Juni 
-1,0 -0,3 -0,2 

-1,0 -0,4 -0,2 

0,5 0,2 ° 
-0,3 -0,1 -0,1 

-0,6 

-0,4 

0,2 

-0,2 

August 
-0,3 -0,2 

-0,2 -0,2 

0,1 ° 
-0,1 ° 

32 

° 
° 
° 
° 

° 
° 
° 
° 

2 12 22 

Juli 
-0,6 -0,3 -0,2 

-0,6 -0,4 -0,2 

0,3 0,2 ° 
-0,3 -0,1 ° 

° 
° 

0,9 

0.5 

September 

° ° 
° ° 

0,5 0,4 

0,4 0,1 

32 

° 
° 
° 
° 

° 
° 

0,1 

0,1 
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vi merker oss at den gjennomsnittlige avkjølingen ved høye lufttem

peraturer om dagen er størst i juni. Den er også markert i juli og 

august, mens det ikke er målbar avkjøling i september. oppvarmingen 

om natta (TN), som også er større i juni enn i juli og august, gir 

de største utslag i september. utslagene i døgnmiddeltemperaturen 

er ikke statistisk sikre for noen av månedene juni-august. Resulta

tene tyder likevel på at det har skjedd en svak senkning i denne 

temperaturen i den nye strandsonen i sommermånedene. Like over HRV 

er utslaget trolig O,2-0,3°C, mens det neppe er målbare utslag i en 

høyde på 15-20 m over HRV. I september har det skJedd en statistisk 

sikker temperaturhevning på ca. 0,5°C i sonen like over HRV. 

3.1.2. vinter 

Virkningen av Granasjøen på kaldluftsstrømmen ned dalen i rolig 

klarvær vinterstid er framstilt skjematisk i figur 6. Det er for

utsatt at magasinet er islagt og fylt til HRV. Tykkelse, strøm

ningsforhold og vertikal temperaturfordeling i den uforstyrrete 

kaldluftssrømmen (før utbygging) er skissert med sti.plete kurver, 

mens forholdene etter utbyggingen er markert med heltrukne kurver. 

Når det islagte magasinet tappes, har det liten innvirkning på 

høydenivået av "toppen" av kaldluftsstrømmen (kaldluftsopphopnin

gen) over magasinområdet, men den vertikale temperaturfordelingen 

endres slik det er antydet med prikket kurve i figur 6. 

Resultatene av modellberegninger (Andersen og Skaar, 1987) tyder på 

at dammen på Nerskogen har hevet toppen av kaldluftsstrømmen over 

magasinområdet med 10-15 m i gjennomsnitt, og med ca. 20 ro der 

oppstuvningen er størst. Temperaturregistreringene for vintrene 

1979/80-1984/85 er bare delvis bearbeidet. Noen foreløpige resul

tater (basert på modellberegninger og målinger) som illustrerer 

virkninger av dammen og islagt magasin på lufttemperatun~n i rolig, 

kaldt vintervær, er gitt i tabell 3. Det ser ikke ut til at ut

byggingen har hatt målbar innvirkning på vintertemperaturen i 

magasinområdet høyere opp enn 50-60 m over HRV. Målepunktene 87 og 
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152 m over HRV ved Refshussætra er derfor ikke tatt med i tabell 3. 

Det må understrekes at tallene i denne tabellen er usikre, og at de 

er gitt for å illustrere de utslag en kan vente i rolig vintervær. 

Det må også påpekes at "skvalping", og "kaldluftslaviner" ned skrå

ninger og utfor demmninger ofte fører til store og raske lokale 

temperatursvingninger i drenasjestrømmer og kaldluftssjøer. Figur 7 

gir et eksempel på registreringer av dette fenomenet ved hjelp av 

en 100 m lang kjede med 10 termistorer (elektriske motstandstermo

metre) hengt opp i en ballong over Granasjøen. 

I gråvær (overskyet, nedbør), og ved moderat eller sterk vind er 

virkningen av utbyggingen på lufttemperaturen i magasinområdet så 

liten at den neppe er målbar. 

I 
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'/ 
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I~ ..-

DAM 

I 
/ 

/ Tfør 4--
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Figur 6. Skjematisk fremstilling av kaldluftsstrømmen (kaldlufts

opphopningen) i Granasjøområdet i rolig, klart vær vinterstid. 

Stiplete kurver skisserer tykkelsen av, og den vertikale 

temperaturfordelingen i strømmen før dammen ble bygget, hel

trukne kurver tilsvarende forhold etter utbyggingen ved islagt 

magasin fylt til HRV. Prikket kurve skisserer temperaturforde

lingen ved islagt magasin, som er tappet til et nivå godt 

under HRV. 
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Tabell 3. Sannsynlig, gjennomsnittlig senkning av minimumstempera

turen (OC) i ulike høyder over HRV ved Granasjøen, i rOlig, 

kaldt vintervær med islagt magasin og ulik magasinfylling, 

som følge av utbyggingen. 

Høyde over HRV (m) 2 12 22 32 42 

Fylt til HRV 4,5 2,5 1,5 0,9 0,4 

12 m under HRV 2,0 1,5 1,0 0,6 0.2 

Tappet til LRV 1,0 0,7 0,5 0,3 0,0 

-27 

-29 

-31 

-33 
~ ____ ~ ___ -L ____ L-__ ~ __ ~ ____ L-~-L ___ ~ ____ J-____ 'LT 

1630 17 

Figur 7. Temperat.ursvingninger i 10 nivå over isdekket på Granasjø

en i rolig klarvær 19. januar 1985, 1630-2100 lokal tid. 

Magasinet var tappet til 12 m under HRV, dvs. 17 m under 

damkronen (etter Andersen og Skaar, 1987). 
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3.2. Virkninger av reuleringene på lufttemperatur og luftfuktighet 

i Orkladalføret. 

3.2.1. Vekstsesongen. 

Om sommeren har reguleringen medført betydelige endringer i vann

areal og i vanntemperatur, noe som kan tenkes å påvirke det lokale 

temperatur- og fuktighetsklimaet. det har likevel ikke vært mulig å 

påvise at det har skjedd noen målbar endring verken i lufttempera

tur eller luftfuktighet på noen av stasjonene. Dette gjelder både 

Orkdal-Øyum, Muan, Grindal og stamnan, der vanntemperaturen jevnt 

over er blitt lavere, og Sæter i Kvikne, der vanntemperaturen er 

blitt noe høyere som følge av reguleringene. 

3.2.2. Lufttemperatur vinterstid 

Reguleringene har ført til store endringer i isforholdene i Orkla 

på strekningene: Ulset kraftverk - Storfossdammen, Brattset kraft

verk - Bjørset, og ned strøms Svorkmo kraftverk. De største endrin

gene i lokalklimaet er knyttet til økningen i arealet av åpent vann 

som følge av reguleringene. Like nedstrøms et kraftverk som er i 

drift, vil alltid en stor del avelvearealet være isfritt. Lengre 

elvestrekninger som før var islagt om vinteren, åpner og lukker seg 

nå i takt med værforholdene. Arealet av åpent vann som gjerne er 

stort i mildvær og ved moderat kulde, avtar raskt i streng kulde. 

Analysen av registreringene fra stasjonene i Orkdalen viste at i 

rolig vintervær kan en vente følgende utslag i lufttemperaturen når 

kraftverkene er i drift: 

1. ved lufttemperaturer omkring oDe eller høyere er det ingen 

virkning av reguleringene på noen av stasjonene. 

2. ved temperaturer omkring -lo o e har det skjedd en temperatur

hevning på ca. 1,3°e på Stamnan (nr. 2008) og på Orkdal-Øyum, 

og på om lag 1,5°e på Grindal (nr. 2008), på Muan (nr. 2007) 

og like nedstrøms Ulset kraftverk. 
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3. ved temperaturerer omkring -15°C er temperaturhevningen ca. 

1,7°C på stamnan og på Orkdal-Øyum, og om lag 2,8°C på Muan, 

Grindal og Ulset. 

4. ved temperaturer omkring -20°C er temperaturhevningen ca. 2°C 

ved Muan, stamnan, Grindal og Orkdal-Øyum, og om lag 3,5°C ved 

Ulset. 

5. ved temperaturer på -25°C eller lavere er temperaturhevningen 

mindre enn 1°C på Grindal og Orkdal-Øyum, om lag 4°C på Ulset 

og ingen virkning på Muan. pA stamnan ble det ikke målt så 

lave temperaturer. (Grunnen til at virkningen av reguleringen 

avtar ved streng kulde er mindre areal av åpent vann på den 

lokale elvestrekningen.) 

6. på Sæter i Kvikne kunne det ikke påvises noen virkninger av 

reguleringene på lufttemperaturern. 

3.2.3. Luftfuktighet, frostrøyk og rim 

I rolig, kaldt vintervær har reguleringene medført en økning i 

vanndamp innholdet på samtlige stasjoner, unntatt på Sæter i Kvikne 

der forholdene trolig er uendret. Men siden det samtidig har skjedd 

en temperaturhevning, er det ikke mulig å påvise noen reduksjon i 

luftens "tørkeevne", dvs. den mengde vanndamp som må tilføres for 

at luften skal bli mettet med vanndamp (100% relativ luftfuktig

het). De synlige tegn på den økte vanndamptilførselen fra åpent 

vann i rolige kuldeperioder, er frostrøyk (Figur 8a) og sterk 

rimavsetning i omgivelsene (Figur 8b). 

Endringer i frostrøykforholdene som følge av reguleringene har 

skjedd hovedsakelig i de strengeste vintermånedene, desember -

februar. Om en går ut fra at elva i disse månedene i naturtilstan

den var helt islagt der den nå går mer eller mindre åpen, er den 

sannsynlige økningen i hyppigheten av frostrøyk på ulike elvestrek

ninger i vintrer med forskjellig værlag gitt i tabell 4. 
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Tabell 4. Sannsynlig økning i hyppigheten av frostrøyk langs Orkla 

i månedene desember-februar som følge av reguleringene. Over

slag for vintrer med forskjellig værlag for strekningene: 

Ulsset-Storfossdammen, Brattset-Grana kraftv., Grana kraftv.

Grindal, Ramlo- ~rset og nedstrøms Svorkmo kraftv. 

--------- -Uviiil1--i1ld-- --M1ddeIs-kild-- -------1-----------_______ 9 _______ 
---------------- __ ~Y~~~_9_~~~~ _____ 

~~!'~~.!~9 Fl F2 F3 Fl F2 F3 Fl F2 F3 --------------- ---------------- -------------------
U18- sto 3-5 2-4 O 7-9 6-8 1- 4 9-13 9-13 8-12 

Bra-Gra 1-3 0-2 O 4-6 2-3 l 8-10 4- 6 2- 3 

Gra-Gri 2-4 1-3 O 5-7 5-7 6-8 10-15 10-14 7-10 

Ram-Bjø 2-4 1-3 O 6-8 5-7 3-5 10-15 10-14 7-10 

Svo- 2-4 1-3 O 6-8 5-7 2-4 9-12 9-12 5- 7 --------- --------------- ---------------- -------------------

Her betegner F2: godt synlig frostrøyk over åpent vann, F2: 

velutviklet frostrøyk som kan gå opp i en høyde på 10-15 meller 

mer, men som brer seg lite utenom åpent vann, og F3: velutviklet, 

oftest tett frostrøyk som gjerne når opp i en høyde på 20-35 m 

eller mer, og som tidvis brer seg langt utenom isfritt vann. 

Det ble ikke gjort spesielle rimobservasjoner i OrklajGranaprosjek

tet. på grunnlag av resultater av undersøkelser ved andre vass

dragsreguleringer og iaktakelser i Orkdal en kan en likevel fastslå 

at det i stille, kaldt vintervær har skjedd en markert økning i 

rimavsetningen på bakken, på trær og på gjenstander utendørs langs 

de deler av elva der arealet av åpent vann i kuldeperioder er blitt 

større. Økningen er størst i områder som er mest utsatt for frost

røyk, og den vil stort sett avta med avstanden fra åpent vann. på 

lokaliteter som ligger i elvetrekken fra isfritt vann, kan det skje 

kraftig rimavsetning selv om det ikke "ryker" fra vannflaten. 
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Figur 8. a) Frostrøyk over Orkla ved Grindal 24.01.84 kl 0920. 

Lufttemperaturen var -19·C og vindhastigheten 0,55 ms-l. 

Frostrøyken blir tettere og mer omfattende jo lengre distanse 

over åpent vann luftstrømmen har tilbakelagt. b) Mye rim på 

trær og skog nær dalbunnen 26.01.84 kl 1030. Temperatur -20·C, 

og vindhastighet 0.21 ms-l. Utløa med høyvekta til venstre i 

bildene. 
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3.2.4. Frostrøyk og rim i uthus. Høyvekta i Grindal. 

For å undersøke om endringene i det lokale utendørsklimaet vinters

tid har noen innvirkning på fuktigheten i høy i en låve, ble det 

høsten 1980 satt i gang et måleprogram i en utløe ved Orkla i Grin

dal. Vektendringene aven nettingkorg med ca. 160 kg tørt høy ble 

sammen med en rekke værelementer registret kontinuerlig gjennom 

vintrene 1980/81 - 1984/85 (Utaaker og Skaar,1987). 

Her skal bare hovedresultatene av denne undersøkelsen oppsummeres: 

l. Når temperaturen i høyet er over O°C spiller de hygroskopiske 

egenskapene til høyet en viktig rolle i vanndamputvekslingen 

med omgivende luft. Når høyet er frosset, dvs. at temperaturen 

i overflaten er under O°C, er åpenbart rimavsetning ~ høyet 

og sublimasjon av rim fra høyet de dominerende prosessene. 

2. I kuldeperioder med svak vind var det ingen eller bare små 

vektendringer (endringer i den totale fuktigheten) av høyet. 

Vektøkningen var da sjelden mer enn 50-60 g i løpet av et 

døgn, en rimavsetning som svarer til 0,005 mm vann fordelt 

over overflaten av høyet. Både før og etter reguleringen 

skjedde disse vektøkningene alltid i samband med en liten 

stigning i lufttemperaturen, mens den relative luftfuktigheten 

holdt seg høy. Omfattende lokal frostrøyk etter regulerigen 

hadde ingen innvirkning på vekta av høyet (Figur 9). 

3. Både før og etter reguleringen kom de store vektøkningene ved 

omslag fra rolig, kaldt vær til mildvær med moderat eller 

sterk vind opp dalen. Det største utslaget i løpet av ett 

døgn, ca. 1,9 kg, ble registrert i januar 1990, altså før 

reguleringen. Rimavsetning og kondensasjon av vann, fordelt på 

overflaten av høyet, utgjorde da snautt 0,2 mm vann. 

4. De største vektreduksjonene skjedde når moderat eller sterk 

vind ned dalen førte til sterk stigning i lufttemperaturen og 

sterkt fall i den relative luftfuktigheten. I perioder med 

vedvarende lav relativ luftfuktighet og vind flatet vekttapet 

gjerne ut med tiden. Reguleringene førte ikke til målbare 

endringer i disse forholdene. 
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Resultatene av denne granskinga tyder på at utvekslingen av fuktig

het mellom lufta utendørs og høyet i løa var styrt av vekslingene i 

været. Lokal økning i den absolutte luftfuktigheten som følge av 

reguleringene, hadde ingen målbar innvirkning på fuktigheten i 

høyet. 
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Figur 9. Fire timers-midler av vektendring av høyet, R.F.= relativ 

luftfuktighet, Ta = lufttemperatur, To = er temperatur i høy

overflaten, Ta = temperatur inne i høyet, og Ua = vindhastig

het. Til venstre for 5.-9. januar 1982, før Grana kraftverk 

ble satt i drift. Til høyre 24.-27. januar 1984, med Grana 

kraftverk i drift. F3 under R.F.kurven 24. og 25.-26. januar 

1984 markerer at det var omfattende frostrøyk ved høyløa. 
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Gruvedrift etter kis mineraler ble startet i Norge på 1500-tallet, men fikk først noe omfang av 
betydning i 1600-årene, og særlig etter at gruvedriften i Røros-feltet tok til (1644). 

Gruvedriften i Orklas nedbørfelt kom også tidlig i gang idet virksomheten ved Kvikne 
Kobberverk startet så tidlig som i 1631. l dag er det ingen bergverk i gang i Orklas 
nedbørfelt. LØkken Gruber var det siste bergverk som ble nedlagt i 1987 etter 333 års drift. 
Gruvedrift etter kismineraler medfører økt metallbelastning på resipienten. Omfanget av 
denne type forurensning avhenger aven rekke forhold. I Orklavassdraget forårsaker 
gruvevirksomheten miljØeffekter som både er av rent lokal karakter og effekter som påvirker 
store deler av vassdraget. 

Vi skal i det følgende se nærmere på hva denne virksomheten har betydd og fortsatt vil bety 
for vannkvaliteten i vassdraget. 

Man ble tidlig klar over de skadelige effekter surt, tungmetallholdig sigevann fra kisgruver 
har på fisk. Det fortelles bl.a. i LØkken Verks historie (1954, ref.) at da gruva ble tømt for 
vann i 1904 etter lengre tids driftshvile, ble bl.a. kobberet i gruve vannet tatt ut v.h.a. 
sementering på jernskrap, delvis for å spare vassdraget for den økte belastning. Videre ble det 
i årene 1928-52 drevet med kjemisk utfelling av tungmetaller fra gruvevannet av hensyn til 
laksefisket. Senere ble gruvevannet fra LØkken pumpet direkte til fjorden. 

Det har opp gjennom årene vært en rekke undersØkelser av vannkvaliteten i Orkla m.h.t. 
tungmetallbelastning. De fleste knytter seg naturlig nok til avrenningen fra LØkken 
gruveområde da denne er av størst betydning for vannkvaliteten i nedre del av vassdraget. En 
har etter hvert også fått god kunnskap om avrenningen fra andre gruveområder i Orklas 
nedbørfelt ut fra spesifikke underSØkelser ved disse og fra de overvåkingsundersøkelser som 
er utført i vassdraget. Figur 1 fremstiller en kartskisse over Orklas nedbørfelt hvor de 
viktigste gruveområder er markert. Figur 2 viser nedre del av Orklavassdraget hvor 
gruveområdene til LØkken Verk er markert. Det vil her bare bli tatt med kisgruver som er av 
en slik størrelse at det medfører avrenning som har betydning for selve Orkla eller tilløp til 
Orkla. Før en går inn på forurensningssituasjonen ved de enkelte områder, skal vi gi en kort 
omtale av årsakene til de miljøproblemer gruvedrift kan medføre. 

Årsaker til tungmetallforurensning - forurensningskilder 

De fleste bergarter og mineraler er utsatt for forvitring. Dette er naturlige prosesser som 
imidlertid er sterkt avhengig av forhold som tilgang på oksygen (luft) og vann, mineraltype, 
overflate, beliggenhet (over eller under grunnvannsspeilet), vannets pH-verdi etc. 
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Når det gjelder sulfidmineraler, forvitrer disse langsomt i selve berggrunnen, men for
vitringsprosessene som pågår på overflaten er ofte et synlig tegn på en malmforekomst. Når 
gruvedrift starter, vil det alltid oppstå avfalls berg i en eller annen form. I slike 
avfallsprodukter har sulfidmineralene fått en mye større overflate. og er tilgangen på luft og 
vann gunstig, får man etter en tid en kraftig økning i forvitringen. Tilførsler av nedbør vasker 
ut forvitringsproduktene som deretter tilføres resipitenten. Forvitringsprosessene som oppstår, 
er meget kompliserte, og det er en rekke faktorer som er bestemmende for hvor raskt 
forvitringen går. Forenklet kan en si at når kismineraler forvitrer, dannes syre (svovelsyre). 
Blir pH tilstrekkelig lav (pH < 5), kan det også oppstå bakteriell forvitring ved at en spesiell 
type bakterier bruker svovel og tre verdig jern som energi for sin vekst. En slik prosess kan 
føre til en kraftig økning av forvitringshastigheten. Bakteriene er spesielt effektive i pH
området 2-4, men settter også krav til temperatur og fuktighet. Forvitringshastigheten er 
avhengig av mange forhold som bl.a.: 

Type kismineral. 
Godstype. Jo større spesifikk overflate - jo større forvitring. 
Innhold av bufrende bergartsmineraler. 
Redoksforhold. 
Tilgang på luft og fuktighet. 

Slik sur, tungmetallholdig avrenning finner en som regel ved følgende enkeltkilder: 

Gruvevann. Vann som strømmer ut fra selve gruva. 
A vrenning fra "gråbergtipper" . Avfallsberg som har for lave gehalter for 
økonomisk interesse, men som likevel inneholder kismineraler som kan være 
årsak til betydelige forvitringsprosesser. 
Prosessavfall. Flotasjonsavgang eller vaskeriavgang (avfall fra eldre prosesser). 

Ved gruveområdene i Orklavassdraget fins alle typer enkeltkilder, og vi skal i korthet 
gjennomgå situasjonen ved hver enkelt område og situasjonen i den tilstøtende 
vassdragsstrekning. 

Kvikne Kobberverk 

Gruvedriften ved Kvikne startet allerede i 1631. Driften var etter den tids målestokk 
betydelig. Det er anslagsvis brutt ialt ca. 200-300.000 tonn malm. NIVA har foretatt 
undersøkelser i gruveområdet i 1980 og 1990. I 1990 ble veltene prøvetatt og volumberegnet. 

Avfallets volum ble beregnet til ca. 115.000 m3 , eller ca. 230.000 tonn. 
Avfallets forvitringsstatus er svært forskjellig. Mye av tungmetallene er vasket ut, men en av 
veltene inneholder mye lett tilgjengelig kobber. Dette innebærer at all graving i avfallet vil 
medføre meget stor fare for økt tungmetallbelastning på vassdraget. 

Avrenningen fra området vurderes som stabil og går via Storbekken til Ya. På årsbasis er 
avrenningen beregnet til l tonn kobber og 0.2 tonn sink Man har data 
for vannkvaliteten i Ya siden 1968. Tabell l viser en del tidsveide middelverdier for Ya ved 
innløp i Orkla for årene 1968-90. I figur 3 er vist tidsveide middelverdier for kobber for 
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perioden 1981-1990. Den betydelige konsentrasjonsøkningen siden 1984 har sammenheng 
med at en del av vannfØringen i Ya ble regulert og overtørt til Falningsjøen slik at 
vannføringen i Ya er betydelig redusert. I figur 4 er presentert samtlige observasjoner av 
kobber i Ya og i Orkla ved Stai for perioden 1977-90. En ser at effekten av reguleringen av 
Ya også av og til fører til relativt høye kobberkonsentrasjoner i Orkla. 

Tabell 6. Tidsveide middelverdier for analyseresultater fra Ya ved samløp med Orkla. 

År pH Kand. Sulfat Jern Kopper Sink 

mS/m mg/I Jlg/l Jlg/l Jlgjl 

1968 7;37 6,08 81 11,2 8,2 
1978 7,43 7,18 6,9 102 19,1 5,7 
1981 7,42 6,07 6,6 92 21;3 10,5 
1982 7,30 6,44 7,1 75 13,7 5,0 
1983 7;35 6,37 7,0 161 18,6 6;3 
1984 7,28 5,68 8,3 165 38,1 13,8 
1985 7,25 6,09 9,7 137 50,7 19,7 
1986 7,17 5,93 9,2 264 68,0 13,3 
1987 7,02 5,36 240 54,2 
1988 7,16 5,64 131 73;3 14,5 

~ 
1989 7,15 5,15 280 54;3 12,4 
1990 7,2fJ 5,42 8,9 252 41;3 8,9 

Undals Verk 

Undals Verk er også meget gammel gruve som har vært i drift i perioden fra 1650 til 1971. 
Aktiviteten var størst i perioden fra 1952 til nedleggelsen i 1971. Området drenerer til 
Skauma. I siste drift~periode ble råmalmen fraktet til Berkåk for videre transport til 
oppredningsverket i Trondheim. I gruveområdet er det derfor lite avfall som forårsaker 
tungmetallavrenning. NIVA har samlet inn analysedata for perioden 1968/69, 1977178 og 
1980/81. I perioden 1968/69 var metallkonsentrasjonene sterkt varierende. Det ble observert 
kobberkonsentrasjoner så hØyt som 700 Ilg/1, sinkkonsentrasjoner opp til 1400 1lg/1og 
jernkonsentrasjoner på 6500 Ilg/l. Det ble målt pH-verdier ned mot pH 4. Disse forhold har 
sannsynligvis sin årsak i utpumping av sur, tungmetallholdig gruve vann. Etter nedlegging av 
driften har gruva stått under oppfylling med vann og er i dag helt vannfylt. Dette har redusert 
tungmetallavrenningen betydelig. Selv om Skauma i dag fortsatt er tydelig påvirket av 
avrenning fra gruveområdet, er tilførslen for beskjeden til å ha noen betydning for Orkla. I 
perioden 1980/81 ble det observert kobberverdier i området 14-70 1lg/1 og sinkverdier i 
området 50-160 Ilg/l. Figur 5 viser alle kobber- og sinkverdier for perioden 1968-81. 

Dragset verk 

Gruveområdet ligger i Meldal kommune og hØrer med til Løkken Verk. Driften ved Dragset 
startet i 1867 og ble nedlagt i 1909. Gruven har i det vesentlige vært drevet på kobberkis og 
svovelkis. Total råmalmproduksjon er anslått til 100.000 tonn. En del kisholdig gråberg er 
lagt opp i 3 større velter som alle produserer surt, metallholdig sigevann. Det lekker også 
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sigevann fra selve gruva som dreneres til Malisetertjern som har avløp til Bjøråa som munner 
ut i Ringevatnet og videre i Hostonvatnet. Hostonvatnet har avløp til Vorma som renner ut i 
Orkla ved Vormstad. 

NIVA foretok en undersØkelse av avrenningen fra området i 1980/81. Den gjennomsnittlige 
årlige massetransport ble da beregnet til 1,5 tonn kobber, 2,2 tonn sink og 4,7 tonn jern. 
Avrenningen fører til relativt høye kobber- og sinkkonsentrasjoner i RingevatnIHostonvatn. 
EIFAC's normer for giftigheten av kobber og sink er betydelig overskredet. Når det likevel er 
god bestand av ørret i innsjøene har dette trolig sammenheng med at tungmetallene er 
komplekst bundet til organiske molekyler i vannmassene (humus). Avrenningen har således 
ingen betydning for Orkla. Orkla ved Vormstad er allerede en del tungmetall belastet ved 
Vormstad p.g.a. tilførslene fra Løkken Verk. 

Løkken Verk 

Løkken gruveområde har vært en av de betydeligste kisgruver i Norge. Avrenning fra 
gruve av all i dette området har i lang tid hatt stor betydning for vassdraget nedenfor og for 
fjorden. Selv om det for tiden settes igang tiltak for å redusere belastningen på vassdraget, vil 
også avrenningen i lang tid fremover fortsatt kunne registreres i vassdraget nedenfor. 

Gruvedriften ved Løkken startet i 1654 og ble nedlagt i 1987. Aktiviteten i disse 333 år har 
vært meget forskjellig. I de første århundrer frem til ca. 1850 ble gruva drevet som en 
kobbergruve, noe som hadde som konsekvens at kismineraler samt ulØnnsom malm med 
relativt hØyt kobberinnhold ble deponert på bergkallen. Avfall fra denne tidsepoke inneholder 
derfor relativt mye sulfidmineraler og er hovedsakelig samlet i Nordre berghall som har 
direkte avrenning til Raubekken. Omkring 1910 ble gruva modernisert og det ble startet 
stordrift på kis. Det ble produsert mer avfall som riktignok hadde lavere gehalter, mens som 
til gjengjeld var mer nedmalt og følgelig mer utsatt for forvitring. En ny omlegging av 
oppredningsprosessen ble foretatt i 1974 med overgang til selektiv flotasjon. Det ble frem til 
nedleggelsen i 1987 produsert kobber- og sinkkonsentrat, mens svovelkisen ble deponert 
under vann i særskilt anlagt slam dam. 

I gruveområdet er deponert mange avfallstyper som har svært forskjellige egenskaper og har 
forskjellig forvitringsstatus. Spredningsveiene for avrenningen er, selv om de i hovedtrekk er 
kjent, også kompliserte. Alle disse forhold gjør tiltaksvurderinger svært kompliserte. 
Forurensningssituasjonen i området slik den var ved utgangen av 1990 skal i korthet 
gjennomgås. 

Forurensningskildene i området ble grundig kartlagt i 1989 og de viktigste 
forurensningskilder kan oppsummeres: 

l. Slamdam, Bjønndalen. Avfall fra siste driftsperiode. Har stort 
forurensningspotensiale, men betyr lite idag og så lenge avfallet 
er dekket med vann. 

2. Avfall som drenerer til Bjørnlivatn. Forurensningsbegrensende tiltak er gjennomført 
frem til 1989. 

3. Bergvelter som drenerer til Raubekken. Søndre og Nordre berghall. 
4. Gammel slamdam på Løkken. 
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Figur 6 og 7 viser hvordan materialtransporten er fordelt på de enkelt kilder m.h .. t. kobber og 
sink. Figurene viser klart at det er avfallet på LØkken-siden som betyr mest. Tiltak for å 
begrense belastningen på vassdraget vil bli konsentrert om dette avfallet. 

Overvåkingen av avrenningen fra gruveområdet og i nedre del av Orkla har pågått siden 
slutten av 1960-årene og en har etter hvert fått god kunnskap om forholdene i vassdraget. I de 
siste 15 år har det skjedd store endringer i selve gruveområdet og i nedbØrfeltet i form av 
reguleringsinngrep. 

Figur 8 viser utviklingen i kobber og i Orkla ved Vormstad i perioden 1974-90. Situasjonen 
før reguleringen var at avrenningen fra LØkken forårsaket meget høye metallkonsentrasjoner i 
Orkla om vinteren da vannføringene var lave i Orkla. Reguleringen medførte høyere 
vintervannføringen, noe som igjen medførte en betydelig reduksjon av de tidligere 
maksimaiveridene om vinteren. Belastningen ble utjevnet og en relativt stabil vannkvalitet har 
siden etablert seg. 

Kobberverdiene ved Vormstad varierer nå i området 5-40 1lg/1 med årsmiddel under 20 Ilg/l. 
Sinkverdiene varierer i området 5-70 Ilgll med et årsmiddel omkring 30 Ilg/l. Dette har ført til 
en kraftig forbedring i de biologiske forhold i nedre del av vassdraget. 

Forbedringen skyldes ikke utelukkende reguleringstiltaket. Figur 9 viser utviklingen i 
tidsveide middelverdier for kobber- og sink i Raubekken ved Salberg (inntak til kraftverk). 
Kobberkonsentrasjonene er i løpet av de siste 15 år redusert fra ca. 4 mg/l til ca. 1,5 mg/l i 
gjennomsnitt, mens sinkkonsentrasjonen er redusert fra ca. 3,5 til 2,5 mg/l. 
Materialtransporten fra gruveområdet er idag trolig ca. 40 % av hva den var i 1975. Det er 
sannsynligvis flere årsaker til dette forhold. Av de viktigste kan nevnes. 

Forurensningsbegrensende tiltak som er gjennomført i form av overdekkinger, 
revegeteringer og dreneringstiltak. 

Transporten fra en del avfallstyper er avtagende av naturlige årsaker. 

Den største forurensningskilden i området var i sin tid gruvevannet som ble pumpet til 
Orkdalsfjorden direkte av hensyn til vassdraget. Dette ble stoppet i 1986. Wallenberg gruve 
har siden vært under naturlig oppfylling med vann og vil få overløp i 1992/93. Det knytter 
seg en viss usikkerhet til hvilke konsekvenser det fremtidige overlØp vil få m.h.t. 
metall belastning. 

I løpet av 1992 vil det bli laget en oppsamlingsgrøft for sigevann fra bergveltene på LØkken
siden. Sigevannet vil bli pumpet til Fearley sjakt på Løkken-siden. Vannstanden i gruva vil 
bli kontrollert ved pumping fra Wallenberg sjakt ved Fugerlivatn. Under oppfyllingen av 
Wallenberg gruve har en observert en viss naturlig selvrensing av det sterkt forurensede 
vannet i gruva. Det vannet som står i gruva idag inneholder relativt lite kobber. Ved å pumpe 
sterkt forurenset vann til gruva håper en å kunne utnytte denne effekt som er observert i 
gruva. Tiltaket er relativt rimelig, men effekten er usikker slik at det er nødvendig med en 
kontinuerlig oppfølging for å følge situasjonen nøye fremover. 

Som en konklusjon kan sies at forurensningssituasjonen i nedre del av Orkla er bedre enn den 
har vært trolig siden begynnelsen av dette århundre. Statens forurensningstilsyn har stilt krav 
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Som en konklusjon kan sies at forurensningssituasjonen i nedre del av Orkla er bedre enn den 
har vært trolig siden begynnelsen av dette århundre. Statens forurensningstilsyn har stilt krav 
om en vannkvalitet i Orkla nedstrØms Løkken på 10 ~g!l kobber. Dette innebærer at 
materialtransporten fra LØkkenområdet må reduseres ytterligere i forhold til dagens situasjon. 

Andre &ruver i Løkken-området. 

Det er i den senere tid også tatt stikkprøver av avrenningen fra to mindre gruver i Løkken
området som drenerer til Svorka, Høydalsgruva og Åmot gruve. Avrenningen herfra ble 
vurdert som beskjeden til å ha noen betydning for Svorka. 

Situasjonen i Orkla-vassdraget vurderes som stabil eller svak avtagende hva tungmetall
belastning angår. Selv om betydelige forbedringer av vannkvaliteten er oppnådd i nedre del 
av vassdraget, er forholdene fortsatt marginale og situasjonen kan fort endre seg ved en 
eventuell ugunstig utvikling. Det er derfor viktig at de berørte kommuner påser at det ikke 
ooretas inngrep i eller masseforflyttinger av gruveavfall i noen av gruveområdene. 
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Skauma 1968-81 
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Fi g. 6 Transport av kopper, Løkkenområdet 
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Fi g. 8 
ORKLA VED VORMST AD 
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INNLEDNING: 

Fylkesmannens miljøvernavd. foretar en arlig kontroll av et variere
nde antall gårdsbruk. Kontrollen foregår i samsvar med samar
beidsavtalen mellom de lokale landbrukskontor, FLK og MVA. 

MÅLSETTING: 

Den overordna målsettingen med kontrollen er å sanere alle punkt
utslipp innen år 2000. 
Sekundært har kontrollen en forebyggende effekt ved at brukerne 
vet at de til enhver tid kan bli kontrollert. 

PRINSIPP FOR GJENNOMFØRING: 

De ytre etater foretar i samarbeid ml FLK. en utvelgelse av de bruk 
og vassdrag m/tilhørende nedbørfelt som ønskes kontrollert. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling star for selve gjennomføringa av 
kontrollen. 

GRUNNLAG FOR UTVELGELSE: 

Det velges vanligvis ut et større vassdrag som i større eller mindre 
grad drenerer gjennom arealer preget av intensivt husdyrhold. 

GJ ENNOMFØRING: 

MVA tar på forhånd kontakt med det enkelte LKTR. og opp~Jir hvilke 
bruk som skal kontrolleres til hvilket tidspkt. Det anses som en 
fordel at representanter fra LKTR. deltar. Dette er imidlertid ikke 
vanlig. Det kontrolleres vanligvis et antall av 8-12 bruk daglig, av
hengig av avstand og brukets tilstand. 

KONTROLLOBJEKTER: 

Det foretas kontroll av bla. planeringsfelt , melkeromsavløp og 
kloakk. Imidlertid anser MV A det som spesiellt viktig å kontrollere 
gjødsellager og siloanlegg, da det erfaringsmessig er disse 
objektene som skaper de største miljøproblemene. 
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REAKSJON: 

Finner representanter fra MVA ubetydelige lekkasjer ved gjødsel
lager eller siloanlegg, vil vanligvis bruker gjøres muntlig oppmerk
som på dette. Er lekkasjen større, vil eier bli presentert for et skri
ftlig pålegg om utbedring. Vanligvis vil fristen bli satt til et år fra 
kontrolltidspunkt. Er lekkasjen betydelig, kan fristen bli betydelig 
kortere. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle 

Er saken av spl~sielt alvorlig karakter, vil politianmeldelse bli 
vurdert. 

Det gis mulighE~ter for fristutsettelse. Overskrides imidlertid fristen 
uten at slik utsettelse er gitt vil bruker bli presentert for et t'orelegg 
på kr. 8000,-. 

l Landbrukskontrollen i Orkdalsregionen 1991] 
GENERELLT: 

Det ble i 1991 foretatt ordinær landbrukskontroll kun i Orkdal kom
mune. De to resterende kommuner antas å bli prioritert i innevær
ende år. 

OMRÅDE: 

Det ble i samarbeid ml LKTR. og FLK. valgt ut vassdraget Vor
ma/Hostovatnet som tidvis har vært svært belastet ml landbruks
forurensning som følge av et svært intensi~~jor bruk. 
Resultatet av kontrollen var svært glede-
lig, med kun 4 pålegg, dvs. 16 % av bruke- 00 

ne. (Jfr. tabell). aJ 

Fylkesgjennomsnittet ligger til <li 

sammenligning på 25 %. al 

Pålegg 
~ 

olL..l.:.i::~~~.k'.. 

TOT. JINf. SLO GID 
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LANDBRUKSKONTROLL 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Kommune: Gnr. : Bnr. : 
Eier: 
Adresse: 

Hovedvassdrag: Delvassdrag: 

Kontrolldato: Kontrollør: 

Utslipp påvist: Forurensning påvist: 
Dokumentasjon av forurensning: Forurensningskilde nr.: 

Reaksjon. (x) 

pålegg: Gebyr: Anmeldelse: Annen: 

Merknader: -------------------------------------------------------------

Forurensningskilder. 

lo Silo Merknad: 

2. Gjødsellager Merknad: 

3. Melkerom/ kloakk Merknad: 

4. Dyrka jord Merknad: 

5. Planeringsfelt Merknad: 

6. Jordarb./gjødsl. Merknad: 

7. AvlØp Merknad: 

8. Bekker/elver Merknad: 

9. Vegetasjonssoner Merknad: 

IO.Annet Merknad: 

Underskrift: -------
(eier) 
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LANDBRUKSKONTROLLEN 1991 

Fylkesmannens miljØvernavdeling har foretatt kontroll på 
gårdsbruk i samsvar med samarbeidsavtalen mellom de ytre 
etater, Fylkeslandbrukskontoret og fylkesmannens 
miljøvernavdeling. I tillegg er det foretatt kontroll etter 
klager som er innkommet, samt at etterkontroll av tidligere 
gitte pålegg er foretatt i en viss utstrekning. 
Kontrollarbeidet er i hovedsak utført av Finn Berg Hansen og 
Anita Fjeldvær Larsen som var engasjert til denne oppgaven. 
Klagesakene er med et par unntak fulgt opp av 
miljøvernavdelingens faste personell. 

Resultatene fra kontrollvirksomheten er satt opp i 
etterfØlgende tabeller. 

Kommune Resipent Kontr. Pålegg Pålegg 
bruk silo gjødsel 

Hemne Røsta 19 5 2 
" Bekk Oddan 2 2 
" Vinjefj. 2 
" Bergsbk. l 
" Rovatnet 6 l 
" Holla l l 

RØros Håelva 20 l 3 
" Aursunden 13 l l 

Meldal· Sya l l 
Roan Hofstadelva 19 l l 

" Bekk v/sentrum l l 
Orkdal Vorma/Hoston 24 2 2 

" " l l 
Rissa Prestelva 43 3 8 

" Flytelva 21 l 3 
" Skauga 9 l l 
" Bekk Vemundst. 2 2 

Trondheim Jonsvatnet 34 l 5 
" " 2 2 
" Bratsberg 2 2 

Tydal Nea l l 
Oppdal Dørumselva 2 2 
Agdenes Seineselva l 

" Storv/Litlv. 5 
" Lena m/sideelv 53 9 

Bjugn Sæterbk .. l 
" Hellemsbk. l 
" Eidsvatnet 5 l 
" Bjugnfj. l 
" Barsetvatnet l l 

Af jord Norddalselva 13 l 4 
M. Gauld. Bua 39 2 9 
Klæbu Nidelva 2 2 

348 28 59 

Mrk. 

Klage 
Etterk 

" 
" 

Klage 

Etterk 
Klage 

Klage 

Klaqe 

Etterk 
Klage 

Klage 
" 

Klage 
" 

Etterk 
" 

Etterk 
" 
" 
" 

Klage 

Klage 
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BAKKEPLANERING. 

Fylkesmannen er tillagt myndighet i planeringssaker i samsvar 
med Forskrift om bakkeplanering av 3. april 1989. I 1991 har 
fylkesmannen godkjent oppstart av 5 planeringsprosjekter 
fordelt med l i Klæbu, l i Trondheim, 2 i Rissa og l i Melhus. 
2 saker fra Af jord er gjenstand for nærmere undersØkelser 
p.g.a. manglende godkjenning. Det er innrapportert 2 saker fra 
h.h.v. Orkdal og Rissa på ulovlig planering. Begge sakene er 
avgjort med det resultat at planeringsarbeidene skal utføres 
etter godkjent plan. 2 saker fra Holtålen er under behandling 
i kommunen. 

POLITIANMELDELSER. 

I 1991 ble 3 saker politianmeldt. Alle sakene omfatter 
spredning av husdyrgjØdsel. l sak er avgjort med forelegg som 
er akseptert. De 2 andre forventes avgjort i l. kvartal 1992. 
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VURDERING AV UTVIKLING I TEKNISK STANDARD I ANLEGGENE. 

Teknisk standard på silo-jgjØdselanlegg gjenspeiles i hovedsak 
gjennom de utbedringer som foretas på det enkelte bruk. Det 
generelle inntrykk etter årets kontroll er at driftsslurv 
fortsatt er en vesentlig årsak til forurensningsproblemer i 
landbruket. Samtidig finnes det en del bruk som ikke har 
anlegg beregnet for mer moderne driftsopplegg. Et klassisk 
eksempel i så måte er lagring av blØtgjØdsel i utett kjeller. 
Liten lagerkapasitet med hyppig utkjØring av gjØdsel er også 
en velkjent problematikk. 

Landbruksetatens miljØregistrering som ble avsluttet i 1991 
avslørte et stort antall mangler på både siloanlegg, 
gjødselkjellere og hydrotekniske tiltak. Siloanlegg og 
gjødselkjellere skal prioriteres etter samråd med 
fylkeslandbrukskontoret. En slik prioritering er også i 
samsvar med vår målsetting om at alle punktutslipp skal være 
sanert innen 2000. 

Våre erfaringer er ikke entydig positive når det gjelder 
utvikling i teknisk standard på anleggene. Dette begrunner vi 
ut fra at det på relativt nye anlegg kan påvises mangler som 
medfører lekkasje og forurensning. I en del tilfelle er ikke 
anleggene bygd etter tekniske retningslinjer selv om de er av 
nyere dato. 
Gjødselkjellere kan ha meget hØy teknisk kvalitet med hensyn 
på tetthet. Dette er imidlertid av liten verdi hvis 
kapasiteten er for liten, og gjødsla må kjØres ut utenom 
ordinær vekstsesong. 

I en del saker er det gitt pålegg på bruk like fØr eierskifte. 
Ny eier kan normalt ikke starte starte opp med ny drift fØr 
utbedringer er foretatt. Det er viktig at landbrukskontorene 
gjør nye eiere oppmerksom på dette forhold. 

Våre hovedkonklusjoner når det gjelder utvikling i teknisk 
standard på anleggene er som følger: 

- Ettersyn/vedlikehold er i dag for dårlig til å 
opprettholde og hØyne standarden. 
Utskiftingstakten på eldre anlegg er bra, men er 
neppe god nok for å nå oppsatt mål innen 2000. 

- Det er ikke entydig sammenheng mellom 
anleggsstanqard og forurensningsgrad. Holdninger 
hos den enkelte bruker er av større betydning. 

EFFEKT AV TILTAK. 

I større vassdrag vil det være vanskelig å påvise rask bedring 
i vannkvaliteten som fØlge av iverksatte tiltak. Våre 
undersøkelser i f. eks. BørselvajLaugen i Skaun kommune viser 
at sanering av punktutslipp ikke er ensbetydende med bedre 
vannkvalitet, jfr. miljøvernavdelingens rapport nr 5 1991. I 
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mindre bekker/elver vil sanering av punktkilder føre til 
synbare forbedringer i løpet av kort tid. Dette har vi en del 
eksempler på. 

For større vassdrag er avrenningsproblematikken svært 
sammensatt, og det kan derfor være vanskelig å påvise direkte 
sammenheng mellom tiltak på punktkilder og forurensningsgrad. 
Forsøk viser imidlertid at f. eks. spredetidspunktet for 
husdyrgjødsel er viktig. Utvidelse av gjØdsellager vil i en 
slik sammenheng være et viktig tiltak på punktkildesida for å 
ha bedre kontroll med spredetidspunktet. 

Virkemidlene for å hindre forurensning er i dag for svake. 
Dette gjelder først og fremst forholdet til spredning og 
nedplØying av husdyrgjØdsel sent på hØsten. Et datofestet 
spredningsforbud og forbud mot hØstplØying i de mest utsatte 
områder bør derfor vurderes av SFT. 

ERFARINGER MED KONTROLLOPPLEGGET. 

Fra og med 1990 ble kontrollopplegget endret i samsvar med 
samarbeidsavtalen mellom fylkeslandbrukskontoret og 
miljØvernavdelingen. Oversikten over de bruk som skal 
kontrolleres er satt opp i samråd med fylkeslandbrukskontoret. 
Dette gir god koordinering av kontrollinnsats og videre 
oppfØlging i form av planlegging/veiledning fra 
landbruksetatens side. Landbrukskontorene har vært med på 
kontroll i en del kommuner, men det er ikke etablert noen fast 
praksis på akkurat dette. MiljØvernavdelingen har ingen sterke 
synspunkter på dette, og har derfor stilt landbrukskontorene 
fritt med hensyn på eventuell deltagelse på kontroll. 

Kostnadene til kontrollen 1991 beløp seg til ca. kr. 80.000,-. 
Dette gir en snittkostnad på ca. kr. 230,- pr. bruk. BelØpet 
inkluderer lØnn, reise- og oppholdsutgifter til kontrollØrene. 
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VEGETASJON VED GRANASJØEN, 
VIRKNINGER AV 
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1. Innledning - målsetting 
Prosjektet ble startet i 1988 med formål å undersøke konsekvenser av stablering av 
vannkraftmagasinet på Nerskogen for vegetasjonen i området. Et annet undersøkelsesområde 
ligger ved øvre Dølvadseter på Kvikne, hvor virkninger på elvekantvegetasjon ved strekning med 
redusert vannføring som følge av bortledning av vannet undersøkes (fig. I). Denne siste delen av 
prosjektet blir det ikke gått nærmere inn på i denne omgang, men materialet vil bli presentert i 
sl u ttrapport. 

På Nerskogen undersøkes forskjellige utforminger av bjørkeskog: engskoger på fastmark, fattig 
fuktskog og skog på rikmyr. Det er valgt ut fastruter i skog for undersøkelse av 
vegetasjonsendringer i forhold til avstand fra magasinet. Mulige miljøendringer fra 
magasinetablering over HR V vil være av indirekte karakter, som lokal klimaendring eller, 
sjeldnere, ved grunnvannsendringer (for lokaliteter like over HRV). 

Det arealet som demmes ned ved kraftutbygging anses "tapt" og den opprinnelige vegetasjonen 
død. Dette er i hovedsak riktig. Men myrvegetasjon i reguleringssonen nær HR V tåler mer før den 
dør ut enn annen vegetasjon. Denne prosessen er undersøkt i en profil på en gunstig lokalitet i 
reguleringssonen hvor hellingen er moderat. 

2. Undersøkelser før utbygging 
Beskrivelse av vegetasjon og flora, samt vegetasjonskart for Nerskogen før utbygging er gitt i 
Moen & Moen (1975). Det er også laget en hovedfagsoppgave innen plantesosiologi, som hadde 
tilknytning til forundersøkelsene (Moen 1978). En god del av vegetasjonsanalysene hos Moen 
(1978) ble merket som permanente prøveflater (fastruter) for å kunne reanalyseres etter utbygging. 

Norsk hydroteknisk laboratorium, NHL, startet i 1980 et prosjekt om erosjon av myr i oppdemte 
magasin. To profiler fra HR V og ned i magasinet ble merket og nivellert (Blindheim & Dahl 
1981). De ble i tillegg vegetasjonskartlagt av Asbjørn Moen ved Botanisk avdeling. 

3. Undersøkelsesområdet - utbyggingen 
Nerskogen vider seg ut som en åpen dal med elvene Grana, Levra og Minilla. I nord er det 
trangere partier som skiller mot Orkla-dalføret. Nerskogenområdet omfatter et høydeintervall på 
ca. 600-1200 m. 

Området har et svakt kontinentalt klima, på overgang mot svakt oseanisk med januarmiddel-temp. 
-8,7°C og julimiddel-temp. IO,9°C. Arsnedbør er beregnet å ligge mellom 640 og 940 mm (Moen 
1978). 

Geologisk består en større del av områdene ø for Granasjøen av grønnsteinjamfibolitt som gir 
grunnlag for en overveiende rik vegetasjon. I V er det tykke løsmasser, hovedsakelig morene, som 
også delvis gir opphav til rik vegetasjon. 

Vegetasjonsmessig hørere områdene under skoggrensa til mellomboreal og nordboreal region, jf. 
Moen (I987), som oppgir 650 m O.h. som grense mellom disse. De lavestliggende partiene ved 
Granasjøen og en del av liene i ø og S kan føres til mellomboreal region. Skogen i området er 
hovedsakelig subalpin bjørkeskog, selv om furu inngår i mindre bestand og ofte som innblanding 
i bjørkeskogen. Området er nok klimatisk marginalt for furu. Temperaturgrense for frømodning 
for dette treslaget er funnet å være 10,5°C (Mork 1968). 

Nerskogen har fra eldre tid vært viktig som seter-, slått- og beiteområde. Den siste utmarksslåtten 
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opphørte i slutten av 1950-årene, mesteparten før (Kjelland s.a.). Enkelte vegetasjonstyper har 
preg av kulturpåvirkning. 

Oppstart av kraftverket i Grana ble gjort i 1982. Magasinområdet utgjør 6,9 km2 neddemt mark. 

4. Opplegg og metodikk ved etterundersøkelser 
Det ble utført 144 vegetasjonsanalyser, a 16km2 , før utbygging i årene 1973-75. A v disse var 114 
ruter analysert i skog på fastmark og er med i Moens hovedfagsoppgave. De resterende analyser 
er fra fuktskog og trebevokst myr. Av dette materialet er 20 fastruer reanalysert, etter et 
subjektivt utvalg av de som ville være mest egnet for problemstillingen. Det ble i utgangspunktet 
lagt vekt på å ta med en god del analyser fra skogs typer som kunne ha svakt "varmekjære" 
artsinnslag, i dette tilfellet de rike typene, gras- /urterik bjørkeskog og høgstaudebjørkeskog. 

Det var delvis arbeidskrevende å finne igjen enkelte av fastrutene. Selv om analyselokaliteten med 
merke i bjørk var gjenfunnet, kunne det også være vansker med eksakt orientering av ruta (4m 
x 4m) fordi gamle hjørnepinner i mange tilfeller var forsvunnet etter ca. 15 år. Gamle notater og 
foto ga av og til god hjelp. Gjenfunne ruter ble behørig merket med mer solide trepinner og 
metallpinner for gjenfinning med metalldetektor. 

Analyse av fastruta (4m x 4m) ble gjort i 3 "trinn". 12 hjørner ble 2 "mesoruter", 1m x 1m, plassert 
i "storruta" og dekning for hver art notert etter en 9-gradig dekningsskala. For å sikre en størst 
mulig objektiv kvantifisering avartene ved re analyse ble i tillegg frekvensmetodikk brukt, d.v.s. 
at mesoruta igjen ble delt i 25 "småruter" (O ,20m x 0,20m) og artenes forekomst eller fravær ble 
registrert i disse. Frekvensmetodikken er imidlertid svært arbeidskrevende og i alt 10 fastruter 
hver med 2 mesoruter ble etter nærmere vurdering analysert uten frekvensmetodikk i 1991. Dette 
for å få med flere fastruter. For storruta ble også artene vurdert etter en 9-gradig skala. Samlet 
dekning for tre-, busk-, felt- og bunnsjikt ble angitt i %, og sjikthøyder ble angitt. Det må her 
presiseres at det er verdiene for storruta som er direkte sammenlignbare med de opprinnelige 
analysene. 

Analysene fra 1970-tallet og reanalyser 1989-91 er etterpå bearbeidet ved ordinasjon i 
programpakken CANOCO (ter Braak 1987,1990). En ordinasjon kan, noe forenklet, forklares som 
en data prosess der arter og de analyseruter de forekommer i, blir ordnet i et mangedimensjonalt 
rom. Det er mulig å fremstille de viktigste relasjonene i 2-dimensjonale aksesystem. F.eks. vil 
analyseruter med stor likhet bli plassert nær hverandre. I slike diagram kan økologiske gradienter 
identifiseres, basert på art - rute-relasjoner. Ved CANOCO kan også verdier for miljøvariabler, 
f.eks. pH legges inn og brukes i ordinasjonen, f.eks. ved CCA (Canonical Correspondence 
Analysis). En vil også få fram forskjell ved analyseserier med avstand i tid. 

Materialet er testkjørt med CANOCO, men noe mer kjøring og tolkning trengs før en endelig 
presentasjon. Diagram for to av kjøringene er tatt med, Fig. 2 og 3 . 

I reguleringssonen ble undersøkelser fortsatt i den ene av profilene oppmålt av NHL. I den andre 
er de laveste partiene dekt av is inntil oppdemming om våren. De høyere delene har så sterk 
helling at erosjon ned til mineraljorda forlengst har skjedd. 

Profil I ble etter magasinetablering undersøkt vegetasjonsmessig i 1988, 6 år etter oppfylling. Det 
som er blitt registrert i perioden 1988-91 gir altså bare et avgrenset utsnitt av 
nedbrytningsprosessen. Fra 1988 er levende arters forekomst i profilen lokalisert og registret. I 
øvre del av regulerinssonen er det merket 4 fastruter a 1m2 ved kotene 650, 649,5, 649 og 648 m. 
Disse er undersøkt med frekvensmetodikk. 

5. Skogvegetasjon ved Granasjøen 
De totalt 20 fastrutene som er reanalysert er satt opp i Tab. l ,se også Fig. 4. Fastrutene 64, 68, 
74, 78, 82 og 87 er hos Moen (1978) klassifisert til gras-/urterik skog, mens rutene 87, 91,92,93, 
94,95,99 og 105 er ført til høgstaudeskog. Rutene 128, 130 og 131 er skogkledt rikmyr og 139, 
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140 og 400 er fattig, røsslyng-fuktskog. 

Den gras- /urterike typen er en forholdsvis åpen type hvor busksjiktet ikke er særlig utviklet. 
Flere urter og gras er karakeristiske her som skogstorkenebb (Geranium sy!vatieum), kvitveis 
(Anemone nemorosa), smyle (Desehampsia /lexuosa) , gulaks (Anthoxanthum odoratum) og engkvein 
(Agrostis eapillaris). I bunnen er arter som fjærkransmose (Rhytidiadelphus subpinnatus) og 
etasjehusmose (Hy!oeomium sp/endens) mest fremtredende. Rutene 64 og 68 er mindre artsrike 
enn de andre og har fellestrekk med småbregnskog. Den gras- /urterike typen er trolig 
beitebetinget, noe artene engkvein, gulaks og sølvbunke (Desehampsia cespitosa) indikerer. Moen 
(1978) regner det for sannsynlig at rute 64 og 68 kan være en beiteutforming av småbregneskog, 
mens 71-83 kan være høgstaudeskog modifisert av beite. 

Rutene 91-99 er dominert av tyrihjelm (Aeonitum septentrionale), 87 av skogstorkenebb, mens 105 
skiller seg ut ved å være dominer av mjødurt (Filipendula ulmaria) sammen med enghumleblom 
(Geum rivale) og er klart mer fuktig enn de andre. 

Rutene på skogkledt rikmyr er karakterisert av bl.a. blåtopp (MoUnia eaerulea), fjellfrøstjerne 
(ThaUetrum alpinum) og i bunnen rosetorvmose (Sphagnum warnstor/ii). 

I fattig fuktskog er røsslyng (Calluna vulgaris), klubbetorvmose (Sphagnum russowii) og 
storbjørnemose (Polytriehum eommune) karakteristiske arter. 

Ved CCA-ordinasjon, Fig. 2 er hovedgruppene engskog, myrskog og fuktskog godt atskilt p.g.a. 
få felles arter. De to sistnevnte gruppene gjør at engskogene blir klumpet sammen på et lite 
område. Ved å utelate myrskog og fuktskog i en kjøring blir rutene i engskog mer spredt, Fig. 
3. Til venstre kommer de mer "fattige" gras- /urterike ruteparene (64+264, 68+268 og 83+283) mens 
de typiske høgstaudeanalysene f.eks. 93+293, 94+294, 95+295 og 92+292 kommer til høyre. På 
begge diagrammer er førsteanalyse og reanalyse skilt, men som regel ikke mer enn at de er 
nærmeste naboer. 

6. Degradasjon av myrvegetasjon i reguleringssonen, Granasjøen 
Profil l med vegetasjonssoneringer før oppdemming er gjengitt i Fig. 5. De 4 fastrutene som er 
utlagt i profilen i 1989 ligger innenfor feltet nedbørsmyr, tuevegetasjon. Da fastrutene ikke ble 
anlagt før magasinetablering er det ikke mulig å fastslå artssammensetning i vegetasjonen på det 
tidspunktet. Men fra registreringene i 1989 kan en slå fast at i hvertfall disse artene var til stede 
også før oppdemming (Andromeda poU/oUa), dvergbjørk (Betula nana), fjellkrekling (Empetrum 
hermaphroditum), små tranebær (Oxyeoeeus mieroearpus), blokkebær (Vaecinium uUginosum), 
molte (Rubus ehamaemorus), torvull (Eriophorum vaginatum), myrfiltmose (Aulaeomnium pa!ustre) 
og filtbjørnemose (Polytriehum strictum). Sannsynligvis har torvmosearter (Sphagnum spp.) vært 
til stede, men gått ut. 

I Fig. 6 og 7 er utviklingen angitt for rute l (kote 650), 2 (649,5), 3 (kote 649) og 4 (kote 648). 
Data for rute 3 i 1990 og rute 2 i 1991 mangler, da de var helt overdekt av transportert torv. Som 
ventet synker artstallene for karplanter i rutene fra 1989 til 1991. I utgangspunktet er tallene 
høyest for de høyestliggende rutene. Antall moser har en motsatt tendens i de to øverste rutene. 
Det kan forklares med at pionerarter raskt kan gå inn, istedenfor de opprinnelige, forutsatt en viss 
vekstperiode over vann. 

Blant de opprinnelig karplantene går lyngarter som røsslyng tidlig ut, mens kvitlyng, som naturlig 
tåler mer fuktighet, er et unntak. At ikke tallet er lik null etter noen år skyldes at enkelte 
pionerarter /ugrasarter med kort livssyklus kan komme raskt inn som: stakekarse (Barbarea strieta), 
mjølke (Epilobium spp.), tunrapp (Poa annua), vrang moser (Bryum spp.), nikke moser (Pohlia spp.) 
og ugrastvare (Marchantia polymorpha). 

Degradasjonen i fastrutene viser stor overensstemmelse med vannstandsdata for foregående 
sommer, jfr. fig. 8. 
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Ellers i profilen har en del hygrofile moser overlevd som f.eks. myrmakkmose (Scorpidium 
scorpioides), palmemose (Climacium dendroides), brunklo (Drepanocladus revolvens), 
blodtjønnmose (Calliergon sarmentosum) og navartjønnmose (C. trifarium). En art som ikke hører 
hjemme på torv, evjesoleie (Ranunculus reptans), var kommet inn og godt etablert i 1991. 

7. Kort vurdering 
Selv om reanalysen av fastruter i skog viser noe forskjell fra første analyse er det vanskelig å 
påvise større avvik for fastruter som ligger nær magasinet (f.eks. 74+272, 91+291, 128+328, 
130+330, 139+339 og 140+340) enn de som ligger lengre unna. Målinger av temperaturkima (Skaar 
1986) før og etter magasinetablering har vist endringer nær magasinet, bl.a. lavere max.temperatur 
og høyere min. temperatur, mens det ikke er påvist sikre utslag over 30 m over HRV. Eventuelle 
endringer i vegetasjonen p.g.a. magasinetablering kan være en prosess som vil ta lengre tid før de 
er påvisbare. Det kan også være vanskelig å skille dette fra annen vegetasjonsendring som f.eks. 
endret bruk av området, mindre beitetrykk etc. 
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Fig. l: Oversikt over Orklas nedbørsfelt med overføringer (striplet) og kraftstasjoner angitt. 
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Tab. l: Oversikt over reanalyserte fastruter med beliggenhet i forhold til magasinet. 

Rutenummer Høyde over Avstand fra 
havet magasinet 

64 700 2100 

68 780 2150 

71 730 950 

74 650 20 

78 700 700 

82 800 500 

83 720 1850 

87 820 550 

91 670 50 

92 690 700 

93 700 100 

94 700 100 

95 710 150 

99 780 2300 

105 730 950 

128 655 40 

130 660 100 

131 670 200 

139 655 150 

140 655 150 

400 685 800 
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ORKLA/GRANA-UTBYGGINGEN OG 
FISKESKJØNNET 

AV 

ARNFINN LANGELAND 
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UndersØkelser og skjØnnsgrunnlag. 

Ved kongelig resolusjon 16.juni 1978 fikk Kraftverkene i Orkla 

tillatelse til å foreta erhverv og regulering av OrklajGrana

vassdraget. I brev av 2. mars 1979 fra Orkdal Herredsrett ble 

Arnfinn Langeland og Christian Andersen oppnevnt som 

sakkyndige for å foreta undersØkelser i henhold til meddelt 

mandat om vassdragsreguleringens innflytelse på fisket og avgi 

erklæring til skjØnnsretten. De fiskerisakkyndige har avgitt 4 

uttalelser: i) Reguleringens virkninger for fisket i Grana og 

endel sideelver som berØres av utbyggingen av Grana Kraftverk 

av 10.12.1979 ii) Reguleringens innvirkning på innlandsfisket 

i Orkla på strekningen Øvre DØlvad - utlØpet av Brattset av 

Kraftverk av 27.10.1982, iii) Øst feltet i Kvikne Reguleringens 

innvirkning på innlandsfisket av 21.7.1983 og iiii) 

Reguleringens virkning på bestand og fiske i laksefØrende del 

av Orklavassdraget av 30.7.1990. I tillegg er det gitt flere 

tilleggsuttalelser om spesielle forhold som tiltak og 

erstatninger. De fiskerisakkyndige har derfor arbeidet med 

sitt oppdrag i 12 år fra 1979 til det ble avsluttet i 1990. 

De fiskerisakkyndige har i begrenset grad gjennomfØrt egne 

undersøkelser, men bygd på undersØkelser som er utført av 

forskjellige institusjoner. De viktigste av disse kan nevnes: 

i) Fylkesmannen i SØr-TrØndelag Miljøvernavdelingen -

administrert innsamling av fangstoppgaver for laks og sjøaure 

og utfØrt el-fiske i Orkla, ii) Norsk Institutt for 

Naturforskning (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning) -

utfØrt smoltunderØkelser iii) Norsk Institutt for 

Vannforskning - vannkjemiske analyser spesielt i forbindelse 

med utslipp av forurensninger fra LØkken gruver. 

De fiskerisakkyndige har gjennomført en del egne undersØkelser 

i utvalgte innsjøer og el-fisket på spesielle elvestrekninger 
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i Orkla. I 1980 og 1981 ble det utarbeidet et bonitetskart 

over fiskeplasser i laksefØrende del av Orkla. Kartet er 

senere brukt som grunnlag for å vurdere skadevirkninger av 

reguleringen. Spesielle vurderinger er viet erstatninger i 

fredningssonene ved Bjørset og Svorkmo. 

LakseskjØnnet. 

Her skal kort omtales de viktigste undersØkelser og forhold 

vedrØrende lakseskjØnnet behandlet i uttalelsen avgitt i 1990. 

Den laksefØrende strekning i Orkla er ca. 92 km fra utløpet i 

Orkdalsfjorden til Stoinfossen i Rennebu som hindrer laksens 

videre gang. Vannet i Orkla er svakt basisk, pH= 7,3-7,4, og 

har et relativt hØyt innhold av elektrolytter, ledningsevne 

fra 50-90 pS/cm. Innholdet av næringssalter er lavt men Øker 

nedover i vassdraget, total fosfor 2-9 pg/l og total nitrogen 

150-450 pgjl. Vassdraget mottar betydelige forurensninger fra 

gruvedrift i form av metallene jern, kobber, sink og kadmium 

fra nedlagte Kvikne gruver men mest fra gruvevirksomheten på 

LØkken. 

Laksefisket i Orkla har fra slutten av forrige århundre hatt 

meget stor betydning (figur 1). I rekordåret 1987 ble det 

registrert fangster på 27664 kg laks. Under analysen og 

vurderingen av fangstoppgaver fØr og etter regulering ble 

fangststatistikken delt opp i 5 soner. Grana Kraftverk ble 

satt i drift 26.3.1982 og Svorkmo Kraftverk 1.5.1983. Samtidig 

med start av Svorkmo Kraftverk ble gruvevann fra Raubekken 

tatt inn på Kraftverkstunnelen. Den sterke økning av 

vintervannfØringen førte umiddelbart til en betydelig 

reduksjon av maksimumsverdienene for konsentrasjonene av sink 

og kobber som ble målt om vinteren. For kobber sank disse 

verdier fra omkring 150 til 50 pg/l. Midlere sommerverdier 

ligger fortsatt i området 15 pg/l. 

Da laksefisket viste en Økning de seinere år etter 

reguleringen ble det behov for å vurdere dette i forhold til 
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andre sammenlignbare lakseelver. I Figur 2 er laksefangstene i 

Orkla sammenlignet med tilsvarende i Gaula og Nidelva. 

Laksefangstene i Orkla Økte med 78 % i perioden etter 

regulering sammenlignet med perioden før, 1972-1982. Denne 

Økning er betydelig større enn i Gaula (40 % Økning) og 

Nidelva (31 % Økning) for tilsvarende perioder. For perioden 

1876 til 1989 ble det funnet en signifikant sammenheng mellom 

fangstene i Gaula og Orkla; Orkla = -625,191 + 0,586 K Gaula, 

r=0,78 og p<O,OOl. Dette tyder på at overordnede faktorer 

utenom i elva er med og regulerer laksefisket i våre elver, 

eks vekst og dØdelighet i havet og sjØfisket. 

Oppgaver over laksefisket ved Vormstad og Pollhølen i Rennebu 

ble stilt til disposisjon for de fiskerisakkyndige. For disse 

to fangstplasser fant vi også en signifikant sammenheng mellom 

fangstene i Orkla og ved Vor~stad respektive PollhØlen; i) 

Vormstad = -70,113 + 0,087 x Orkla, r=0,79, p<0,01 og 

ii) PollhØlen = +16,317 + 0,020 x Orkla, r=0,76, p<0,01. 

Konklusjon 

I det fØlgende gjengis konklusjonen fra de fiskerisakkyndige 

vedrørende laksefisket i Orkla: 

Totalfangsten av laks har, med unntak av strekningen Brattset

Stoin, vist en sterk Økning etter at reguleringen trådte i 

kraft. Nedgangen i fangstene på strekningen Brattset-Stoin 

antas å være knyttet til den reduserte vannfØring oppstrøms 

Brattset kraftstasjon i perioder med betydelige vannmengder ut 

fra kraftstasjon. 

Sjøaurebestanden, som allerede fØr reguleringsinngrepet etter 

fiskernes mening var i tilbakegang, har gått ytterligere 

tilbake etter reguleringsinngrepet. En viktig årsak til dette 

kan blant annet være Økt konkurranse fra en Økt laksebestand. 

Økningen av lakseavkastningen i Orkla er betydelig større enn 

i sammenlignbare nabovassdrag eks. Gaula og Nidelva. Arsakene 
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til det Økte laksefisket i Orkla etter regulering antas å være 

flere blant annet større fisketrykk på grunn av attraktive 

fiskeforhold, Økt smoltproduksjon, bedret 

forurensningssituasjon med hensyn på tungmetaller og smidig 

manØvrering har optimalisert mulighetene for et godt fiske 

spesielt i de midtre deler av vassdraget. 

Hovedkonklusjonen er at reguleringen av Orkla ikke har 

forringet mulighetene for laksefisket i vassdraget sett under 

ett. 
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OFFENTLIG LAKSESTATISTIKK ORKLA 
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Innledning 

Reguleringsundersøkelsene i Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk startet i 1979 undersøkelser av atferd hos 
laksesmolt. Bakgrunnen var at Svorkmo Kraftverk ville få 
inntak av driftsvann nedenfor de største produksjonsarelaene 
for ungfisk i Orkla. Undersøkelsene kartla 
utvandringstidspunkt og varighet gjennom året, når på døgnet, 
hvilke vanndyp smolten gikk i, hvor i elva i forhold til 
vannhastighet og hvilke omgivelsesvariabler som regulerte 
smoltutvandringen. 

Med bakgrunn i disse og andre undersøkelser, ble det utformet 
et spesielt inntak til Svorkmo Kraftverk. Det er et langstrakt 
bunninntak som hindrer smolt i overflata å bli tatt inn i 
kraftverket. 

I 1984 ble det ble satt i gang undersøkelser av dødelighet hos 
smolt i forbindelse med passasje gjennom Svorkmo Kraftverk. 

Fra 1983 ble det satt i gang smoltproduksjonsundersøkelser. vi 
ønsket å kartlegge reguleringensvirkninger på 
smoltproduksjonen. 

Metoder 

Utvandrende smolt er fanget i feller fra Meldal bru. Fangsten 
av smolt har pågått i tiden fra midten av april til midten av 
juni. Smolten er fanget i feller med åpning på l m2 • Fellene er 
manøvrert fra Meldal bru. 

Samme type feller er brukt for å fange smolt i utløpet fra 
Svorkmo Kraftverk. Beregning av dødelighet hos smolt, som går 
gjennom kraftverket, er gjennomført ved parallelle utsettinger 
av Carlin-merkete smolt i og utenfor inntaket til Svorkmo 
Kraftverk. Antall villsmolt som har gått gjennom kraftverket, 
er beregnet på grunnlag av et kjent antall utsatte Carl in
merkete smolt, og gjenfangst av disse. Det er i tillegg satt 
ut oppforet smolt i elva ovenfor Svorkmo Kraftverk. 

Smoltproduksjonsundersøkelsene er basert på merking av 
presmolt. Merkingen er gjennomført etter isløsning i 
begynnelsen av april hvert år. Presmolten er fanget med 



126 

elektrisk fiskeapparat på strekningen mellom Meldal bru og opp 
til Brattset (figur 1). Smolten er merket med finneklipping og 
deretter satt ut igjen i det samme området som den ble fanget. 
Det er merket opptil ca 5000 villsmolt hvert år. Under 
smoltutvandringen ble merket smolt fanget sammen med den 
umerkete smolten. 

.} Svorkmo kraftverk 

N ... 
----' lO km 

........... 

Figur 1. Orkla med merkesonene I, Il og III for laksesmolt. 
Reguleringsmagasiner og overføringstunneler og kraftstasjoner 
er vist. 

Manøvreringsreglementet for Orkla bestemmer minste vannføring 
på 10 m3s-1 • Før reguleringen kunne vintervannføringen gå ned l 

ca 1 m3s- 1 • Data om vannføring og vanntemperatur er innhentet 
fra Norges Vassdrags og Energiverk (NVE) og kraftverkene i 
Orkla (KVO). 

Resultater 

1. Atferd 

Smoltutvandringen i Orkla er korrelert til vannføring og 
endring i vanntemperatur. Stor og stigende vannføring synes å 
være den viktigste enkeltfaktoren som influerer på 
smoltutvandringen. Resultatene fra undersøkelsene i 1991, er 
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vist i figur 2, vi kan se en god sammenheng mellom vannføring 
og smoltutgang ved Meldal bru. 

Endring i vanntemperaturen var ikke fullt så viktig som 
vannføringen for å influere på smoltutvandringen. 

Utvandringen startet ved vanntemperaturter mellom 1,7 og 4,4 °c 
og fortsatte selv om temperaturen falt ned til 1,5 cC. Smolten 
vandrer om natta og 87 % av laksesmolten gikk ut mellom kl 
2200 og 0200. Smolten vandrer i hovedstrømmen og nært 
overflata. 
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Figur 2. Fangst av laks og auresmolt under utvandringen våren 
1991. Søyle til venstre viser antall laksesmolt i %, mens 
antall auresmolt er antall fangete smolt. Vannføring og 
vanntemperatur er også vist, vanntemperaturen er stigende l 

perioden. 

Smolten vandrer i stim. Smolten er merket forskjellig på tre 
soner som elva er inndelt i fra Meldal og opp til Brattset. De 
største stimene synes å opptre når smolt fra alle de tre 
sonene blir fanget samtidig i fellene. Det er en generell 
tendens til at den merkete smolten fra de to øverste sone 
kommer seinere enn smolt fra det nedre området. I gjennomsnitt 
brukte smolten fra øvre sone og midtre sone henholdsvis 7,6 og 
3,7 dager lenger enn smolten fra nedre sone til de ble fanget 
i fellene på Meldal bru. I figur 3 er vist utvandringen av 
merket smolt fra de tre sonene i 1991. 

Den merkete vill smolten ble i de enkelte år fanget både før 
og etter den umerkete smolten, den merkete smolten kan derfor 
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sies å ha samme atferd som den umerkete smolten. Dette er 
viktig forutsetning for å estimere smoltproduksjonen etter 
Petersens metode. 

Smoltutvandringen synes ikke å være endret etter reguleringen, 
i det den pågår i samme periode som tidligere. 
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Figur 3. Kumulativ gjenfangst av merket villsmolt fra tre 
fGr5kj~11igE ~ErkESG~Er i Crkl~ i 1991. 

Produksjon 

Smoltproduksjonen var 4,0 smolt pr 100m2 i 1983. Etter 
reguleringen har smoltproduksjonen variert mellom 5,1 og 10,8 
smolt pr. 100 m2 , gjennomsnittlig har smoltproduksjonen vært 
7,3 smolt pr 100 m2 i perioden 1984 til og med 1991, med unntak 
for 1989 da smoltproduksjonsundersøkelser ikke lot seg 
gjennomføre. 

Smolten er tre og fire år gammel når den vandrer ut i Orkla. 
Smoltalderen synes å ha økt med ca et halvt år etter 
reguleringen, og er nå i overkant av 3,5 år. Normalt ville en 
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forvente at smoltproduksjonen skulle minke når smoltalderen 
økte, men dette er ikke tilfelle i Orkla. HØY vintervannføring 
er den viktigste enkeltfaktoren som har gitt økt 
smoltproduksjon (figur 4). Ved å korrelere smoltproduksjonen 
med de to og tre siste vinterenes minste vannføring før 
smoltutvandringen, finner vi at vintervannføringen har vært en 
viktig begrensende faktor for smoltproduksjonen. 
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Figur 4. Index av de minste vintervannføringene to og tre 
vintre før smoltutvandring. Utvikling i smoltproduksjonen l 

Orkla i perioden 1983 til 1991. 

Turbinpassasje av smolt 

I perioden 1984 til 1988 gikk det gjennomsnittlig ca 27000 
smolt pr år gjennom Svorkmo Kraftverk. Dødeligheten på utsatt 
oppforet smolt var i gjennomsnitt 73 %. Dødeligheten disse 
årene var trolig ca 20000 smolt på grunn av turbinpassasje. I 
perioden 1984 til 1989 var gjennomsnittlig gjenfangstprosent 
som voksen laks fra Carlin-merket smolt 3,0 og 2,5, fra 
henholdsvis Forve bru og Brattset. Årsaken til dette er trolig 
forskjellig utvandringsatferd for vill og oppforet smolt. 

Dødeligheten hos smolt i Svorkmo kraftverk er avhengig av hvor 
stor andel av totalvannføringen i Orkla som blir tatt til 
driftsvann til kraftverket under smoltutvandringen. Dersom 
vårflommene blir så små som i 1991, vil det være nødvendig å 
foreta nye permanente tiltak i forbindelse med Svorkmo 
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Kraftverk for å begrense skadene på utvandrende smolt. 

Oppsummering 

1. Smoltutvandringen starter i månedsskiftet april/mai og 
slutter i løpet av første uke i juni. Smoltutvandringen 
starter med vårflommen når vannføringen begynner å stige, 
normalt over 50 m3 s-1. Smoltutvandringen synes ikke å være 
endret av reguleringen. 

2. Smoltutvandringen er korrelert til stor og stigende 
vannføring. Endring i vanntemperatur er nesten like viktig som 
stor vannføring. 

3. Smolten går i stimer i overflata, i hovedstrømmen og om 
natta i tida mellom kl 22.00 og 0200. Vanntemperaturen under 
utvandringen er målt ned til 1,5 cC. 

4. Smolt fra øvre del (ovenfor Stamnan) fanges i gjennomsnitt 
7,6 dager seinere enn smolt fra nedre område (Grana til Meldal 
bru) i fellene på Meldal bru. 

5. Smoltproduksjonen har økt etter reguleringen. I 1983 var 
smoltproduksjonen 4,0 smolt mens den etter reguleringen har 
vært 7,2 smolt pr 100 m2 og har variert mellom 5,1 og 10,8 
smolt pr 100m2 • Smoltalderen har i samme perioden økt med et 
halvt år til ca 3,5 år. 

6. Økt vintervannføring er den viktigste årsak til økning l 

smoltproduksjonen. 

7. Dødeligheten tiloppforet Carlin-merket smolt er 73 %, når 
den passerer gjennom Svorkmo kraftverk. I gjennomsnitt blir 
trolig 20000 villsmolt drept ved turbinpassasjen i Svorkmo 
Kraftverk hvert år. 
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Innledning 

Dødelighet hos laksesmolt er høy i løpet av det først leveåret 
i sjøen. Maksimalt er overlevelsen 30 % fra smolt til voksen 
laks. Trolig er det mer vanlig at overlevelsen er på 10 % 
etter at smolten forlater elva. Overlevelsen hos vill-smolt er 
større enn for oppdrettetsmolt fram til voksen laks. 

Dødeligheten er spesielt stor hos smolt like etter at den 
vandrer ut i osområdet av videre ut i fjorden. En viktig årsak 
til dette er beiting fra marine fisk. 

Havutsettinger av smolt utenfor Surna ga 110% bedere 
gjenfangst, sammenlignet med smoltutsettinger i elva, og Vl 

mener dette skyldes mindre predasjon fra marine fisk. For å 
kartlegge omfanget av beiting på smolt ble det satt igang 
undersøkelser i utløpet av Surna og Orkla. I første rekke ble 
det registrert hvilke fiskearter som spiste laksunger i 
utløpet av elvene. Det viste seg at torsk og sei var de 
viktigste predatorene, men at sjøaure også kunne spise smolt. 
Undersøkelsene tok videre sikte på å kartlegge omfanget av 
predasjon på vill og oppforet smolt fra torsk og sei. 

Metoder 

Det ble satt ut kjente antall brikkemerkete oppdrettet smolt 
og det ble merket villsmolt. I 1987 ble det satt ut 5000 
Carlin-merkete smolt 14. og 15. mai på ulike lokaliteter i 
Orkla. I tillegg ble 1000 villsmolt Carlin-merket og satt ut 
på det området den ble fanget. Antallet av villsmolt som går 
ut blir beregnet ut fra fellefangsten ved Meldal bru. Det er 
foretatt fellefangst etter smolt i utløpet av Orkla, for å 
kunne beregne vandringshastighet hos smolten ved ulike 
vannføringer, og for å vite når smolten kommer ut i estuariet. 

Bestandene av torsk og sei ble beregnet ved hjelp av merking 
og gjenfangst. Før smoltutvandringen startet ble torsk og sei 
merket og sluppet ut igjen. Under smoltutgangen ble torsk og 
sei fisket opp for analyse av mageinnholdet. Antallet 
gjenfangster av merket torsk og sei blandt umerket torsk og 
sei ble brukt til å estimere totalbestanden. For å finne hvor 
stor bestanden av torsk og sei var hvert enkelt døgn gjennom 
smoltutvandringsperioden ble det benyttet et ekkoloddutstyr. 
Fire ekkoloddsvingere ble plassert på 25 meters dyp på tvers 
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av elva i osen. Fiskemengden ble registrert kontinuerlig 
gjennom hele døgnet under smoltutvandringen i 1991. Utstyret 
er utviklet ved Universitetet i Oslo. 

Til fangst av torsk og sei er det benyttet kastesluk og 
kilenot. 

Resultater 

Torsken var den viktigste predatoren i osområdet av Orkla. På 
et område som begrenser seg fra Vigorbrua og ned til 150 meter 
utenfor utløpet ble det beregnet at det var 4841 (c.i.=8946-
3165) torsk i området 1987. Det ble funnet en rekke 
brikkemerker i torskemagene (Tabell 1). 

Tabell 1. Antall torsk som ble fanget og innholdet av Carl in 
merker som ble funnet i torskemager av ulike merkeserier i 
Orkla l 1987. Serie 43 er merket villsmolt. 

Dato Ant. oppf. Carlin merke serier 
1987 torsk 40 41 43 91 92 79 totalt 

18 mai 15 
19 mai 61 
20 mai 60 
21 mai 78 
22 mai 27 
23 mai 8 
25 mai 20 
26 mai 11 
27 mai l 
29 mai 11 
Totalt 

l 

l 
l 
l 
l 
3 

8 

l 
2 
l 
2 

l 

7 

2 
4 

l 

1 
8 

l 

4 
l 

l 

7 

l 

2 
4 

7 

4 
l 

2 
l 

8 

Den høyeste frekvensen av merker i torskernagene ble funnet i 
perioden 21-25 mai. Dersom vi antar at torsken ikke har 
kvittet seg med noen fiskemerker og at all Carlin-merket smolt 
var passert estuariet kan vi beregne dødeligheten til smolten 
etter forholdet; 

(1 x 33 x 4841 x 100%) = 20 % 
(6000 x 133) 

hvor 6000 er antall Carlin-merkete smolt, 33 antall Carl in
merker som ble funnet igjen i torskemagene, 133 er antall 
torsk som ble fanget i perioden, og 4841 er antallet torsk som 
ble beregnet å være i osen. 

2 
4 
2 

15 
11 

l 
6 
2 
l 
l 

45 
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Diskusjon 

Beitingen fra torsk i osen av Orkla er meget betydelig. 
Enkelte år er trolig predasjonen fra sei like stor og ble 
beregnet til 12,5 % i 1989. I 1987 ble det funnet dødeligheten 
hos vill-smolt var like stor som for oppdrettet smolt i 
osområdet. Det er grunn til å tro at størrelsen på villsmolten 
som var vesentlig mindre enn oppdrettsmolten, gjorde den mer 
tilgjengelig for predasjon i forhold tiloppdrettsmolten. 
Gjenfangsten av voksen laks fra villsmoltgruppa var også 
vesentlig lavere. 

Villsmolten går som vi har sett i store topper. Vår hypotese 
er at smolten går i slike topper for å unngå å bli spist når 
den når estuariet. Det har vist seg at når en har satt ut 
oppforet smolt i store stimer av vill-smolt har vi fått langt 
flere gjenfangster av voksen laks. Dette skjedde ved 
utsettinger av oppforet smolt i 1984. Gjenfangsten av voksen 
laks etter disse utsettingene var omkring 7%. 

Vi arbeider nå i forbindelse med prosjektet havbeite med laks, 
å framskaffe en modell for hvordan dødeligheten på smolt 
varierer med antallet smolt i estuariet. Dette kan brukes til 
strategisk utsetting av smolt for å oppnå størst mulig 
overlevelse hos oppforet smolt når den settes ut i elv. Vår 
hypotese er at det er svært stor dødelighet hos smolt som går 
utenom de store stimene, mens førre smolt blir spist i forhold 
til antallet smolt tilstede når det passerer mange smolt i 
estuariet. 

Antallet predatorfisk vil variere med antallet smolt i osen. 
Hovedregelen synes å være at det er færre torsk i osen når det 
går få smolt og motsatt. 
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INNLEDNING 

Etableringen aven fullstendig kunstig sjø som Granasjøen gir en fascinerende anledning til å følge 
en svært dynamisk utvikling av fiskepopulasjoner. Det gjelder overgangen fra et liv i elv til 
stillestående vatn, de mulighetene en ørretpopulasjon i en forholdsvis liten elv har til å rekruttere et 
stort magasin og den dramatiske utviklingen av fiskestørreise, vekst og ernæringsgrunnlag. 

Røye kan bygge opp gode populasjoner og gi et rikt fiske i regulerte magasin, som Savalen 
(Borgstrøm 1974), Selbusjøen (Langeland 1976) og Essand /Nesjø (Jensen 1988). I Granasjøen ville 
det i første omgang dreie seg om ørret. Det gis eksempler på at ørret gir bra avkastning i regulerte 
magasin, men vanligvis er avkastningen lav (Aass og Borgstrøm 1987). Det skorter på næringstilgan
gen for en i utgangspunktet bunndyretende art og ofte blir rekrutteringen dårlig. 

Det har vært utøvd garnfiske i Granasjøen i hele undersøkelsesperioden. Fra og med 1983 har det 
tydeligvis vært hardt. Lengdefordelingene tilsier at fisket skjedde med 35 mm og større maskevidder 
de første årene, men fra og med 1985 også med 31,5 og muligens 29 mm. 

De undersøkelsene som gjengis her ble tatt opp som en hovedfagstudie i 1982-83. Etter den tid har 
kraftverkene i Orkla og først og fremst Norges vassdrags- og energiverk finansiert arbeidet. Vi takker 
for dette og for den praktiske hjelp vi har fått av utbyggeren, likeså for samarbeidet med Granasjøen 
andelslag. 

GRANASJ0EN 

Granasjøen er et helt ut kunstig magasin, som oppsto da en demte elva Grana. Det ligger i Nerskogen 
i Rennebu kommune. På høgste regulerte vannstand, 650 m, er arealet 690 dekar og volumet 144 
mill. m3 . Laveste regulerte vannstand er 610 m med et areal på 5 ha. Den opprettholdes aven terskel 
og største dyp er da 3,6 m over og 2,5 m utenom elveleiet. 

Oppfyllingen startet 01.07 1981 og nådde kote 630 i september. Magasinet ble ikke tappet ned den 
første vinteren. Vannstanden lå mellom kote 635 og 640 sommeren 1982. Den påfølgende vinteren 
ble magasinet tømt. Siden har manøvreringen nokså fast fulgt det mønsteret som framgår av Fig. 1. 
Magasinet er omlag fullt i midten av juni og ligger slik til ut i oktober. Dette er nedfelt i 
manøvreringsreglementet som sier: "Fra vårflommens begynnelse skal alt tilløp innen Nerskogmaga
sinets reguleringsområde nyttes til oppfylling av magasinet inntil kote 648,0, og slipp ing av pålagt 
minstevassføring i Grana. Vasstanden må deretter ikke senkes under nevnte kote før l. oktober." 

Demningen er ca. 1 km lang med endel steinsettinger på begge sider. Rundt denne dypeste delen av 
magasinet har det vært ganske sterk erosjon oppunder HRV, slik at strekninger med stein er avdekket. 
Oppstrøms mot utfallet til Grana flater magasinet ut og omfatter store oversvømte myrareal. Her 
ligger torvlaget stort sett intakt. 
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Figur 1. Vannstanden i Granasjøen i 1991. Høgste regulerte vannstand er 650,0 og laveste 610,0 
m o.h. 

METODER OG MATERIALE 

Fiske med garnserier ble utført hver måned i den isfrie perioden i 1982-85 og i 1989. Det ble også 
fisket en gang i hvert av årene 1986-88. Garnserien besto av 10 maskevidder som varierte fra 10,5 
til 45 mm målt mellom knutene. Garnserien fisker noe ujevnt på ulike fiskelengder. Sammenlignbare 
antall av de ulike cm-klasser (ne) og totalt antall pr garnserie (Ne) oppnås ved korreksjoner. 
Resultatene knyttes dessuten til den fangsten en ville oppnådd med en foreslått standard garnserie og 
dens effekt mot laksefiske av lenge 25 cm og kondisjonsfaktor 1,00, som er 1,47 (Jensen 1990). 
Modellen tar hensyn til at en feit fisk aven bestemt lengde tas på en mindre maskevidde enn en 
mager fisk av samme lengde. Modellen forutsetter at de ulike maskeviddene øver samme fangsteffekt 
mot de fiskelengdene de er mest effektive mot (modallengdene). Resultatene tilsier imidlertid at denne 
effekten øker med maskevidden, slik som Hamley og Regier (1973) har vist for walleye. Dvs. at 
fangsten overvurderes med økende lengde av fisken. 

Lengden av fisken (L) ble målt i cm fra snutespiss til kløfta i halefinnen. Rundvekt (W) av fisken ble 
registrert. Kondisjonsfaktor ble regnet slik: 

K = 100 * W / L3 
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Volumandelen av de ulike gruppene av næringsdyr i de enkelte magene ble estimert. Fyllingsgraden 
av hver enkelt mage ble bestemt i en 5-delt skala fra O til 1 (full mage). Resultatene presenteres som 
gjennomsnittlig volumprosent og gjennomsnittlig fyllingsgrad for hver fangst. 

l oktober 1984 ble det gjort et estimat av ørret av størrelsen 12-21 cm ved hjelp av utsatt merket fisk 
og gjenfangst med garn av maskeviddene 10,5, 16 og 19,5 mm i oktober 1984 og juni 1985. 

Materialet fra prøvefisket består av 3751 ørret og 11 røyer. Under merkeforsøket ble det tatt 991 ørret 
og 2 røyer. 

RESULTATER 

TEMPERATUR 

Fig. 2 viser temperaturgangen i 1983 og 1989 på 3 m dyp, et dyp som er representativt for 
leveområdet til ørreten. Etter isløsning ca. 1. juni stiger temperaturen til 12-13 °C i første uke av juli. 
Nedkjølingen starter midt i august og islegging finner sted i månedsskiftet oktober/november. Den 
høgste temperaturen som er registrert på 3 m dyp er 15,8 °C i 1982. Den største forskjellen mellom 
år ligger i hvor raskt oppvarmingen skjer etter isløsning. 20. juni har temperaturen variert fra 4,4 °C 
i 1983 til 10,0 °C i 1984. Midtsommers ligger sprangsjiktet på ca. 15 m dyp. Dyplaget under dette 
holder vanligvis 7-8 °C. Det betyr at det skjer en sterk omrøring de første 14 dagene etter isløsning. 
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Figur 2. Temperaturen pA 3 m dyp i 1983 og 1989. 

OXYGEN 

September Oktober 

1989 

l perioden 23.08.89 til 09.07.90 ble det tatt omlag mAnedlige prøver for oxygenanalyser. Prøvene ble 
tatt på 6 ulike dyp jevnt fordelt mellom overflate og bunn. Den laveste oxygenmetningen var 5,9 % 
21.03.90 ved bunnen på dyp 1,4 m under LRV (Tab. 1). På tilsvarende dyp var det 7,9 % 09.02 og 
17,3 % 19.04.90. Ellers var den laveste verdien i mAleperioden 70 % uansett dyp. Nye mAlinger 
21.02 og 03.04 1991, da vannstanden var henholdsvis 1,9 og 6,0 m over LRV, ga minsteverdier på 
51,9 og 30,6 %. 
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Tabell 1. Oxygeninnhold i Granasjøen 23.03.90 på vannstand 624,14 m 

Dyp (m) 

0,5 
4,0 
8,0 

12,0 
15,5 

0,7 
0,7 
0,9 
0,9 
2,1 

FISK 

UTBYTIE 

Oxygen (mg/l) 

12,11 
11,65 
11,59 
9,78 
0,75 

Oxygenmetning (%) 

91,6 
88,1 
88,1 
74,3 
5,9 

I løpet av undersøkelsesperioden ble det tatt 14 røyer. De var av størrelsen 20,0-39,8 cm og hadde 
kondisjonsfaktor mellom 1,03 og 1,46. Ingen av dem var gytemodne. 

Fangster tatt i juni er mest sammenlignbare over år. Senere på sommeren er fangstene mer avhengig 
av værforholdene og på sensommeren også av at gytefisken går på elvene. I juni 1982-84 var 
gjennomsnittlig fangst på maskeviddene 26-35 mm 3-4 kg ørret pr. garnnatt (Fig. 3). I 1985-87 lå 
nivået på 2 kglgarnnatt, som tilsvarer det utbyttet en hadde i Nesjø de første 10 årene etter 
utbyggingen (Jensen 1988). I 1989 sank utbyttet til 1,4 kglgarnnatt, noe som fortsatt er 4 ganger mer 
enn det en forventer i et almindelig godt fiskevatn (Jensen 1979). 
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Figur 3. Utbytte i gram pr. garnnatt som gjennomsnitt for maskeviddene 26-35 mm. 

I 1981-84 ble det satt ut i alt 21.100 l-somrig og 2-somrig finneklipt ørret fra AlS Settefisk, Lundamo 
(Tab. 2). De merkede gruppene gir god veiledning når det gjelder å følge utviklingen av årsklasser. 
Korrigert antall tatt pr. garnserie (Ne) av villfisk og de forskjellige gruppene av utsatt fisk er vist i 
Fig. 4. Juni-tallene lå nokså jevnt på 50 til og med 1987, men gikk helt opp i 222 i 1989. I 1983-85 
ble det tatt færre fisk i september enn i juni. Senere lå septemberfangstene på høyde med de fra juni 
og indikerer en populasjonsøkning. 

9 
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Tabell 2. Utsatt, merket ørret 

1981 
1982 
1983 
1984 

Figur 4. 

() 
;z: 

() 
;z: 

5.000 l-somrig klipt fettfinne 
3.000 2-somrig klipt fettfinne 

10.000 l-somrig klipt fettfinne 
3.100 2-somrig klipt høyre brystfinne 

Juni 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

August/September 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

~ Naturlig rn Utsatt O Utsatt 
1981/82 1983 

~ Utsatt 
1984 

Utbytte som antall pr. standard garnserie (NJ i juni og august/september. 
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Utbytte som antall pr. standard garnserie av de ulike lengdeklassene (ne) i juni. 
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Fig. 5 viser Ne for junifangstene fordelt på cm-klasser. I 1982 fordelte fangsten seg forholdsvis jevnt 
fra 12 til 36 cm og det var endel større fisk i materialet. 1983 materialet har to topper. Den som 
består av 30-cm klassen er 3 + ørret av årgang 1980, dvs. de som var l + da oppfyllingen startet i 
1981. Den andre toppen består av årgang 1981 med utsatt fisk av samme årgang. I 1984 dukket det 
opp en ny kraftig årgang 1982. Da var det svært få fisk eldre enn 1981-årgangen igjen. Dvs. at en 
i løpet av 1982-83 tok ut omlag all fisk som var tilstede da magasinet ble anlagt i 1981. I 1985 var 
det lite igjen av årgang 1981 som da var 4+ fisk. Fisk av tilsvarende alder, dvs. årgang 1983, var 
mindre i 1987 og overlevde bedre. 

Generelt ble det stadig mindre fisk av lengde over 25 cm. Før 1987 var det også få som rakk å bli 
4 år gamle. Utviklingen gjenspeiler et hardt fiske med 31,5 mm og større maskevidder. Samtidig var 
det i alle år en meget god rekruttering, mest av 3 -åringer men også endel 2-åringer. Den gode 
rekrutteringen kombinert med dArligere vekst medførte at en i 1989 hadde fAtt en opphoping av 2-5 
Ar gammel fisk som ikke var utsatt for beskatning. Dette betyr at den fisken som ikke beskattes rnA 
overleve svært godt. Merk at 1989 har en egen skala pA Fig. 5. 

VEKST 

Et hardt garnfiske gjenspeiles ogsA aven markert Lee-effekt (Lee 1912). En har tatt ut fiskene aven 
Argang etter hvert som de nMde en lengde bestemt av minste brukte maskevidde (Tab. 3). Dette 
medfører at lengdetilveksten av de sist kontrollerte Argangene overvurderes. 

Tabell 3. Gjennomsnittslengde for Arsklasse 1980 i materiale tatt i tre pAfølgende år 

FangstAr 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 

1982 5,3 14,4 23,2 
1983 4,5 11,9 21,7 30,9 
1984 4,5 10,3 18,6 26,4 33,4 

Lengden av alle aldersklasser unntatt 1 + økte markant i 1981 og forsatte A øke til og med 1984 
(Fig. 6). Deretter gikk lengden tilbake og var pA slutten undersøkelsesperioden neppe forskjellig fra 
utgangspunktet nAr en tar hensyn til Lee-effekten. 

Tab. 4 viser at Arsveksten i det 3.-5. leveAret ble fordoblet til 11-12 cm i 1981. Deretter avtok 
veksten gradvis og var i 1989 tilbake pA utgangspunktet. 

Den utsatte ørreten vokste like godt som den ville (Tab. 5). Parallellen blir endra klarere når en vet 
at skjellavlesningen undervurderer lengden det første Aret med ca. 1 cm (Langeland 1982, Jensen 
1992). En merker seg ogsA at de som var utsatt som l-somrig i 1983 vokste bedre andre leveår i 
Granasjøen enn de av samme årgang gjorde i settefiskanlegget. 
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Figur 6. Gjennomsnittlig tilvekst i cm av de ulike årsklassene. 

Tabell 4. Årlig tilvekst (cm) i forhold til tid og leveår 

Leveår 

År l 2 3 4 5 6 

1977 4,3 
1978 4,4 5,5 
1979 4,5 5,1 6,4 
1980 4,9 5,5 6,1 6,5 

1981 5,6 8,0 10,8 11,6 10,7 
1982 5,0 8,7 9,7 9,8 8,7 7,5 
1983 4,9 7,7 9,5 8,8 7,2 8,2 
1984 - 7,8 7,8 7,7 7,1 6,2 
1985 4,5 - 7,2 6,6 5,7 
1986 4,9 5,6 - - -
1987 5,8 5,0 - -
1988 8,2 6,6 -
1989 6,2 4,3 
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Tabell 5. Gjennomsnittlig lengde og årlig tilvekst (cm) for vill-ørret og utsatt ørret av samme 
årgang, basert på tilbakeberegninger av vill-ørret og gjennomsnittslengder av utsatt ørret 

Type Årgang 1982 1983 1984 1985 1986 

Vill-ørret 1981 5,6 14,3 23,1 30,3 
Tilvekst 8,7 8,8 7,2 

Utsatt -81 9,3 17, l 26,4 34,0 
Tilvekst 7,8 9,3 7,6 

Vill-ørret 1983 4,9 12,7 20,5 
Tilvekst 7,8 7,8 

Utsatt -83 9,3 16,0 22,2 
Tilvekst 6,7 6,2 

Utsatt -84 9,3 14,9 20,9 
Tilvekst 5,6 6,0 

KONDISJON 

Fisk over 25 cm lengde hadde før 1984 en kondisjonsfaktor på 1,2-1,4 og var dermed usedvanlig feit 
(Fig. 7). Den mindre fisken hadde i same periode en kondisjonsfaktor på omkring 1,2. I 1984-88 gikk 
kondisjonsfaktoren tilbake for begge grupper og var siden minst for den største lengdegruppen. Fra 
1988 til 1989 tok kondisjonsfaktoren seg opp fra under 1,00 til over 1,2. 1983 og 1989 viser den 
vanlige sesongsyklus i kondisjonsfaktor; en økning utover sommeren og deretter en tilbakegang. 
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Figur 7. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor . 
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MATOPPTAK 

Den gjennomsnittlige fyllingen av magene hadde samme utvikling over tid som kondisjonsfaktoren 
(Fig. 8). I 1989 var det vesentlig fisk mindre enn 25 cm i fangsten, og som kondisjonsfaktoren 
gjorde, tok også fyllingsgraden seg opp til 1982-nivå igjen. 
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Figur 8. Gjennomsnittlig fyllingsgrad. 

Meitemark utgjorde den største andelen av mageinnholdet de to første årene og gikk deretter gradvis 
ut (Tab. 6). Planktonkreps, vesentlig Daphnia, utgjorde 12-25 volum% og mest i 1989 (Tab. 7). 
Overflatedyr økte i betydning og lå på 11-17 volum% i 1984-89. Det mest uventede trekk er at 
bunndyr hele tiden utgjorde en viktig andel og over halvparten av mageinnholdet i 1984-89. De var 
representert med en rekke dyregrupper (Tab. 8). Av disse var fjærmygglarver den viktigste. Larver 
av vårfluer og døgnfluer samt snegler viste en betydelig framgang over tid. 

Tabell 6. Mageinnhold som gjennomsnittlig volumprosent, basert på fem innsamlinger hver sesong 
i perioden juni-oktober 

1982 1983 1984 1985 1989 

N 245 282 213 201 323 
Planktonkreps 21,3 17,3 11,5 12,8 25,2 
Bunndyr 37,7 31,9 53,7 58,0 57,5 
Overflatedyr 3,9 6,9 13,0 10,8 16,8 
Meitemark 37,1 43,4 17,1 5,8 0,3 
Plantedeler 0,5 4,2 12,6 
Fisk 0,5 
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Tabell 7. Planktonkreps i mageprøvene som gjennomsnittlig volumprosent, basert på fem 
innsamlinger hver sesong i perioden juni-oktober 

1982 1983 1984 1985 1989 

Daphnia sp. 14,9 10,1 6,8 7,4 23,7 
Bythotrephes 0,5 4,7 4,1 0,7 
Div. Cladocera 6,4 6,6 0,6 

Tabell 8. Bunndyr i mageprøvene som gjennomsnittlig volumprosent, basert på fem innsamlinger 
hver sesong i perioden juni-oktober 

1982 1983 1984 1985 1989 

Fjærmygg 29,7 23,1 16,3 8,2 17,3 
Vårfluer 0,1 1,0 4,4 6,1 13,0 
Døgnfluer 3,2 3,3 11,3 6,7 6,9 
Damsnegler 0,5 7,9 9,4 6,6 
Linsekreps 6,2 19,9 0,3 
Steinfluer 3,7 1,3 2,5 0,6 1,0 
Vannb ill er 0,5 1,2 1,3 0,5 3,5 
Skivesnegler 0,3 2,7 
Stankelbein 0,1 0,1 0,5 0,7 
Ertemusl inger 0,2 1,2 0,3 
Sviknott 0,1 0,1 0,4 0,2 
Buksvømmere 0,1 
Andre 0,5 1,4 3,1 4,5 2,2 

DEN UTSATIE FISKENS BIOLOGI 

14 dager etter utsetting i slutten av september 1984 hadde den utsatte 2-somrige ørreten fordelt seg 
rundt hele magasinet. Gjenfangsten på demningen og de tilstøtende steinsatte partier var imidlertid 
6 ganger større enn ellers i magasinet (Tab. 9). Dette gjaldt også i en viss grad de som var satt ut 
høsten før. Det ble tatt dobbelt så mange pr. garnserie (Ne) på demningen som ellers i magasinet. 

Tabell 9. Antall vill-ørret, antall merket og utsatt i 1983 (M83) og i 1984 (M84) av størrelsen 
12-21 cm, tatt pr. standard garnserie (NJ, på og utenom demningen i oktober 1984 

Vill-ørret M83 M84 Totalt 

Sted % Ne % Ne % Ne Ne 

På demning 23 4,8 19 4,1 58 12,4 21,3 
Utenom demning 69 8,4 15 1,9 16 2,0 12,3 

Under gjenfangsten i oktober 1984 ble 80 % av fisken av størrelsen 12-21 cm tatt i nedre halvdel av 
garnene (Tab. 10). Dvs. de sto mindre enn 75 cm over bunnen. Det var derimot liten forskjell på 
indre og ytre halvdel av garnene. Den fisken som ble utsatt i 1984 fordelte seg ikke forskjellig fra 
de øvrige. 
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Tabell 10. Antall ørret av størrelsen 12-21 cm og av ulike grupper tatt i ulike kvadranter av garnene 
under gjenfangsten i oktober 1984 

Nedre indre Nedre ytre Øvre indre Øvre ytre 

Umerket 99 125 27 29 
Utsatt 1983 29 48 12 9 
Utsatt 1984 56 59 16 14 

Sum 184 232 55 52 

Ovenfor er det vist at alle grupper av utsatt fisk vokste jevnt med villfisken. 

POPULASJONSESTIMAT 

Det var hensikten å bruke de 3100 ørretene som ble utsatt i 1984 i et populasjonsestimat. Gjenfangster 
ble gjort 01.-30.10 1984 med 154 og 12.-15.06 1985 med 38 garnnetter av maskeviddene 10,5, 16 
og 19,5 mm. Gjenfangstene ble korrigert for ujevn fangsteffekt mot de ulike lengdeklassene 
(Tab. 11). Disse tallene må videre veies i forhold til lengden av demningen og resten av strandlinjen 
(Tab. 12). I utgangspunktet ble det fanget 101 av de 10.000 som var utsatt i 1983 og 151 de 3.100 
som ble utsatt i 1984. De veide tallene er 98 og 110 aven totalfangst på 618. Dette betyr enten at 
det bare var 2800 igjen av de som ble utsatt i 1983, dvs. at de har hatt en dødelighet på 72 %, eller 
at de som ble utsatt i 1984 var overrepresentert. 

Tabell 11. Antall ørret merket og utsatt i 1983 (M83), i 1984 (M84) og totalt av størrelsen 
12-21 cm tatt i oktober 1984. Korrigert fangst tilsvarer den en ville oppnådd om garnene 
fisket med maksimal effekt på alle lengdegrupper 

Utenom demning På demning 

M83 M84 Totalt M83 M84 Totalt 

Fangst 78 79 441 23 72 111 
Korrigert fangst 106 111 671 33 104 172 

Tabell 12. Korrigerte gjenfangster i oktober 1984 veid etter lengden av demningen (1,5 km) og 
resten av strandlinjen (12,1 km) 

Total fangst 
Utsatt 1983 
Utsatt 1984 

Utenom demning 

671 
106 
111 

På demning 

172 
33 

104 

Veide tall 

618 
98 

110 

Forholdene mellom antall utsatte i de tre fiskepartiene og antall gjenfanget de to første årene etter 
utsetting er imidlertid nær identiske (Tab. 13). Prøvefisket de to årene var også identisk. Forholdet 
mellom de som var utsatt i 1983 og 1984 var 3,3 både i gjenfangstene under prøvefisket i 1985 og 
i det spesielle fisket med småmaskede garn i juni 1985. Det er ingen grunn til å tro at de som ble 
utsatt i 1984 skulle ha overlevd dårligere enn de andre to partiene. Konklusjonen blir at de som ble 
utsatt i september 1984 var overaktive og sterkt overrepresentert i gjenfangsten i oktober. De kan ikke 
brukes i et populasjonsestimat. Med referanse til det som er sagt ovenfor, var antallet av de utsatt i 
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1983 3.100 * 3,3 eller 10.000. En viss dødelighet er det likevel naturlig å regne med og tallet settes 
til 9000. 

Tabell 13. Antall utsatte og gjenfangster av de ulike gruppene under prøvefiske og gjenfangstforsøk 
med 60, 40 og 320mfars garn i juni 1985 

Utsatt 1982 Utsatt 1983 Utsatt 1984 

Antall utsatt 8.000 10.000 3.100 
Prøvefiske 1984 92 
Prøvefiske 1985 116 34 
Juni 1985 40 12 

Dette gir følgende estimat og signifikansområde av ørret av lengden 12-21 cm i oktober 1984: 

9.000 * 618/98 = 57.000 (48.000 69.000) 

Av dette utgjorde de utsatte fiskene 21,2 %. Under prøvefisket i 1984 og 1985 utgjorde de 
gjennomsnittlig 22,6 % av fangsten beregnet som Ne for de lengdegruppene de representerte. Antall 
villørret av størrelsen 12-21 cm utgjorde 45.000. De representerte årgangene 1982 og 1983, som da 
var henholdsvis 20,5 og 12,7 cm i gjennomsnitt. 

Med en Ne for lengdegruppen 12-21 cm på 22,05 og en Ne på 49,58 for alle lengdeklasser under 
prøvefisket i oktober 1984 blir hele populasjonen: 

57.000 * 49,58 / 22,05 = 128.000 

hvorav 14.000 var mindre enn 12 cm og 57.000 større enn 21 cm. 

Bortsett fra 1982 gikk Ne for fisk som var 25 cm og større ned fra juni til oktober, mens det var små 
endringer fra oktober til den påfølgende juni (Tab. 14). Dette reflekterer beskatningen om sommeren 
og viser at fangstene i oktober og juni er godt sammenlignbare. For mindre fisk økte Ne generelt 
sterkt fra oktober til juni, dvs at en stor del av rekrutteringen skjer i mellomtiden, for å synke i løpet 
av sommeren etter som den små fisken vokser til. 

Tabell 14. Korrigerte fangster pr. standard garnserie (Ne) av fisk < 25 cm og ~ 25 cm i juni og 
oktober 

Tidspunkt < 25 cm ~ 25 cm 

Juni 1982 26,9 29,2 
Oktober 1982 25,2 38,0 
Juni 1983 31,8 35,5 
Oktober 1983 17,5 28,9 
Juni 1984 42,1 29,6 
Oktober 1984 31,1 19,0 
Juni 1985 30,2 20,6 
Oktober 1985 32,4 17,4 

Dersom forholdet mellom korrigert garnfangst (NJ og størrelsen av populasjonen er lineært, varierte 
den siste mellom 128.000 og 185.000 i 1982-85 (Tab. 15). De tilsvarende tetthetene lå mellom 174 
og 268 pr. ha. Usikkerheten av estimatene tilsier at det bare er tallene fra oktober 1983, juni 1984 
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og juni 1989 som er signifikant forskjellige fra de foregående i tallrekken. Tallene for juni 1989 blir 
meget store. 

Tabell 15. Populasjonsestimat basert på Ne 

Populasjon Antall/ha 

Juni 1982 145.000 210 
Oktober 1982 163.000 236 
Juni 1983 173.000 251 
Oktober 1983 119.000 172 
Juni 1984 184.000 267 
Oktober 1984 128.000 186 
Juni 1985 131.000 190 
Oktober 1985 128.000 186 
Juni 1989 570.000 826 

BESKATNING 

Når en legger tilveksten i sesongen til junilengden finner en igjen tilsvarende lengdeklasse i oktober 
og kan finne mengdeforholdet mellom dem på de to tidspunktene. I 1982 økte antallet i gruppen 
junilengde 20-26 cm (Tab. 16), rimeligvis fordi nye rekrutter kom til etter hvert som mer av 
elvesystemet ble dekt av magasinet. De større fiskene var utsatt for sterk beskatning. Hele 69 % av 
de som var mer enn 34 cm i juni forsvant. I 1985 ble halvparten av de som var 20-26 cm i juni tatt 
og nesten samtlige av de større fiskene. Den harde beskatningen fremkommer også av Fig. 5. 

Tabell 16. Differansen mellom antall ørret fanget pr. standard garnserie (Ne) i juni og av tilsvarende 
lengde i oktober når sesongveksten er lagt til 

Junilengde cm 

12-19 20-26 27-33 34-40 

1982 Juni Ne - Okt. Ne 1,97 -6,84 5,84 30,9 
Nedgang % 14 -48 40 69 

1985 Juni Ne - Okt. Ne -8,26 7,11 6,18 3,75 
Nedgang % -34 47 83 100 

Med samme fremgangsmåte og ved å gi fisken en sannsynlig vekt ved beskatning, kan en kalkulere 
sesongtapet både i antall og vekt ved å summere over de lengdeklassene som beskattes. Kalkylene 
inkluderer fisk som dør naturlig og som vandrer ut av systemet, men gir likevel usannsynlige store 
tall for høsting og gjennomsnittsvekter av den høstede fisken. Fangsten på store maskevidder er som 
nevnt under metodikken overvurdert. 

REKRUTfERING 

Rekrutteringen i juni-oktober settes til Ne for de som i oktober var mindre enn 16 cm, dvs. de som 
definitivt var mindre enn den lengden de minste fiskene i juni hadde oppnådd i oktober. Rekrutterin
gen i resten av året settes til differansen mellom Ne i oktober og juni neste år for fisk mindre enn 
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18 cm. Basert på det oppnådde tetthetsestimatet gir dette en rekruttering som varierte fra 20.000 i 
1985 til 89.000 i 1984 (Tab. 17). Det siste tallet er sannsynligvis en overestimering, men det var 
definitivt mye småfisk til stede dette året. De øvrige tallene virker rimelige og samsvarer med 
estimatene av de to årgangene småfisk som var til stede høsten 1984. I 1982 kom det spesielt mange 
nye til etter som nye elvestrekninger ble satt under vatn. 

Tabell 17. Årlig rekruttering 

Oktober - Juni Juni - Oktober Sum 

År Ne Ne Ne Antall 

1982 - 18,79 18,79 48.000 
1983 1,68 6,49 8,17 21.000 
1984 17,58 16,83 34,41 89.000 
1985 1,65 6,17 7,82 20.000 

KONKLUSJONER 

Temperaturforholdene i Granasjøen er gunstig for produksjon av laksefisk. Vekstsesongen, den 
perioden da temperaturen ligger over 4°C, er 5 måneder. Temperaturen går bare i korte perioder 
over den som er maksimal for ørretens vekst, 13 °C (Elliott 1975). 

I Finnkojsjø døde fisken ut etter noen år på grunn av oxygensvinn om vinteren (Jensen 1991). 
Minstevolumet om vinteren er for lite til å motstå det forbruket av oxygen som nedbrytningen av det 
lagrede plantematerialet krever. Både minstevolumet og vintervassføringen i Granasjøen er litt større. 
Analysene viser gode oxygenforhold. Det er imidlertid ikke tatt analyser fra den mest kritiske 
situasjonen, dvs. etter at magasinet har ligget på LRV en vinter med lite tilsig. 

Granasjøen utviklet seg til et meget godt ørretvatn. Det var tilstrekkelig med små ørret i det neddemte 
elvesystemet til umiddelbart å gi en stor bestand i det nye magasinet. Stor næringstilgang de første 
årene, spesielt av meitemark, gjorde at fiskens årlige tilvekst økte til 11-12 cm. Det betyr f. eks. at 
vektøkningen for en i utgangspunktet 20 cm ørret tiltok fra 75 til 400 g. Dvs. at den samme bestanden 
produserte minst 4 ganger så mye fiskekjøtt. Utbyttet av matfisk-størrelse under prøvefisket var 
rekordaktig de første årene. I 1989 var det fortsatt 4 ganger større enn den fangsten som et almindelig 
godt vatn gir (Jensen 1979). 

I 1982-89 ble det tatt 13 røyer, streifindivider som kom nedover vassdraget. Det ser ikke ut som røye 
klarer å etablere en bestand i Granasjøen. Demningen er en utmerket gytelokalitet for røye. En 
vellykket gyting krever imidlertid at rogna deponeres under kote 610. 

Rekrutteringen er svært god, kanskje i største laget. Høsten 1984 ble antallet av 2- og 3-årig vill ørret 
estimert til 45.000. Den årlige rekrutteringen er beregnet til 20.000-30.000, med belegg for at den 
i enkelte år er større. Det er tydeligvis en strøm av nedvandrende småørret i vassdraget. Granasjøen 
fungerer imidlertid som en felle, ørreten stoppes der. 

Basert på lengdefordelingen i prøvefiskematerialet kommer det frem estimat for hele populasjonen på 
186-248 pr. ha. For 1989 er tallet hele 826 pr. ha. Både disse estimatene og kalkyler som er gjort 
over høsting av fisk tyder på at de store maskeviddene har fanget forholdsvis bedre enn de små. Det 
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er et kjent fenomen for mange fiskearter (Hamley & Regier 1973, Hamley 1980, Rudstam et al. 1984, 
Borgstrøm 1989, Winters & Wheeler 1990). 

Frem til 1987 gikk fyllingsgraden av fiskernagene og kondisjonsfaktoren ned. I 1989 hadde de 
imidlertid tatt seg opp på 1982-nivå igjen. Det siste er bemerkelsesverdig fordi det da var en stor 
populasjon av små fisk, som måtte øve et meget sterkt trykk på næringsdyrene. Granasjøen utmerker 
seg også ved at ørreten spiste mye bunndyr, fra og med 1984 utgjorde de 54-58 % på sesongbasis. 
Grupper som vårfluer, døgnfluer og damsnegler viste fremgang. Det er sannsynlig at manøvreringen 
av Granasjøen, med en rask oppfylling og nær konstant vannstand i hele fiskens vekstsesong, gir 
muligheter for en bedre bunndyrproduksjon enn i magasin flest. Luftinsekter og småkreps er normalt 
de viktige næringskildene for ørret i regulerte magasin (Aass 1969, Nilsson 1961, 1964). I oppdemte 
magasin verden over er fjærmygg svært viktig for fiskeproduksjonen (Jensen 1988). I Granasjøen 
spilte de en langt mer beskjeden rolle enn f. eks. i Nesjøen (Jensen 1988). 

Den utsatte ørreten fordelte seg omgående rundt magasinet og klarte seg på alle vis godt i forhold til 
villørreten. Den etablerte seg også omgående i stor tetthet på demningen, den beste lokaliteten for 
ørret i Granasjøen. ørreten hevder revier. Dvs. at den utsatte ørreten fortrengte villørreten fra det 
beste leveområdet. Andel utsatt fisk i prøvefiskematerialet økte fra 14 % i 1983 til 22 % i 1985. 

Den store mengden av små ørret i 1989 pekte muligens i retning aven overbefolkning. Den positive 
utviklingen av bunndyr som næringskilde gir imidlertid gode aspekter. Det er også mulig å styre 
bestandsutviklingen gjennom sammensetningen av de maskestørrelsene som brukes under garnfisket. 
Fra grunneierhold meldes det om et godt fiske også siste sommer. 
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FORORD 

I perioden 1982-86 og i 1989 er det utført fiskeribiologiske undersøkelser i 
Innerdalsvatnet. Undersøkelsene er finansiert av Kraftverkene i Orkla (KVO). 

Det finnes lite fiskeribiologisk litteratur om reguleringer av den type en har i 
Innerdalen, hvor reguleringen er meget hard og naturlig sjøareal mangler. Det 
har derfor hatt stor interesse å kunne følge utviklingen de første årene. Da 
det var usedvanlig rike landområder som ble neddemt i Innerdalen, har fiskens 
vekst i demningsfasen blitt viet spesiell oppmerksomhet. 

Utviklingen de fem første årene er rapportert tidligere (Koks vik 1985 og 
1987). Denne rapporten vil ta for seg forholdene til og med 1989. 

LOKALITETSBESKRIVELSE 

Innerdalsvatnet er et kunstig reguleringsmagasin, etablert i forbindelse med 
kraftutbyggingen av Orklavassdraget. Magasinet dekker ved HR V ca. 10 km av 
Innerdalen og har et areal på ca. 6,5 km2• Dalbunnen ved damstedet ligger 
765 m o.h. Vannstanden ved fullt magasin (HRV) er 813 m o.h. Laveste 
regulerte vannstand (LRV) er 778 m. Dette gir en reguleringshøyde på 35 m. 

Den neddemte delen av Innerdalen har berggrunn bestående av glimmerskifer 
med høyt kalkinnhold, og området var kjent for sin rike flora. I dalbunnen er 
det tykke løsavleiringer som hovedsakelig består av løsmasse avsatt i vatn. 
Seterbruket hadde lange tradisjoner i dalen, og hele Il setrer ble neddemt. 

I storparten av magasinområdet hadde dalen lite fall. På de 6 km mellom 
Flonan og Innas samløp med Elsåa (fig.l) var høydeforskjellen bare 4 m. 
Dalbunnen var de fleste steder svært flat med skarp knekk mot dalsidene. I 
det mest åpne partiet, mellom Flonan og Storengsetra, var bredden 600-800 m. 

Ifølge Moen (1976) rant Inna på den nederste kilometeren av magasinområdet 
ganske stri på stein- og grusbunn. Bjørkeskogen gikk helt ned til elvekanten. 
Videre fløt elva svært stille i til dels store meandre opp til Storengsetra. 
Fallet var bare l m på en 3 km lang strekning. En rekke kroksjøer var avsnørt 
på begge sider av elveleiet. Elva var svært stille og enkelte steder flere meter 
dyp i dette området. Bunnen var dekt av sand iblandet noe organisk materiale. 
Videre oppover til samløpet med Elså hadde Inna for det meste svak strøm og 
grusbunn. Enkelte steder var det loner med finere substrat og noe bunnvegeta
sjon. Ovenfor elvemøtet hadde begge elver tiltagende helling og grovere 
substrat. 

Inna har sine kilder ved Store Innsjøen (824 m o.h.). Orkla er overført til 
Innerdalsvatnet i en knappe 4 km lang tunnel fra Øvre Dølvad. 

Den kalkrike berggrunnen i nedslagsfeltet gir meget gunstig vannkvalitet for 
produksjonen i Innerdalsvatnet og tilløpsbekkene. Vannkjemiske analyser 
(Koksvik 1985) ga pH-verdier på 6,9-7,5 i overflatevatn, ledningsevne 37-80 
Jls/cm, total hardhet 1,20-2,40 °dH og alkalitet 0,33-0,76 meq. 

Fyllingen av Innerdalsvatnet begynte våren 1982. Vannstanden nådde ca. kote 
809 første høst (fig. 2). Nedtapping første vinter gikk ned til kote 780. I 1983 
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ble magasinet første gang helt fylt (kote 813). Dette skjedde i begynnelsen av 
august. Nedtappingen vinteren 1983/84 gikk ned til ca. kote 781. Sommeren 
1984 ble ikke magasinet helt fylt. I perioden 10. juni - l. september lå 
vannstanden mellom kote 810 og 812. 

Vinteren 1983/85 var vannstanden nesten nede på LRV 778 i en kort periode. I 
1985 nådde ikke vannstanden kote 810 før i midten av juli. Magasinet var da 
helt fullt i en meget kort periode i oktober. Vinteren 1985/86 ble det tappet 
ned til LRV. Vannstanden var lav sommeren 1986. I juli lå den mellom kote 805 
og 806. Magasinet fyltes deretter jevnt og nådde kote 812 rundt 10. 
september. 

METODIKK 

Prøvefisket ble utført med standard bunngarnserier, hver serie bestående av 7 
garn med følgende maskevidder: 14(45), 16(39), 18(35), 22(29), 24(26) og 2 x 
30(21) omfar (mm). Garna ble satt enkeltvis og tilfeldig, uten hensyn til 
maskevidde. 

Fiskematerialet er analysert med hensyn på alder, vekst, ernæring, kjøttfarge, 
kjønn, utviklingsstadier av gonader og parasitter. Fiskens lengde er målt fra 
snuten til enden av sammenklemt halefinne (maksimal lengde). Fiskens kondi
sjonsfaktor er beregnet etter formelen 

k= 
vekt (gram) x 100 

lengde3 (cm) 

De enkelte næringsdyrgruppers mengdemessige betydning i mageprøver er 
vurdert volummessig (%) i forhold til hverandre. 

FISK 

Utbytte 

Utviklingen for utbytte ved prøvefiske i perioden 1982-89 er vist i tabell 1 og 
fig. 3. 

Utbyttet har vært meget høyt i hele perioden. Dersom en sammenligner 
utbyttet i 1989 med gjennomsnittet for de tre første årene, vil en finne at 
totalt utbytte pr. garnserie er redusert med 19 %, men det er likevel for 
tidlig å si om fangstene er i ferd med å bli mindre, slik som forventet. 
Utbyttet pr. serie var f.eks. i 1989 omtrent det samme som i 1984. 
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Tabell 1. Gjennomsnittlig utbytte (g/garnnatt) pr. garnserie og for maskevidder 
18-24 omfar, samt ørretens middelvekt ved prøvefiske i september 
1982-86 

Ar 1982 1983 1984 1985 1986 1989 

Utbytte pr. serie 17987 20214 15550 11493 16030 14542 
14-300mf. 

Utbytte pr. garn 3325 3295 2155 1895 2524 2703 
18-24 omf. 

Fiskens middelvekt 201 213 274 310 297 199 
14-30 omf. 

Utbyttet på maskevidder 18-24 omfar er mye brukt for å gi et bilde av mengde 
fisk av attraktiv fangststørrelse Utbyttet for disse maskeviddene i Innerdals
vatnet har variert fra 1,9 til 3,3 kg/garnnatt. Utbyttet i 1989 var 2,7 kg. Bare 
de to første årene hadde bedre resultat. 

Jensen (1979) fant på grunnlag av fangstdata fra 79 norske vatn med bestand 
av ørret og røye, eller bare en avartene, at fangster over 2 kg/garnnatt var 
svært sjeldne og nesten utelukkende representert fra reguleringsmagasin med 
kraftig demningseffekt. Resultatene fra Innerdalsvatnet er på høyde med 
Nesjøen i Tydal de første årene etter regulering (Koksvik 1974) og Granasjøen 
(Bergan 1985). 

Det har i hele perioden vært godt utbytte på alle maskestørrelser i garnserien 
(fig. 3). Utbyttet på småmaskete garn (24 og 30 omf.) indikerer at det 
fremdeles i 1989 var god rekruttering. Når det gjelder utbyttet på de største 
maskeviddene (14 og 16 omf.), indikerer resultatene fra 1989 at det begynner å 
bli mindre stor fisk. 

Middelvekten for fisk fanget i standardserien økte fra 200 til 300 g i perioden 
1982-1985/86. I 1989 var middelvekten igjen nede på ca. 200 g. En vil komme 
nærmere inn på dette forholdet under omtalen av fiskens vekst. 

Vekst 

Alder og tilvekst hos all fisk er beregnet på grunnlag av skjellanalyser. Tabell 
2 viser gjennomsnittlig tilvekst hos fisk av ulik alder i forskjellige år. 

I perioden før regulering vokste fisken knappe 5 cm i året de to første 
leveår, og mellom 5 og 6 cm de to neste. Dette anses som middels god vekst. 
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Tabell 2. Gjennomsnittlig tilvekst (cm) for ulike aldersgrupper i ulike år. 

Aldersgruppe 
Ar O 2 3 4 5 

1977 4.5 
1978 4.8 5.0 
1979 4.6 4.9 4.9 
1980 4.8 5.3 5.0 5.1 
1981 4.6 4.9 5.5 5.8 6.0 Før regulering 
----------------------------------------------------------------------------
1982 5.0 7.1 9.3 10.7 9.9 8.0 Etter regulering 
1983 4.9 6.7 7.5 9.0 8.6 7.8 
1984 4.7 6.5 7.4 7.3 8.9 
1985 4.5 7.1 6.8 8.5 6.9 7.4 
1986 4.8 5.8 6.9 6.5 
1987 5.8 5.9 6.3 6.5 
1988 6.0 5.8 6.5 4.7 

I 1982, da magasinet var under oppfylling for første gang, hadde fisken eksep
sjonelt god tilvekst. Dette gjelder spesielt 2-4 åringene som vokste mellom 9.3 
og 10.7 cm dette året. Tilveksten ble således nesten fordoblet for disse 
aldersgruppene. 

Fra 1983 har tilveksten vært gjennomgående noe redusert, men den må likevel 
betegnes som meget god i perioden 1983-85. Første leveår (aldersgruppe O) 
står fisken sannsynligvis på gytebekkene og influeres lite av endringer i 
næringsforholdene i magasinet. 

I 1986-88 ble tilveksten ytterligere noe redusert, men fremdeles i 1988 hadde 
fisken noe over det en regner som middels tilvekst. 

En sammenligning av veksten hos enkeltfisk av samme årsklasse viste uvanlig 
stor spredning i materialet. Dette er anskueliggjort i fig. 4 hvor vekstutvik
lingen for all fisk av årgang 1981 er plottet. 

Den store spredningen kan skyldes flere forhold. Mengden av fisk i Innerdals
vatnet i årene umiddelbart etter regulering kan tyde på at det har foregått en 
betydelig nedvandring av fisk til magasinet fra ovenforliggende deler av vass
draget. Fisk med vekstbakgrunn som beregnet for perioden før regulering kan 
således ved ulik alder ha blitt introdusert til det gode næringstilbudet i maga
sinet. Studier av tilvekst hos enkeltfisk av samme årsklasse kan tyde på dette. 
En kan heller ikke se bort fra at næringsforholdene kan ha variert innen 
magasinet, slik at vekstspredningen også skyldes dette. 
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Alderssammensetning og lengdefordeling 

Alderssammensetningen i materialet ved ulike tidspunkt er vist i tabell 3 og 
lengdefordelingen i figur 5. 

Under demningsfasen i 1982 ble det vesentlig fanget 3-5 åringer. Med hensyn 
til lengdefordeling ga dette utslag i sterk dominans for lengdegruppe 20-25 cm 
høsten 1982. 

Høsten 1983 kom en ny årsklasse inn i fangstene i stort antall. Dette var års
klasse 1981, som da var toåringer og utgjorde hele 37 % av total fangst. 
Lengdegruppe 15-20 cm dominerte. 

Resultater fra påfølgende år viste at årsklasse 1981 var meget sterk. Den 
gjenkjennes ved stor dominans av 3-åringer i 1984 (65 %), 4-åringer i 
1985 (46 %) og 5-åringer i 1986 (40 %). I lengdefordelingen ga dette utslag i en 
topp for lengdegruppe 20-25 cm i 1984, 25-30 cm i 1985 og 30-40 cm i 1986. 
Det synes klart at fisk som var ett år da magasinet begynte å fylles, må ha 
hatt spesielt gode betingelser for overlevelse. 

I 1989 bestod hovedtyngden av fangsten av 3- og 4-åringer. 3-åringene 
utgjorde hele 47%. I lengdefordelingen gjenspeiles dette i den store andelen av 
fisk mellom 20 og 25 cm. Rekrutteringen til magasinet var m.a.o. fremdeles god. 

Det betydelige innslaget av ung fisk i fangstene i årene før rekruttering av 
fisk fra magasinets egen populasjon kan ha gjort seg gjeldende, tyder på at 
det har foregått en betydelig nedvandring av fisk fra ovenforliggende deler av 
vassdraget. 

Tabell 3. Alderssammensetning i % hos ørret fanget i standard bunngarnserier 1982-89 

Alder i år Antall fisk 
Dato 2 3 4 5 6 7 >7 i analysen 

Juli -82 2 26 43 25 2 129 
Sept -82 8 55 28 7 1 155 
Sept -83 37 29 23 7 4 203 
Sept -84 5 65 13 15 2 170 
Sept -85 5 22 46 23 4 74 
Sept -86 14 27 14 40 4 l 160 
Sept -89 3 47 25 16 9 1 219 

Kondisjonsfaktor og kjøttfarge 

Kondisjonsfaktor for ulike lengdegrupper i perioden 1982-89 er vist i figur 6. I 
1982-84 var k-faktor meget høy for alle lengdegrupper. Spesielt høye verdier 
ble funnet i 1982 under første gangs fylling av magasinet. I 1985-86 ble det 
fremdeles registrert verdier godt over middels, men med en klar tendens til 
avtagende verdier med fiskens størrelse. I 1989 var k-faktor for de minste 
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lengdegruppene fremdeles høy, mens de største lengdegruppene hadde k-faktor 
som ligger i overkant av middels høy. 

K-faktor gjenspeiler meget gode næringsforhold i hele undersøkelsesperioden, 
og eksepsjonelt gode forhold de første årene etter etablering av magasinet. 
Det har likevel funnet sted en tilbakegang over tid som har gitt seg størst 
utslag hos den større fisken. 

Kjøttfargen hos ørret gjenspeiler ernæringen og benyttes sammen med k-faktor 
til å beskrive fiskens kvalitet. Det er fargestoffene karotenoider som finnes i 
en del næringsdyr, og spesielt krepsdyr, som gir rødfargen i kjøttet hos ørret. 

I 1982 fantes det ikke fisk i fangstene som hadde klart rødfarget kjøtt. All 
fisk var hvit eller lyserød i kjøttet (fig. 7). I 1983-84 hadde en betydelig 
andel av fisken fått rød kjøttfarge, og fra 1985 har hovedtyngden av fisk 
over 30 cm hatt rødt kjøtt. Det sterke innslaget av planktonkreps i mageprø
vene de senere årene er sannsynligvis hovedårsaken til endringene i kjøttfarge. 
Når det gjelder de minste størrelsesgruppene, er det sjelden å finne sterkt 
rødfarget kjøtt uansett næringsgrunnlag. 

Selv om k-faktor har gått noe ned, vurderes kvaliteten på fisken som bedre i 
de siste årene enn i de første, da den spesielt raske veksten ga løst kjøtt som 
i tillegg var lyst og ikke spesielt velsmakende. Dette gjelder særlig første året 
da meitemark var viktigste næringsdyr. 

Gytefisk 

Populasjonen var i hele undersøkelsesperioden preget av tidlig kjønnsmodning 
hos hanner, mens hunner bare unntaksvis ble kjønnsmodne før de nådde en 
lengde på minst 35 cm (tab. 4). Selv i de største lengdegruppene ble det 
funnet en stor andel gjeldfisk blant hunnene. 

Kjønnsmodningen er avhengig av både genetiske faktorer og næringstilgang. 
Ved god tilgang på næring er det vanlig at hunnene blir senere kjønnsmodne, 
mens hannene har en tendens til å gyte tidlig uansett næringsforhold. Selv 
hos fisk under 20 cm var hovedtyngden gytemodne hanner i septemberfangst
ene. 

Næringsvalg 

De første to årene var meitemark dominerende i mageprøvene (figur 8). Det er 
vanlig at ørreten i stor grad selekterer meitemark under første fylling av 
magasiner. En må regne med at det rike jordsmonnet i Innerdalen ga store 
mengder tilgjengelig mark etter hvert som nye landområder ble satt under 
vatn. Fra 1984 har forekomsten av meitemark i mageprøvene vært mer 
beskjeden, men den har likevel tilhørt de tre viktigste grupper av næringsdyr , 
vurdert ut fra volumandel. At meitemarkens betydning har vart så lenge, 
skyldes nok manøvreringen av magasinet, som har gitt ulike høyder ulike år og 
korte perioder med oversvømt areal i de øverste metrene. 
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Tabell 4. Forekomst av gytefisk i ulike fangstperioder 

Lengdegruppe (cm) 

< 20 20-25 25-30 30-35 35-40 > 40 Totalt 

Antall gytehanner 
Antall gytehunner 

Total fangst 
% gytere 

Antall gytehanner 
Antall gytehunner 

Total fangst 
% gytere 

Antall gytehanner 
Antall gytehunner 

Total fangst 
% gytere 

Antall gytehanner 
Antall gytehunner 

Total fangst 
% gytere 

Antall gytehanner 
Antall gytehunner 

Total fangst 
% gytere 

Antall gytehanner 
Antall gytehunner 

Total fangst 
% gytere 

Antall gyte hanner 
Antall gytehunner 

Total fangst 
% gytere 

23 
O 

75 
31 

19 
O 

22 
86 

19 
O 

64 
30 

14 
O 

21 
66 

3 
O 

4 
75 

20 
O 

26 
77 

39 
O 

46 
85 

37 
O 

90 
41 

85 
O 

99 
85 

25 
O 

39 
64 

54 
O 

68 
79 

6 
O 

14 
43 

21 
O 

29 
72 

63 
O 

79 
80 

Juli 1982 
15 2 l 
104 

40 
40 

8 
25 

Sept. 1982 

5 
100 

22 2 2 
O O 

30 
73 

15 
13 

Sept. 1983 
43 Il 
O O 

51 
84 

20 
55 

Sept. 1984 
12 3 
O O 

30 
40 

14 
21 

Sept. J985 

Il 
18 

10 
20 

21 
10 

15 4 5 
O O l 

27 
56 

9 
44 

Sept. 1986 

13 
46 

10 6 l 
036 

26 
38 

39 
23 

Sept. 1989 

33 
21 

15 8 3 
128 

38 
42 

35 
29 

15 
73 

l 
2 

3 
100 

O 

l 
100 

l 
O 

6 
17 

O 
6 

15 
38 

2 
4 

7 
86 

O 
9 

9 
100 

O 
6 

6 
100 

79 
7 

221 
40 

129 
2 

178 
74 

100 
l 

190 
53 

84 
7 

170 
54 

35 
5 

74 
54 

58 
18 

162 
47 

128 
17 

219 
66 
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Fra 1984 tok planktonkreps over som dominerende næringsdyrgruppe i 
materialet. Det var spesielt artene Daphnia ga/eala og Bylholrephes /ongimanus 
som fikk betydning. Selv ørret i de største lengdegruppene spiste plankton som 
viktigste næringsdyr. I 1985 utgjorde plankton i gjennomsnitt 78 % av 
mageinnholdets volum, og 85 % av fisken hadde spist plankton. I 1986 var 
tallene henholdsvis 51 % og 73 % og i 1989 57% og 87%. 

Planktonkreps er lite influert av vannstandsendringer i forhold til bunndyr. En 
kan regne med at produksjonen bli god i lang tid framover. De aktuelle 
planktonartene har imidlertid en årsrytme som gjør at de forekommer i større 
mengde bare i deler av fiskens vekstsesong. Deres betydning som næringsdyr 
for ørreten vil således likevel bli begrenset. 

I mange kraftverksmagasiner har fjærmygglarver fått stor betydning som nær
ingsdyr for fisken (Koksvik 1974, Jensen 1982). Gruppens betydning i Innerdals
vatnet har vært beskjeden etter 1982. Fra 1985 har fjærmygglarvenes volum
messige betydning vært mindre enn 1 %.Øvrige vann levende insektlarver, snegl 
og muslinger har også hatt liten betydning som næringsdyr. Betydningen av 
luftinsekter har vært variabel. Det er normalt og har sammenheng med værfor
hold, klekkeperioder etc. 

OPPSUMMERING 

Ørretbestanden har vært uventet stor de første åtte årene i Innerdalsvatnet. 
Innenfor det neddemte området på 6,5 km2 fantes det tidligere fisk kun i Inna 
med tilløpsbekker. Mye tyder på at det har foregått en nedvandring av fisk til 
magasinet fra ovenforliggende deler av vassdraget. 

Allerede i 1982 var utbyttet av ørret ved prøvefiske eksepsjonelt høyt og på 
høyde med de beste resultater fra norske ørretvatn. Fisket har holdt seg godt 
i hele perioden 1982-89. Utbyttet på småmaskete garn indikerer at det 
fremdeles i 1989 var god rekruttering. Middelvekt for ørret fanget på standard 
garnserier var omtrent den samme i 1989 som i 1982-83 (ca. 200 g), mens den 
var ca. l 00 g høyere i 1985-86. 

Mens ørreten før regulering hadde en tilvekst på rundt 5 cm i året, kunne en 
notere 10 cm for flere aldersgrupper det første året i magasinet. Tilveksten har 
senere gradvis avtatt, men den må fremdeles betegnes som god. 

Alderssammensetningen viser at årsklasse 1981 var meget tallrik og dominerte 
fangstene i perioden 1983-86. Dette indikerer spesielt gode overlevelsesforhold 
for fisk som var ett år da fyllingen av magasinet begynte. 

Alle størrelsesgrupper av fisk hadde høy kondisjonsfaktor i hele perioden 1982-
86. En gradvis reduksjon fant likevel sted fra det spesielt høye nivået i 1982. I 
1989 var k-faktor for de største lengdegruppene middels god, mens de minste 
lengdegruppene fremdeles hadde høy k-faktor. I 1982 hadde all fisk hvitt eller 
lyserødt kjøtt. En betydelig del av fisken hadde rødt kjøtt i 1983-84, og fra 
1985 har storparten av fisk større enn 30 cm hatt rødt kjøtt. For konsum be
traktes ørreten i slutten av perioden som bedre enn i starten. 

Vekst, kondisjon og kjøttfarge gjenspeiler næringsforholdene. Under demnings
fasen i 1982 må næringstilgangen ha vært spesielt god. Meitemark var da vik-
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tigste næringsobjekt. Fra 1984 har planktonkreps tatt over denne rollen. 
Artene Daphnia galeata og Bythotrephes longimanus har hatt størst betydning. 

Den store reguleringshøyden må forventes å gi dårligere næringsforhold i 
magasinet på sikt, mens det 60 ha store terskelbassenget som fra 1990 er 
avsnørt ved Innas innløp i sørøst, bør kunne opprettholde permanente gode 
betingelser for ørreten. 
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Omriss av Innerdalsvatnet på kartskisse over området før neddem
ming. 
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Viltkart for Orkdal og Rennebu 

Generelt om viltkartarbeidet 

Formål 
Formålet med et viltkartverk er først og fremst å skape et 
dokument til bruk i arealforvaltingen. Det skal være et 
sektorinnspill for å fremme viltinteressene i den samlede 
ressursdisponeringen. Sentralt i dette arbeidet står 
viltnemnda, som skal være et bindeledd mellom kommunen og den 
sentrale viltforvaltinga, representert ved Fylkesmannens 
miljøvernavdeling og Direktoratet for naturforvalting. For 
kommunen og viltforvaltingen er et godt viltkartverk det beste 
redskapet for å dokumentere viltinteressene i utbyggingssaker. 

Et viltkartverk inneholder dokumentasjon av naturkvaliteter 
som burde ha langt større bruksområde enn bare i areal
planlegging. Et viktig formål er å Øke almennhetens kjennskap 
til og forståelse for natur generelt og vilt spesielt. Dette 
håper vi å oppnå ved å sende ut viltkartet til skoler, ideelle 
organisasjoner og andre interessert. En del av viltkartverket 
er unndratt offentlighet, men dette skal jeg komme tilbake 
til. 

De tidligere viltkartene i Sør-Trøndelag er preget aven 
ensidig fokusering på det jaktbare viltet, og dårlig 
oppdatering pga manglende revideringsrutiner. Et formål med 
dagens viltkartlegging er å kartlegge i tråd med viltbegrepet 
i viltlovens § 2 hvor vilt defineres som alle viltlevende 
landpattedyr" fugler, amfibier og krypdyr. Nye 
revideringsrutiner er nå knyttet til kartene. 

De reviderte viltkartene skal ha en brukervennlig utforming, 
med oversiktlige og informative kart, og en omfattende og 
lettlest rapport. 

Lovgrunnlaget 
Lovgrunnlaget som ivaretar viltinteressene er i fØrste rekke 
viltloven av 1981. I formålsparagrafen, § l, heter det: 

"Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens 
produktivitet og artsrikdom bevares." 

Videre i § 7: 

"Hensynet til viltinteressene skal innpasses i den 
oversiktlige planlegging i kommune og fylke. Under 
utarbeiding av slike planer skal vedkommende myndighet på et 
tidlig tidspunkt sØke samarbeid med viltorganene." 
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Viltkartverket skal bidra til at evt. utbyggere på best mulig 
måte skal kunne oppfylle disse lovparagrafene. 

Metoden for utarbeidelse 
Sør-Trøndelag vil over en 5-års periode revidere det 
eksisterende viltkartet. Pr. idag er 10 kommuner revidert, 
deriblant Orkdal og Rennebu. 

Ansvarlig for viltkartleggingen er den enkelte kommune, 
støttet av faglig og Økonomisk bistand fra fylkesmannens 
miljØvernavdeling. 

Kommunen ansetter en viltkartlegger som står for innsamlingen 
av informasjonen. Innsamlingen foregår gjennom intervjuer av 
viltkyndige personer i kommunen, gjennom samling av skriftelig 
matriale om viltet i kommunen og til en viss grad av egne 
felt-undersØkelser. All informasjon blir vurdert av et 
arbeidsutvalg med følgende sammensetting: 

- viltnemnd 
- landbrukskontoret 
- kommunepolitiker 
- kommuneplanlegger 
- fylkesmannens miljØvernavdeling 
- viltkartlegger 

Viltkartleggeren tegner kartene og skriver kommunens 
viltrapport, og matrialet godkjennes av arbeidsutvalget. 

Hele prosessen tar fra to til tre måneder og er budsjettert 
med totale kostnader på rundt kr.50.000,-, inkludert et 
tilskudd fra viltfondet på kr.25.000,-. 

Oppbygging av kartverket 
Det ferdige kartverket har en offentlig del bestående aven 
rapport og et viltområdekart med prioritering av viktige 
viltbiotoper. Vi har tre ulike kategorier: 

l. Svært viktige viltområder hvor det er dokumentert 
sterke viltinteresser, og hvor alle inngrep i 
utgangspunktet er uØnsket. Alle planer må på et tidlig 
tidspunkt forelegges viltmyndighetene. 

2. Viktige viltområder hvor det også er sterke 
viltinteresser, men hvor inngrep er mulig etter en 
grundig vurdering i samråd med viltmyndighetene. 

3. Andre viltområder hvor det også er viltinteresser, men 
hvor disse ikke har avgjørende betydning ved 
arealdisponeringen. 

Detaljekartene danner grunnlaget for viltområdekartet og 
oppbevares hos viltnemnd og fylkesmannen, og disse er unndratt 
offentlighet. Ved en eventuell utbygging vil informasjonen 
være tilgjengelig ved henvendelse til de nevnte instanser. 
Grunnen til at disse kartene er unndratt offentlighet er faren 
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for misbruk og et lØfte til alle bidragsyterne om at 
viltopplysningene behandles konfidensielt. Særlig utsatt for 
ulike typer faunakriminalitet er viktige leveområder for 
rovfugl og rovdyr. 

Viltkartet = Offentlig del 
(Rapport og vilt

områdekart) 

Foreløpige erfaringer 

+ Detaljekart 
Enkeltlokaliteter, 
oppbevart hos VN/FM) 

De to årene det nye viltkartverket har fungert har vi fått 
gode erfaringer og tilbakemeldinger. Ved å gi en viltfaglig 
prioritering av områdene letter vi arbeidet for areal
planleggerne som sjelden har den inngående biologiske 
kunnskapen som er nØdvendig for å kunne vurdere 
viltinteressene opp mot andre interesser. I tillegg har 
kommunene fått en grundig gjennomgang og større forståelse for 
den ressursen viltet er. Ikke bare i kilo kjØtt og hard 
valuta, men også som opplevelseverdi og trivselsfaktor. 

Spesielt om viltkartene for Rennebu og Orkdal. 

Begge kommunene ble viltkartlagt i 1990. 

Spesielle viltkvaliteter i Orkdal knyttet til Orkla: 

*Meandersjøene - vannfugl og amfibier 
*Orkla hekkeområde for flere vann-/våtmarksfugl, i tillegg til 
at deler er overvintringsområde samt rasteplass for 
trekkfugler. 
*Viktig for arter som oter og bever, leveområde og 
spredningsvei. 
*Kantskogen en viktig småfuglbiotop 

Spesielle viltkvaliteter i Rennebu knyttet til Orkla: 

*Oter og bever har permanent tilhold i elva 
*Gode rovfuglbiotoper i de beskyttede klØftene og stupene 
langs elva. 
*Kantskog med småfuglbiotoper 
*Spredt og sporadisk opphold av sangsvane vinterstid. 
*Samlingsplasser for trane på trekket (særlig i Meldal). 
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TILPASSET BRUKERGRUPPENE 
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VILTORGANENE

Miljøverndepartementet

Direktoratet for
naturforvalting

Fylkesmannens
miljøvernavdeling

Viltnemnda

evt. hovedutvalg i kom. ei.
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Arbeidsplan for viltkartleggeren 

Opprette et kontaktnett 
og et arbeidsutvalg i 
kommunen. 

Samle informasjon 
- intervjuer 
- tidligere arbeider 
- feltundersøkelser 

Utforming av grunnlagskart. 
Revidering og prioritering i AU. 

Skriving av rapport og trykking av 
kart. 
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RESULTATET 

En kartdel: 

Grunnlagskart (A-kart) 

Viltområdekart (B-kart) 

Rapport over viltet: 

Generell del 

Spesiell del for 
kommunen 

Status over viltet 
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NERSKOGMAGASINETS EFFEKTER 
o 

PA TILGRENSENDE 
FUGLEPOPULASJONER~ 

STATUS ETTER FELTARBEIDET I 
1991 

AV 

PER GUSTAV THINGSTAD 



189 

INNLEDNING 

De ornitologiske etterundersøkelsene ved Nerskogmagasinet i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag, har 
nå pågått i 3 år (1989-91). En har i dt:.nne perioden konsentrert seg om å etterspore eventuelle effekter 
fra magasinet på det tilgrensende fuglesamfunnet (vesentlig spurvefugl); hvor territorietetthet, 
produksjon, næringstilgang og lokalklimatiske effekter er stikkord. 

Jonny Pedersen assisterte meg under feltarbeidet, han har også sortert og bestemt det innsamlete 
insektmaterialet fra de to første årene. Dessuten har Tore Opdahl, Otto Frengen og Ola Vie gitt viktige 
bidrag under feltarbeidet. Førstnevnte holder dessuten nå på med en hovedfagsoppgave ved zool. inst., 
A VH, i tilknytning til disse undersøkelsene. Kraftverkene i Orkla har velvilligst stilt sin hytte til 
disposisjon under store deler av feltarbeidet. Arbeidet er finansiert fra Konsesjonsavgiftsfondet, NVE. 

For nærmere område- og metode-beskrivelser henvises til Thingstad (1991). 

RESULTATER 

I løpet av undersøkelsesperioden er det benyttet to ulike takseringsfelter som grenser ned mot magasinet 
på østsida av magasinet. Felt I (overveiende engbjørkeskog) ble benyttet i 1989 og 1990, mens felt 
Il (overveiende skogkledd rikmyr/heibjørkeskog) ble taksert i 1990 og 1991. Resultatene av disse 
takseringene står oppført i tabellene 1-4. Her blir også fordelingen av de registrerte territoriene i ulike 
avstandssoner fra HRV angitt (høyeste regulerte vannstand). I 1990 og 1991 ble det også foretatt 
kvantitative takseringer av fuglesamfunnet knyttet til kantskogen langs Levra, resultatene fra disse 
takseringene står oppført i tabell 5. Som det framgår av disse tabellene ble det registrert lavere tetthet 
i fuglesamfunnet i 1991 enn i de to foregående årene. Antall registrerte territorier totalt innen felt Il 
og feltet ved Levra var da også i følge .i-testen (med Yates' korreksjon) signifikant mindre i 1991 
enn året i forveien, med henholdsvis 205 1/2 og 117 1/4 stykker i felt Il de to årene (.i = 24.68, 
p < 0.001) og 71 og 44 1/2 ved Levra (.i = 5.63, P < 0.02). Samtlige år fant vi imidlertid færre 
territorier i 100 meter sonen like ovenfor HRV enn innen de øvrige takserte arealene. Tabell 6 gir 
en oversikt over samlet antall registrerte territorier i fuglesamfunnet (gråtrosten er ikke medregnet, 
dette blant annet på grunn av dens tendens til å hekke i kolonier) innen de ulike avstandsintervallene 
fra HRV i feltene log Il i undersøkelsesperioden. Dersom en sammenligner disse antallene (O) med 
det en skulle forvente ut fra lik fordeling innen de takserte arealene innen de ulike sonene (F), ser en 
av tabell 7 at antall registrerte territorier avviker spesielt mye fra forventet antall i den nedre sonen. 
Forskjellen mellom observert og forventet antall totalt i de aktuelle sonene er svakt signifikant (x2 = 
11.24, P < 0.02). Tabell 7 presenterer forskjellene i tetthet på grunnlag av antall registrerte territorier 
innen de ulike takserte arealene i de ulike sonene. Disse verdiene er benyttet til framstilling av figur 
1, der den relative tetthetsindeksen på 100 refererer seg til gjennomsnittstettheten angitt til høyre på 
tabellen. Figuren gjenspeiler den tidligere omtalte reduserte territorietettheten nede ved magasinet (O -
100 m fra HRV), men det framgår også at tettheten i intervallet 100 til 300 meter fra HRV i felt Il 

var mindre enn den gjennomsnittlige tettheten innen feltet i 1991. Ettersom bakgrunnsmaterialet her 
blir så lite (bare 16 revir innen dette intervallet) blir imidlertid denne forskjellen mellom observert 
redusert antall og forventet likt antall ikke signifikant. 
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Når det gjelder produksjons studiene av svartkvit fluesnapper i de tre benyttede kasserekkene (~ 60 
kasser) nede ved magasinet, oppe i bjørkeskogslia og langs Levra, så var variasjonene i kullstørrelsen 
på eggstadiet og antall utfløyne unger ganske betydelige både mellom de ulike kasserekkene og mellom 
de ulike årene undersøkelsene har pågått Gf. fig. 2 og 3). Som en ser skiller 1991 seg ut med mindre 
kull størrelser enn de to foregående årene. Dette året ble det i snitt lagt 4.87 egg i 31 kasser, året forut 
i snitt 5.70 egg i 37 kasser, og i 1989 var snittet 5.48 egg i 29 kasser (totalt bare 150 kasser dette året). 
Ifølge t-testen er begge disse forskjellene signifikante (t = 3.96, P < 0.001 i det første tilfellet og 
t = 2.39, P = 0.020 i det siste). Det kom i snitt 4.84 unger på vingene fra 31 vellykkete kull i 1990, 
det tilsvarende antallet var 4.32 fra 22 vellykkete kull i 1991. På grunn av relativt store standardavvik 
er imidlertid ikke denne forskjellen signifikant Ct = 1.56, P = 0.125). 

Forskjellene i kullstørrelse på egg- og utflygingsstadiet innen ett og samme år kan, som figurene 2 
og 3 viser, også være betydelige. I 1991 ble det f. eks. i snitt lagt 5.38 egg i 8 kasser i øvrefeltet og 
4.44 i 9 kasser i nedrefeltet, denne forskjellen er svak signifikant (t = 1.98, P = 0.067). Også 
forskjellen mellom gjennomsnittlig antall utfløyne unger i vellykkete kull innen disse to feltene er svak 
signifikant dette året (4.83 mot 3.33, n = 6 i begge, t = 2.58, P = 0.028). Det totale materiale fra 
årene 1989 til og med 1991 viser at det i snitt ble produsert svakt signifikant flere unger i de vellykkete 
kullene i den øvre kasserekka (n = 24) enn i den nedre (n = 28), nemlig 4.88 mot 4.21 (t = 1.99, 
P = 0.052), forskjellen på eggstadiet var for det totale materialet ikke signifikant (5.59 mot 5.29, t 
= 1.40). Kasserekka ved Levra ble bare benyttet i 1990 og 1991; det siste året var hekketilslaget her 
intermediært i forhold til de to øvrige rekkene. I 1990 var gjennomsnittlig antall utfløyne unger i de 
vellykkete kullene størst ved Levra Gf. fig. 3). Denne forskjellen i ungeproduksjonen mellom 
kasserekka ved Levra (11 vellykkete kull) og den nede ved magasinet (12 vellykkete) var svakt 
signifikant (5.27 mot 4.50, t = 2.05, P = 0.053), mens forskjellen mellom Levra- og øvre-rekka ikke 
var signifikant (5.27 mot 4.75, t = 1.05). Det samme er tilfellet dersom en slår sammen materialet 
fra begge år; bare forskjellen mellom gjennomsnittlig antall utfløyne unger i vellykkete kull innen 
kasserekka ved Levra (n = 21) og den ved magasinet (n = 18) blir signifikant (4.95 mot 4.11, t = 
2.24, P = 0.031). 

Eggvektene ble bare målt i 1990 og 1991, men som det framgår av figur 4 var det her små variasjoner 
mellom de ulike feltene og mellom de to årene. På grunn av mindre kullstørrelse ble kullmassene 
(eggantall multiplisert med gjennomsnittlig eggvekt i hvert kull) gjennomgående mindre i 1991 enn 
i 1990 (fig. 5). Kullmassene var i snitt 9.79 gram i 1990 og året etter 8.26 gram, denne forskjellen 
er signifikant (t = 3.89, P < 0.001). Gjennomsnittlig oppnådd maksimalvekt av ungene innen de ulike 
feltene varierte lite mellom feltene og de ulike årene; det eneste feltet som skilte seg noe ut var 
øvrefeltet i 1989 og i 1991 Gf. tab. 8). Ungemassene (gjennomsnittlig antall utfløyne unger i vellykkete 
reir multiplisert med gjennomsnittlig oppnådd maksimalvekt av ungene i hvert kull) var også mindre 
i 1991 enn i 1990 (62.81 gram mot 71.10 gram, - jf. fig. 6), men her var standardavvikene så store 
(20.94 og 16.36) at denne forskjellen ikke ble signifikant i følge t-testen. Når det gjelder de innbyrdes 
forskjellene mellom de ulike feltene i 1990 og 1991, så var det bare en del av de gjennomsnittlige 
ungemassene som var signifikant forskjellige Gf. fig. 6). Kullmassene var gjennomgående størst i 
øvrefeltet (fig. 5). I 1990 var den gjennomsnittlige ungemassen i kassene ved Levra svakt signifikant 
tyngre enn i kasserekka ved magasinet (t = 2.21, P = 0.041), mens det året etter var øvrefeltet som 
hadde svakt signifikant tyngre unger enn nedrefeltet (t = 2.17, P = 0.055). Totalt de to årene er 
forskjellen mellom Levra og nedrefeltet svak signifikant (t = 2.30, P = 0.028), men ikke den mellom 
nedre- og øvre-feltet. Den maksimale oppnådde vekten til ungene ble imidlertid også innsamlet fra 
øvre- og nedre-feltet i 1989 (fig. 7). Dette året oppnådde ungene i øvrefeltet betydelig større 
maksimalvekt enn i nedrefeltet (tab. 8). Totalt for perioden 1989 - 91 blir derfor gjennomsnittlig 
oppnådd maksimalvekt av ungene i øvrefeltet svakt signifikant større enn i nedrefeltet (t = 2.12, P 
= 0.037). 
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DISKUSJON 

Resultatene etter tre års undersøkelser ved Nerskogmagasinet viser altså at tettheten i fuglesamfunnet 
innen en sone 100 m fra BRV er mindre enn lenger oppe i lia (tab. 1 - 4); mens tettheten langs Levra 
(tab. 5), der forholdene skulle kunne sammenlignes med situasjonen langs de nå neddemte strekningene 
av Grana, var intermediær (1991) eller nokså lik den nederste sonen ned mot BRV (1990). For øvrig 
var tettheten i fuglesamfunnet betydelig mindre i 1991 enn i de to årene 1989 og 1990 (fig. 1). 

Også produksjonsresultatet til svartkvit fluesnapper var dårligere i 1991 enn i de to foregående årene 
(fig. 2 og 3). Det var en gjennomgående tendens alle de tre årene at det blir lagt flere egg og produsert 
flere unger i de kullene som ble produsert oppe i lia enn de som fantes i kasser nede ved magasinet. 
I 1990 ble det produsert større kull i kasserekka ved Levra enn i de to øvrige, året etter ble resultatet 
intermediært i dette feltet. Gjennomsnittsverdiene av eggvektene var noenlunde like i de ulike feltene 
(fig. 4), slik at den samlete massen av kullene nærmest bare blir proporsjonal med kull størrelsen på 
eggstadiet (fig. 5). Ungene derimot oppnådde gjennomgående større maksimalvekter ved Levra og 
i øvrefeltet enn nede ved magasinet (fig. 6). Dette gir ekstra store utslag ved sammenligninger av den 
totale ungemassen (fig. 7). 

Tre forklaringshypoteser synes mest plausible for å forklare de påviste forskjellene mellom de ulike 
feltene ved Nerskogmagasinet: 

1) Ulik tetthet i fuglesamfunnet er forårsaket av ulik fordeling av de forekommende vegetasjonstypene 
innen ulike avstander fra BRV. De framkomne forskjellene i tetthet innen de ulike avstandsinter
vallene fra BRV er derfor kun et utslag av ulike habitatpreferanser. 

2) Lokalklimatiske ulike forhold medfører at ulike deler av arealet blir mindre attraktivt enn det 
øvrige. 

3) Næringsforholdene er forskjellig fra resten av området nede ved magasinet og langs elvene (blant 
annet på grunn av innslag av limniske arter). 

Det gjenstår derfor å se nærmere på sannsynligheten for at hver av disse hypotesene er riktig. De 
registrerte forskjellene i tetthet og produksjon mellom ulike år vil også bli trukket inn i denne 
diskusjonen der dette er naturlig. 

Ulike habitatpreferanser 

Tabellene 6 og 7 har vist hvordan antall revir og tettheten innen de ulike feltene varierer med ulik 
avstand fra BRV. En mulig forklaring på de framkomne forskjellene er ulik forekomst av prefererte 
vegetasjonstyper innen de ulike avstandsintervallene Gf. Thingstad 1991). I tabell 9 blir det gitt en 
oversikt over antall revir, areal og revir pr. dekar innen de totale takserte arealene i Nerskogen i 1989 
og 1990 (materialet fra 1991 er ikke tatt med her på grunn av de spesielt lave tetthetene dette året). 
Antall revir pr. dekar blir da et uttrykk for preferansen overfor de ulike vegetasjonstypene Gf. Moen 
& Moen (1975) for nærmere beskrivelse av disse). Minst preferert er de åpne myrenhetene (10/12/16), 
lyngrik skog (40/50) og "andre" (sætervoller/kulturbeite m.m.), mens de skog- og kratt-bevokste 
enhetene (13/17/19) blir intermediært preferert. Størst har preferansen vært overfor blåbær/småbregne
bjørkeskog og finnskjeggbjørkeskog (enhetene 52/53) de to årene, med omtrent 5 ganger flere revir 
pr. arealenhet enn myrenhetene. Like etter følger gras/urterik bjørkeskog (enhet 58) og høgstaude
bjørkeskogen (enhet 59). Disse preferansene gjelder dersom en holder gråtrosten utenfor. Denne arten 
har som tidligere vist (Thingstad 1991) en klar preferanse overfor høgstaudebjørkeskogen i området. 
Tabell 9 gir videre en oversikt over arealfordelingen (i dekar) av de ulike vegetasjonsenhetene innen 
de ulike avstandsintervallene i feltene log Il. På grunnlag av forekomsten av de ulike vegetasjonstypene 



192 

og de gjennomsnittlige verdiene for antall revir pr. dekar innen de ulike vegetasjonstypene kan en 
beregne forventet antall revir innen de ulike avstandssonene fra HRV. Sammenligner en dette forventete 
antallet med observert antall ser en av figur 8 at den nedre sonen har inneholdt færre revir enn forventet 
på grunnlag av de forekommende vegetasjonstypene, mens det i de øvrige sonene ble registrert flere 
revir enn forventet. Denne forskjellen mellom observert og forventet antall innen de ulike sonene blir 
signifikant Gf. fig. 8). Også dersom en foretar parvise sammenligninger av antall registrerte revir og 
forventet antall mellom den nedre sonen og hver av de øvrige, finner en mer eller mindre signifikante 
forskjeller hele veien (Chi-square tester med Yates'korreksjon). Nedre sone sammenlignet med sonen 
som ligger 100 til 300 meter overfor HRV gir X2 = 5.14 (p < 0.05), sammenlignet med sonen fra 
300 til 500 meter overfor HRV blir ~-verdien 11.50 (p < 0.(01) og sammenlignet med den øvre 
blir X2 = 6.75 (p < 0.01). Altså kan ikke den registrerte lavere tettheten nede ved magasinet forklares 
på grunnlag av skjev fordeling av prefererte vegetasjonstyper innen de ulike avstandssonene fra HRV. 

Årlige værforhold og lokalklimatiske effekter 

Værforholdene i løpet av de tre feltsesongene har vært nokså ulike Gf. tab. 10). I gjennomsnitt har 
1989 vært det mest "normale" året, selv om forholdene var ugunstige for ungene til blant annet 
svartkvit fluesnapper som forlot reiret under en uværsperioden midt i juli. I 1990 fikk vi en snøperioden 
sist i mai noe som førte til at nesten samtlige etablerte par måtte begynne hekkesesongen på nytt igjen. 
Siste år var det spesielt de ekstreme forholdene i juni som fikk store følger for hele hekkesesongen. 
Unormalt mye nedbør i denne måneden i kombinasjon med lav temperaturen kan blant annet forklare 
den registrerte lave tettheten innen de takserte arealene i 1991 sammenlignet med de to foregående 
Arene Gf. tab. 1-5). (Årets første gul sanger ble hørt den 5.7!, og andre mer varmekrevende arter som 
bokfink og munk ble ikke registrert.) 

De dårlige værforholdene fikk også følger for den fenologiske utviklingen, f. eks var veksten av 
bjørklauvet forsinket med vel 3 uker i forhold til året i forveien (fig. 9). I 1990 var imidlertid 
værforholdene spesielt gunstige i første halvdel av mai, noe som medførte en unormal tidlig start på 
vekstsesongen dette året. Ut fra de rådende forholdene i 1991 var det ikke overraskende at fuglene 
fikk en unormal sein oppstart på hekkesesongen dette året. Dette har vi data på fra de parene av 
svartkvit fluesnapper (og kjøttmeis) som hekket i kassene (tab. 11). Disse fuglene har imidlertid bare 
en mer begrenset tid til disposisjon, slik at de startet eggleggingen i 1991 "bare" 9-10 dager senere 
enn året i forveien. I 1989 var tidspunktet for egglegging intermediært. Dette året hadde som tidligere 
vist de mest "normale" værforholdene, slik at den 10. juni er nok et relativt normalt gjennomsnitts
tidspunkt for legging av det første egget hos svartkviten ved Nerskogmagasinet. Det er fra tidligere 
kjent at sein etablering minsker kullstørrelsen, noe som forklarer forskjellen mellom 1991 og de to 
foregående årene når det gjelder gjennomsnittlig antalilagte egg innen de ulike kasserekkene som 
framkommer på figur 2. 

De klimatiske påvirkningene fra magasinet vil kunne påvirke kvaliteten på hekkehabitatet innen de 
arealene som grenser ned mot HRV. Hvor langt fra HRV lokalklimaet er under innflytelse fra 
magasinet avhenger av forskjellen mellom vann- og lufttemperatur, vindforhold og vannivå i magasinet. 
De meteorologiske undersøkelsene som ble foretatt i perioden 1977 - 1985 (Skaar 1986) viser at 
magasinet har medført en forsinkelse av temperaturstigningen i områdene like over HRV i mai. I løpet 
av denne måneden skjer overgangen fra snødekke til bar mark i området. Så lenge magasinet er dekket 
av is (fram til ca. 20.-25. mai) vil en heving av vannstanden også i en viss grad medføre en heving 
av inversjonsnivået. Etter at isen er gått vil den relative kalde vannflaten redusere oppvarmingen av 
lufta like over. Magasinet blir i løpet av mai fylt opp til omlag 640 m o.h. I juni ble det registrert 
en betydelig temperatursenkning i områdene nær HRV når vindretningen var fra vannflaten og mot 
land. På dager med lufttemperaturer over 15°C og vanntemperatur omlag 10 grader lavere, ble det 
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20 meter fra vannkanten og 2 meter over bakken registrert en tempertursenkning som var en direkte 
effekt av magasinet på 5-6 °C. 300 meter fra vannkanten var denne temperatursenkningen redusert 
til 0.5 - LO°C, og 1,5 kilometer fra magasinet ble det ikke registrert noen effekt. I middelverdi for 
denne måneden var det en signifikant reduksjon av maksimumstemperaturen,- og for temperaturer over 
15°C, av størrelsesorden 0.5 - 1.0 °C i områdene opp til 20 meter over HRV. I juli når vannoverflaten 
sin høyeste temperatur, og det ble registrert en betydelig økning av minimumstemperturen på opp til 
0.5°C i områder nær HRV. Magasinet medfører imidlertid en reduksjon av maksimumstemperaturen. 
Når denne er høyere enn 15°C, vil dette være opp mot 1.0 °C i områdene som ligger 30 - 40 meter 
over HRV. I en avstand av 300 meter fra magasinet er denne reduksjonen målt til 0.6 °C. 

Disse lokalklimatiske effektene lot seg også etterspore i det materialet som ble samlet inn ved hjelp 
av termografer i 1990 og 1991. Nattens minimumstemperatur var spesielt påvirket aven markert 
transport av kaldluft langs Levra begge de to årene det foreligger data fra (fig. 10). Dessverre mangler 
vi slike data fra "normalåret" 1989, men en skulle normalt forvente at det var varmest oppe i 
bjørkeskogslia (slik som fig. IOviser for 1990). I øvrefeltet var imidlertid nattens minimumstemperatur 
markert lavere i 1991 enn i 1990 til og med rugeperioden, mens denne var nokså lik de to årene i 
nedrefeltet. Dette fører til at minimumstemperaturen faktisk var lavere i det øvre enn i det nedre 
kasserekkefeltet for hele hekkesesongen i 1991. Dette noe uventete forholdet mellom øvre- og 
nedrefeltet i 1991 skyldes nok flere faktorer. Vinteren forut hadde vært ekstremt snøfattig, dette i 
kombinasjon med kaldt vær i mai og juni førte til liten snøsmelting og forholdsvis sein fylling av 
magasinet (jf. fig. 11). Når så magasinet først ble fylt (nesten opp til HRV) skjedde dette på grunn 
av de store nedbørmengdene som kom i juni (spesielt i perioden 18.-22.) og ikke på grunn av tilsig 
av kaldt smeltevatn som normalt. Dette har virket utjevnende på den døgnlige temperaturamplituden 
nede ved magasinet i 1991, og slik motvirket den ellers sterke nedkjølingen om nettene. Hvorvidt denne 
natteffekten har noen betydning for produksjonen hos de fugleparene som hekker her er mer uklart, 
ettersom foreldrene normalt varmer ungene på dette tidspunktet og matingen primært skjer på andre 
tider av døgnet. Våre dagtemperaturdata var så usikre at de blir ikke trukket inn her (ettersom 
solinnstrålingen ble noe ulikt avskjermet ved de ulike målepunktene). 

Ser en bort fra den noe spesielle situasjonen når det gjelder nattens minimumstemperatur i 1991, synes 
det å foreligge en sammenheng mellom Skaar (1986) sine meteorologiske data (som viste en spesielt 
markert senking av temperaturen i nærområdene ned mot HRV på varme dager med vindretning fra 
magasinet i juni måned) og bestandstetthetene innen fuglesamfunnet i de ulike avstandsintervallene 
fra HRV. Forskjellen mellom antall registrerte (O) og forventet antall territorier ut fra takserte arealer 
(F) i tabell 7 kan derfor være en direkte følge av gjennomgående dårligere lokalklimatiske betingelser 
i nærområdene til magasinet (og langs bredden av Levra). Kuldesiget langs elva og de lave nattempera
turene ved bredden av Levra (jf. fig. 10) medfører at vegetasjonen utvikles spesielt seint her. Dette 
er framstilt ved hjelp av lengdeveksten av bjørklauvet på figur 9. Denne seine vegetasjonsutviklingen 
synes ikke å slå spesielt negativt ut når det gjelder tettheten i fuglesamfunnet ved Levra sammenlignet 
med arealene som grenser ned mot magasinet. I 1991 var for eksempel tettheten av fugl innen 
takseringsfeltet langs Levra større enn innen de takserte arealene ned mot HRV og av samme størrelse 
som for sonen 100-300 m ovenfor HRV (jfr. tab. 4 og 5). 

En får en ytterligere indikasjon på at nattens minimumstemperatur ikke er så vesentlig for fuglesam
funnet når en ser på produksjonsresultatene hos svartkvit fluesnapper. I 1991, da forholdene ut fra 
denne parameteren skulle være best ved det nedre feltet, var både gjennomsnittlig kullstørrelse (fig. 
2), antall utfløyne unger (fig. 3) og følgelig ungemassen (fig. 6) spesielt lave i nedrefeltet, mens Levra 
som har spesielt lave nattemperaturer både i 1990 og i 1991 har hatt produksjonsresultater som ligger 
nært opp til (i 1991) eller som til og med er større enn øvrefeltet (i 1990). Andre klimaparametre enn 
minimumstemperaturen synes derfor å ha vært virksomme (jf. Skaar 1986). Dagtemperaturen (perioden 
med aktiv næringsjakt) samt eksponering overfor vind (som opplagt er størst nede ved magasinet) er 
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her mest nærliggende å trekke fram. Dessverre har vi ingen data på disse fra de tre årene undersøkels
ene har pågått. Materialet viser imidlertid at det er en gjennomgående bedre produksjon hos de svartkvit 
fluesnapperne som hekker oppe i lia enn de som hekker ned mot magasinet. Dette resultatet samsvarer 
med det en skulle anta på grunnlag av de tidligere målte lokalklimatiske effektene fra magasinet. Verre 
er det å forklare de gode produksjonsresultatene hos de parene av svartkvit som hekker langs Levra, 
der både minimumstemperaturene (fig. 10) og utviklingen av bjørklauvet (fig. 9) indikerer at dette 
kassefeltet har de dårligste lokalklimatiske betingelsene. Næringsforholdene innen de ulike undersøkel
sesområdene må derfor også trekkes inn i vurderingen. 

Næringsforhold 

Det innsamlete insektmaterialet fra 1991 er enda ikke ferdig behandlet. Det foreliggende materialet 
fra 1990 viste sammenheng verken mellom kullstørrelse (fig. 3) eller produsert ungemasse (fig. 6) 
til svartkvit fluesnapperen innen de ulike feltene og tilgangen på egnet føde (på grunnlag av 
sammenligninger av tørrvektene av potensielle næringsdyr fanget i flygefellene). Nedrefeltet som ifølge 
figur 12 skulle ha den beste næringstilgangen (spesielt under ungeperioden) hadde f. eks. gjennomsnitt
lig færrest utfløyne unger dette året. På figur 12 er ikke små tovinger « 5 mm) inkludert, da det 
ikke er kjent fra litteraturen at disse inngår blant de insektene svartkviten nyttiggjør seg (på grunn av 
at de gir så liten energigevinst). Tidlig på hekkesesongen opptrer de imidlertid i så store mengder Gf. 
fig. 13) at det er rimelig å anta at de likevel kan ha en viss betydning som mat for de voksne fuglene, 
og følgelig for antall egg som blir lagt i kullene. 

I 1989 ble ikke kasserekka ved Levra benyttet. Dette året var antall utfløyne unger (fig. 3), oppnådd 
maksimalvekt hos reirungene (tab. 8) og følgelig gjennomsnittlig ungemasse (fig. 6) betydelig større 
i øvrefeltet enn i nedrefeltet. Dette samsvarer med at tilgangen på egnete næringsdyr var noe bedre 
i øvrefeltet enn i nedrefeltet dette året, spesielt i løpet av den tidlige ungefasen (fig. 14). At den 
gjennomsnittlige kullstørrelsen på eggstadiet nærmest var identisk (fig. 2) kan forklares med den rike 
tilgangen på små tovinger nede ved magasinet tidlig på hekkesesongen dette året (fig. 15). Dessuten 
spiller forekomsten av marklevende evertebrater en større rolle under de innledende fasene av 
hekkesesongen Gf. Thingstad 1991). En kombinasjon av ulik næringstilgang og lokalklima synes å 
kunne forklare mye av de ulike produksjonsresultatene hos svartkvit fluesnapper i øvre- og nedrefeltet, 
men her er det nødvendig med bakgrunnsdata fra flere år før eventuelle slike korrelasjoner kan påvises. 

Trekker en produksjonsresultatene i feltet ved Levra inn i bildet, er det ikke like lett å finne noen slik 
logisk sammenheng. Muligens ligger forklaringen i tilgangen på næring som ikke blir reflektert i det 
innsamlete flygefellematerialet (tab. 12). Både innsamlete næringsprøver fra matende fugler (tab. 13) 
og visuelle registreringer indikerer at steinfluer representerer et viktig bidrag fra det limniske miljøet 
ved oppforingen av ungene hos de parene som hekker langs kantskogen til Levra. Dersom fuglene 
henter sin næring helt nede ved elva, så vil trolig steinfluene bli sterkt underrepresentert i materialet 
fra flygefella i Levrafeltet ettersom denne var plassert omlag 5 meter innenfor elvebredden. Dessuten 
representerer steinfluene en lite mobil insektgruppe med relativt store individer, slik at det kan være 
rimelig å anta at svartkviten har en preferanse overfor denne insektgruppen. Dette vil bli forsøkt 
nærmere kartlagt ved det oppfølgende arbeidet i 1992. 

SAMMENDRAG 

De ornitologiske undersøkelsene ved Nerskogmagasinet har vist at tettheten i fuglesamfunnet knyttet 
til den subalpine bjørkeskogen innen de arealene som grenser ned mot magasinet er mindre enn innen 
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de mer avskjermete arealene lenger oppe i lia. Denne reduksjonen har latt seg etterspore innenfor en 
100 meter-sone overfor HRV alle de tre undersøkelsesårene. I 1991 ble det også påvist en redusert 
bestandstetthet i sonen fra 100 til 300 meter overfor BRV. Dette forholdet skyldes ikke ulik forekomst 
av vegetasjonstyper innen de ulike avstandsintervallene fra BRV, men er trolig en direkte følge av 
lokalklimatiske betingelser som medfører en kvalitetsforringelse av habitatene som grenser ned mot 
magasinet. 

Tettheten innen det fuglesamfunnet som er knyttet til kantskogen langs Levra samsvarer med det en 
finner på de arealene som grenser ned mot magasinet (i 1991 innen sonen 100 til 300 meter fra BRV). 
Det er rimelig å anta at det også her er de lokalklimatiske forholdene, spesielt transporten av kaldluft 
langs elva, som medfører redusert bestandstetthet. Forholdene en i dag finner ved Levra, når en 
kommer ovenfor de lokalklimatiske effektene fra magasinet, skulle være nokså representative for de 
forholdene en tidligere hadde innen de nå neddemte kantskogsarealene langs Grana. Dette tilsier at 
det her var en bestandstetthet som var nokså lik den en i dag finner i kantskogen som grenser ned mot 
magasinet, men med visse forskjeller når det gjelder artssammensetningen i fuglesamfunnet. 

Det er blitt avdekket store årlige forskjeller i forekomst avarter, tetthet samlet i fuglesamfunnet og 
i hekkesuksess i de opphengte fuglekassene. Den spesielt kjølige våren/forsommeren i 1991 fikk blant 
annet til følge at flere varmekjære arter manglet i omnldet dette året og at tettheten i fuglesamfunnet 
totalt var redusert med omlag 1/3. Det var færre par av svartkvit fl uesnapper som hekket i fuglekassene 
i 1991, de startet eggleggingen senere og de hadde gjennomgående mindre kullstørrelser enn i de to 
forutgående årene. 

Det er også avdekket en tendens til at det kommer gjennomsnittlig flere unger på vingene hos de parene 
av svartkvit som hekker i den øvre kasserekka enn hos de som hekker nede ved magasinet. Som en 
konsekvens av dette blir også ungemassene større her, selv om den gjennomsnittlige maksimale vekten 
som ungene oppnådde var mindre innen det øvre enn innen de to øvrige feltene i 1991. Større 
gjennomgående produksjon i det øvre enn i det nedre feltet kan forklares ut fra de rådende 
lokalklimatiske forskjellene (og i noen grad ut fra næringstilgangen). Levra som på mange måter 
samsvarer med det nedre feltet når det gjelder tetthet totalt i fuglesamfunnet, følger imidlertid ikke 
dette når det gjelder en del produksjonsparametre hos svartkviten. Blant annet var ungemassene større 
ved Levra enn i nedrefeltet begge år. Den eneste logiske forklaringen på dette tilsynelatende paradokset 
er at svartkviten utnytter limniske insektgrupper ved Levra, som ikke finnes i like store mengder innen 
de øvrige feltene. Det foreligger indikasjoner på at dette kan være steinfluer , som kan være en under
representert insektgruppe i flygefellematerialet som ble samlet inn et stykke fra elvebredden. Et ekstra 
tilskudd av næringsrike steinfluer som produseres i elva kan derfor motvirke de lokalklimatiske negative 
effektene fra elva for denne insektspesialisten, mens de små fjærmyggene som blir produsert i magasinet 
ikke representerer en tilsvarende næringsressurs under oppforingsfasen av ungene som blir produsert 
i det nedre feltet. 
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Tabell 1. Antall territorier og tetthet (terr/km2) av de forekommende artene totalt i felt I 1989. 
Arelaene innenfor de ulike avstands intervallene fra magasinet refererer seg til skogkledt 
areal. For gråtrost er antall reirfunn angitt (r). Hekkefunn i fuglekasser er ikke 
medregnet 

Totalt 0-100 m 100-300 m > 300 m 
Art Antall Tett- Antall Tett- Antall Tett- Antall Tett-

terr. het terr. het terr. het terr. het 

Gråtrost (r) 71 308 1/2 12 250 32 323 22 271 1h 
Løvsanger 29 126 4 83 13 131 1h 12 148 
Bjørkefink 12 52 1 * 26 6* 68 4 49 1h 
Måltrost 6 26 4 40 1h 2 24 
Rødvingetrost 5 21 1/2 2 42 1 10 2 24 1h 
Jernspurv 5 21 112 1 1/2 31 1 112 15 2 24 112 
Gråfl uesnapper 2 8 1h 2 20 
Gulsanger 1 * 7 112 112 10 1h 1h 5 * 9 1h 
Gråsisik 1 112 6 1h 1,4 5 1,4 2 1h 1 12 1h 
Rødstjert 1 4 1h 1 10 
Sivspurv 1 4 1h 1 12 1h 
Trepiplerke 1 4 1h 112 5 1h 6 
Granmeis 1 4 1h 1 10 
Bokfink 1 4 Y2 112 10 112 1h 5 
Blåstrupe l 4 Y2 l 12 1/2 

Linerle l 4 1/2 l 10 
Fossekall 4 112 1 12 Y2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalt 141 1,4 614 22 458 65 655 112 49 1,4 608 
Tot. - gråtrost 70 1,4 305 1/2 10 208 33 332 112 27 1,4 336 112 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Areal (da) 230 48 99 81 

Andre registrerte arter: rugde, enkeltbekkasin, strandsnipe, lirype, kjøttmeis, svartkvit fluesnapper 
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Tabell 2. Antall territorier og tetthet (terr./km2) av de forekommende artene totalt i felt I 1990. 
For spurvefugl og spetter er dessuten tettheten beregnet ut fra totalt skogdekt areal og 
antall territorier og tetthet er dessuten angitt innen ulike avstandsintervaller fra 
magasinet. Svartkvit fluesnapper ble bare funnet hekkende i fuglekasser og er ikke 
medregnet. For gråtrost er antall reifunn angitt (r) 

Totalt 0-100 m 100-300 m ) 300 m 

Antall Tett- Antall Tett- Antall Tett- Antall 

Art terr. het terra het terra het terra 

GrAtrost ( r) 88 382 1/2 25 520 28 283 35 

Løvsanger 30 3/4 133 1/2 5 104 14 3/4 149 11 

Bj ørkefink 14 61 2 1/4 47 8 1/2 86 3 1/4 

MAltrost 6 1/2 28 1/2 3 1/2 35 1/2 3 

Rødvinge 5 1/4 23 3 1/4 33 2 

Grønnsiaik 4 1/2 19 1/2 l 21 2 1/2 35 1/2 

Trepiplerke 4 17 1/2 l 21 1/2 5 2 1/2 

Jernspurv 3 13 2 20 

Rødstrupe 2 8 1/2 1/2 5 l 1/2 

Bokfink 2 8 1/2 l 21 l 10 

Gulsanger l 1/2 6 1/2 1/2 10 1/2 l 10 

Granmei. l 4 1/2 1/4 5 3/4 7 1/2 

Kjøttmeis l 4 1/2 l 

Sivspurv 1/2 2 1/2 

Gjerdesmett 1/2 2 1/2 

Munk 1/2 2 1/2 10 1/2 

TretAspett l 4 1/2 

Tett-

het 

432 

136 

40 

37 

24 1/2 

12 12 

31 

12 1/2 

18 12 

12 1/2 

6 

6 

12 1/2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strand.nipe l 4 1/2 

Rødstilk 1/2 2 

Totalt 167 1/2 728 36 1/2 760 66 1/4 669 63 14 781 

Tot.-grAtrost 79 1/2 345 1/3 11 1/2 240 38 1/4 386 28 1/4 349 

Areal (da) 230 48 99 81 

Andre registrerte arter: rødstilk. vipe. linerle. fossekall. fuglekonge. blAstrupe. korsnebb ubeat. 



Tab. 3. Antall territorier og tetthet (terr./km2 ) av de forekommende artene totalt i felt Il i 1990. For spurvefugler og spetter er dessuten tettheten 

beregnet ut fra totalt skogdekt areal og antall territorier og tetthet er dessuten angitt innen skogkledd areal i ulike avstandsintervaller fra 

magasinet (HRV). Svartkvit fluesnapper og kjøttmeis ble bare funnet hekkende i fuglekasser. For gråtrost er antall reirfunn angitt (r) 

Totalt 

Art 

Gråtrost (r) 

Løvsanger 

BjØrkefink 

GrØnnsisik 

RØdvinge 

Måltrost 

RØdstrupe 

Gulsanger 

Fuglekonge 

Trepiplerke 

Jernspurv 

Gråfluesnapper 

Sivspurv 

Blåstrupe 

Kråke 

Tretåspett 

Enkeltbekkasin 

Strandsnipe 

Fiskemåke 

Antall 

terr. 

81 

39 

26 

15 1/2 

12 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

l 

l 

2 

l 

1 

Totalt 205 1/2 

Tot.-gråtrost 124 1/2 

Areal (da) 360 

Tett-

het 

225 

108 1/2 

72 

43 

33 1/2 

22 

14 

11 

8 1/2 

5 1/2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5 1/2 

3 

3 

572 1/2 

346 

Skogdekt areal 

Antall 

terr. 

81 

39 

26 

15 1/2 

12 

8 

5 

4 

3 

2 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

201 1/2 

120 1/2 

341 

Tett

het 

237 1/2 

114 1/2 

76 

45 1/2 

35 

23 1/2 

14 1/2 

11 1/2 

9 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

591 

353 1/2 

0-100 m 

Antall 

terr. 

13 

10 

6 

4 1/2 

l 

l 

l 

l 

l 

38 1/2 

25 1/2 

91 

Tett

het 

143 

110 

66 

49 1/2 

11 

11 

11 

11 

11 

423 1/2 

280 

100-300 m 

Antall 

terr. 

18 

11 1/2 

7 

4 

5 1/2 

l 

l 

l 

l 

l 

51 

33 

84 

Tett

het 

214 1/2 

137 

83 1/2 

47 1/2 

65 1/2 

12 

12 

12 

12 

12 

608 

393 

Andre registrerte arter: sandlo. vipe. rødstilk. småspove. linerle. rØdstjert. granmeis. kjøttmeis. gråsisik. 

300-500 m 

Antall 

terr. 

28 

6 1/2 

8 

3 1/2 

l 1/2 

2 

2 1/2 

3 

55 

27 

83.5 

Tett

het 

335 1/2 

78 

96 

42 

18 

24 

30 

36 

659 1/2 

323 1/2 

> 500 m 

Antall 

terr. 

22 

11 

5 

3 1/2 

4 

4 

l 1/2 

3 

l 

l 

l 

57 

35 

82.5 

Tett

het 

266 1/2 

133 1/2 

60 1/2 

42 1/2 

48 1/2 

48 1/2 

18 

36 l/l 

12 

12 

12 

690 1/2 

424 

..... 
~ 
CD 
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Tabell 4. Antall territorier og tetthet (terr./km~ av de forekommende artene totalt i felt Il i 1991. 
For spurvefugl og ugler er dessuten tettheten beregnet ut fra totalt skogdekt areal og 
antall territorier og tetthet er dessuten angitt innen skogkledd areal i ulike 
avstandsintervaller fra magasinet (HRV) 

Totalt Skogkledd O-100m 1oo-3OOm 3OO-5OOm >5OOm 
areal 

Art Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Tett- Ant. Tett-
terr. het terr. het terr. het terr. het terr. het terr. het 

Gråtrost (r) 38 1051h 38 1111h 13 142:j4 7 8314 6 71:j4 12 1451h 
Løvsanger 22 61 22 64lh 51h 60Ih 41h 53 1h 6 1h 77 3A 5 1h 66:j4 

Bjørkefmk 17 4714 17 50 31h 381h 21h 41:j4 61h 77:j4 31h 421h 
Gråsisik 9 25 9 261h 1 12 21h 30 51h 66:j4 

Rødvinge 9 25 9 261h 21h 29:j4 31h 42 3 361h 
Måltrost 41h 121h 41h 1314 Ih 6 llh 18 21h 30 lA 
Rødstrupe 3 81h 3 8:j4 2 24 1 12 
Granmeis 2:j4 6 3A 2\4 61h 1 11 1\4 14:j4 
Rødstjert 2 51h 2 5:j4 11h 17 3A 14 3 \4 3 
Fuglekonge 2 51h 2 5:j4 1:j4 21 14 3 
Jemspurv 2 5 1h 2 5 3.4 1 12 12 
Trepiplerke 11h 414 11h 41h 14 2].4 14 3 Ih 6 Ih 6 
Linerle 1 2 3A 1 3 1 11 
Blåstrupe :j4 2 :j4 2 :j4 9 
Kråke 14 :j4 \4 :j4 14 2 3.4 
Haukugle 1 2:j4 1 3 1 12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rugde 2 3,4 

Enkeltbekkasin 2:j4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALT 11714 3251h 115 \4 338 241h 269\4 23 273:j4 32 383\4 35:j4 433 \4 
TOT - gråtrost 79\4 220 77\4 2261h 111h 1261h 16 1901h 26 311 1h 23:j4 287 3.4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Areal (da) 360 341 91 84 83,5 82,5 

Andre registrerte arter: Grønnsisik, grå fluesnapper, svartkvit fluesnapper, tretåspett, vipe, rødstilk, strandsnipe. 



200 

Tabell 5. Antall territorier og tetthet (terr .Ikm~ av de forekommende artene i takseringsfeltet ved 
Levra i 1990 og 1991. For spurve- og hønsefugler er dessuten tettheten pr. skogkledd 
areal beregnet. Hekkefunn i fuglekassene er ikke medregnet. For gråtrost er antall 
reirfunn benyttet for fastsettelse av antall territorier 

Antall terr. Tetthet totalt areal (200 da) Tetthet skogkledd areal (187 da) 

Art 1990 l 1991 1990 J 1991 1990 I 1991 

Løvsanger 20 141/2 100 72 1/2 107 TI 1/2 

Grålrosl 18 5 90 25 96 In 261/2 

Bjørkfink 11 1/2 81/2 571/2 421/2 61 1/2 45 1/2 

Måltrost 6 21/2 30 121/2 32 13 1/2 

Grønnsisik 4 20 211/2 

Granmeis 3 5 IS 5 1/2 16 

Kjøttmeis 3 15 16 

Sivspurv 1 1/2 71/2 5 8 5 1/2 

Rødstrupe 1 1/2 71/2 8 

Jemspurv 1 1/2 71/2 8 

Rødvinge 1 1/2 71/2 8 

Fossekall 5 5 1/2 

Trepiplerke 1/2 1/2 21/2 21/2 21/2 21/2 

Rødstjert 1/2 1/2 21/2 21/2 21/2 21/2 

Gråsisik 5 5 1/2 

Fuglekonge 1/2 21/2 21/2 

Lirype 5 5 1/2 

Storfugl 5 5 1/2 -------------------------------------------------------------------------------------------
Strand snipe 2 5 10 

Enkeltbekkasin 5 

Vipe 1/2 21/2 

Krikkand 1/2 21/2 -------------------------------------------------------------------------------------------
Totalt 71 441/2 355 2221/2 363 1/2 2271/2 

Tot.- gråtrost 53 39 1/2 265 197 1/2 267 201 
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Tabell 6. Tettheter i fuglesamfunnet i ulike avstands intervaller fra magasinet i feltene I og Il (bare 
skogarealene medtatt) i perioden 1989-91. Gråtrost ikke medregnet 

Felt Ar 0-100 m 100-300 m 300-500 m > 500 m Gjennomsnitt 

I 1989 208 334 330 305 
I 1990 230 386 112 349 339 
Il 1990 280 393 323 112 424 353 112 
Il 1991 126 112 190 112 311 112 288 226 112 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Snitt 211 326 328 112 356 306 

Tabell 7. Registrerte territorier innen de ulike avstandsintervallene fra HRV i feltene I og Il i 
1989-91. Summen (O) er sammenlignet med det forventede antallet territorier (F) en 
ville få dersom en forutsetter lik fordeling innen de takserte arealene 

Felt Ar 0-100 m 100-300 m 300-500 m > 500 m 

I 1989 10 5/12 33 1/2 263/4 
I 1990 11 1/2 38 1/4 28 1/4 
Il 1990 25 1/2 33 27 35 
Il 1991 11 1/2 16 26 233/4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

O :::::59 ::::: 120 1/2 108 :::::583/4 
F 85 1/2 111 99 1/2 50 

Areal (da) 282 366 329 165 
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Tabell 8. Gjennomsnittlig maksimal individvekt oppnådd i vellykkete kull som ble klekt til 
"normaltid" hos svartkvit fluesnapper i kassefeltene i 1989-91. Tegnforklaring: n = 
antall kull, Xm = maks. gi.vekt (i gram), SD = standardavvik, SE = standard feil, 95 
= 95 % konfidens intervall 

Ar Felt n 1 SD 1 SE Min. Maks. Xm ± 95 
verdi verdi 

1989 Nedre 10 14,48 0,52 0,16 14,00 15,30 14,48 ± 0,35 
1989 Øvre 10 15,28 0,60 0,19 14,60 16,30 15,28 ± 0,40 
1989 Midtre 7 14,64 0,58 0,22 13,90 15,80 14,64 ± 0,63 

1990 Nedre 11 14,64 0,86 0,26 13,29 15,96 14,64 ± 0,60 
1990 Øvre 8 14,58 0,77 0,27 13,14 15,48 14,58 ± 0,64 
1990 Levra 9 14,58 0,80 0,27 12,93 15,54 14,58 ± 0,62 

1991 Nedre 6 14,87 0,49 0,20 14,25 15,50 14,87 ± 0,49 
1991 Øvre 6 14,16 0,81 0,33 12,95 15,12 14,16 ± 0,81 
1991 Levra 9 14,90 0,56 0,19 14,15 15,57 14,90 ± 0,43 

Tabell 9. Oversikt over totalt antall registrerte revir (minus gråtrost) innen ulike 
vegetasjonsenheter innen samtlige takseringsfeltene i Nerskogen 1989 og 1990, taksert 
areal av de ulike vegetasjonstypene og antall revir pr. dekar. Videre er totalt taksert 
areal de to årene innen hver vegetasjonstype i ulike avstandsintervaller fra HRV innen 
feltene I og Il angitt 

Vegetasjonstype 10/12/16 13/17/19 40/50 52/53 58 59 Andre Tot. 

Antall revir 2~ 63 1h 4 1h 92 ~ 78 1h 99 lA 4 lA 324 1h 

Areal (da) 36 218 35,5 256 226,5 309 23 1114 

Revir/da 0,076 0,291 0,127 0,362 0,347 0,321 0,185 0,310 

Areal (da) 

0-100 m 20,5 33 1,5 59 12,5 81 207,5 

100-300 m 2,5 39,5 35,5 49 156 282,5 

300-500 m 50,5 74,5 59,5 61 245,5 

> 500m 38 10 21,5 7 6 82,5 
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Tabell 10. Avvik fra midlere temperatur (i 0c) og nedbør (i % av normalen) i mai, juni og juli 
måned ved Bjørke værstasjon, Oppdal i 1989, 1990 og 1991 

Måned MAI JUNI JULI 
Ar Temp. Nedb. Temp. Nedb. Temp. Nedb. 

1989 -0,2 55 1,0 63 -0,5 36 

1990 0,5 127 2,0 40 -0,7 160 

1991 -2,3 64 -2,1 235 1,9 73 

Tabell 11. Gjennomsnittlige tidspunkter for første og siste lagte egg i "normalkullene" (omlagte, 
spesielt seine kull utelatt) i de benyttete kassefeltene i 1989-91. 1 = 1.6.; 5 = 5.6.; 
10 = 10.6. osv. N = antall kull, x", = middelverdi; SD = ett standard avvik 

Første Siste 
Felt Ar N Xm SD Xm SD 

Øvre 89 10 9.2 2.4 13.8 2.0 
" 90 9 6.0 1.6 10.8 1.2 
" 91 8 15.6 2.6 20.1 2.2 

Nedre 89 11 10.9 2.7 15.6 2.4 
90 12 5.8 1.6 10.6 1.5 

" 91 9 14.6 2.4 18.2 2.2 

Levra 90 10 5.6 1.4 10.5 1.8 
" 91 14 15.4 2.9 19.3 2.3 



Tabell 12. Antall fangete individer pr. felledøgn av ulike flygende insektgrupper i Malaisefellene i 1990. relatert til ulike faser i 

hekkesyklusen til svartkvit fluesnapper. N • nedre felt. ø • Øvre felt. L • Levra 

Hakkesyklus 

Tidsperiode 

Antall døgn 

Felt 

Døgnfluer 

Steinfluer 

Nebbmunner 

Etablerings

periode 

21.5.-1.6. 

11 

N ø L 

O.l 

Sommerfugler 0.3 

Vårfluer O.l 

Tovinger (små) 43.3 88.9 69.8 

Stankelbein 

Lavere fluer 

Klegg 

Høyere fluer 

Fluer ubestemt 

Planteveps 

Stilkveps 

Biller 

11.4 10.3 

9.3 3.3 

0.3 0.4 

1.2 1.0 

0.2 0.2 

0.3 

5.1 

l.S 

0.2 

Reirbygging/ 

eggleggings

periode 

1.-8.6. 

7 

N ø L 

l.S 

0.9 O.l 

1.1 0.9 

0.7 2.0 7.6 

343 486 181 

0.3 0.3 

0.4 4.0 

0.4 

35.6 45.6 28.7 

7.7 3.1 5.4 

34.9 18.9 12.3 

15.6 13.6 14.3 

0.7 0.4 0.9 

Egglegging/ 

rugeperiode 

8.-15.6. 

7 

N ø L 

2.9 O.l 1.4 

0.7 O.l 

2.3 1.9 9.9 

114 186 114 

3.0 0.6 

0.9 1.7 

O.l 

32.1 21.3 21.4 

3.1 1.1 1.3 

31.1 13.6 8.0 

10.6 9.3 13.0 

1.4 0.3 

Sum + små 

tovinger 22.8 15.2 7.2 97.9 84.1 75.9 87.2 48.7 57.3 

Rugeperiode 

15.-22.6. 

7 

N ø L 

4.1 O.l 2.3 

4.7 1.6 

2.9 3.7 9.0 

0.6 

243 111 143 

9.4 0.4 3.6 

1.9 1.4 

0.4 0.7 

56.3 37.1 38.3 

1.6 2.1 1.1 

16.0 8.6 1.3 

12.4 15.4 15.3 

4.7 0.4 0.6 

115 11.5 71.5 

Sein 

rugeperiode 

22.-26.6. 

4 

N ø L 

5.0 1.0 4.3 

2.5 1.0 0.8 

5.5 6.3 15.3 

2.3 0.5 0.3 

200 800 188 

8.5 1.8 6.8 

4.8 3.3 5.0 

0.3 l.S 

65.0 85.5 50.3 

9.0 3.8 7.3 

11.8 14.0 8.8 

22.3 45.3 33.8 

7.3 2.5 2.5 

144 167 135 

Tidlig 

ungeperiode 

26.-29.6. 

3 

N ø L 

2.0 

5.3 

6.0 

0.7 

93.3 

8.7 

5.3 

1.0 

1.0 

7.7 13.7 

183 83.3 

1.0 4.7 

2.7 6.7 

0.7 

81.0 54.0 55.3 

22.7 

3.0 3.3 2.3 

19.0 19.7 18.3 

2.7 1.3 1.0 

156 91. 4 103 

Ungeperiode 

29.6.-3.7. 

4 

N ø L 

0.3 

3.5 1.0 

6.8 2.8 1.3 

9.3 4.0 15.3 

0.3 0.3 0.5 

213 300 163 

5.3 3.8 6.3 

5.0 2.8 4.3 

0.3 

129 90.0 64.5 

10.5 2.3 

6.3 3.5 2.0 

24.0 24.8 27.5 

3.5 4.3 2.3 

204 137 128 

Sein ungeperiode/ 

utflygnings

periode 

3.-10.7. 

7 

N ø L 

4.7 

4.1 

2.9 

0.6 

131 

3.4 

2.1 

1.3 

3.0 0.7 

4.6 7.1 

O.l O.l 

107 36.4 

0.4 3.9 

1.1 

O.l 1.4 0.7 

91.6 57.3 55.7 

2.0 1.1 0.9 

18.3 18.1 19.7 

2.4 0.7 2.1 

132 86.7 93.3 

tv 
O 
~ 
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Tabell 13. Innsamlete næringsemner fra ulike svartkvit flue
snapperkull i Nerskogen 1990 

Næringsgruppe Antall 

Plecoptera Steinfluer* 9 
Hemiptera Nebbmunner 7 
Lepidoptera Sommerfugler - imago 6 

- larve 4 
Tipulidae Stankelbein 5 
Brachycera Lavere fluer 

(spinkle fluer) 11 
Cyclorrhapha/ HØyere fluer/klegg 
Tabanidae (grove fluer) 8 
Diptera spp. Fluer ubestemt 1 
Coleoptera Biller** 13 
Araneae Edderkopper 1 
Opiliones Langbein 1 

* 7 fra to kasser ved Levra 
** 12 kortvinger fra to kasser ved Levra 

Relativ 
forekomst (%) 

13,6 
10,6 
9,1 
6,1 
7,6 

16,7 

12,1 
1,5 

19,7 
1,5 
1,5 
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150 Relat i v tet thetsindeks 

50 

0-100 100-300 300-500 

Avstand fra HRV 

> 500 

---t·_-Cj. sni t t 

~Fel t Il 91 
~Fel t I I 90 

I 90 

I 89 

Figur I. Relative tettheter innen fuglesamfunnet i ulike avstands intervaller fra høyeste regulerte 
vannstand i magasinet (HR V) . 100 = gjennomsnittstettheten innen hele prøvefeltet det aktuelle 
året (svart søyle refererer til gjennomsnittet for hele materialet). 
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~Nedre 

Figur 2. Kullstørrelse (gjennomsnitt ± I S.D.) i de tre fuglekasserekkene ved Nerskogmagasinet i 
1989-1991 (Levrafeltet ble ikke benyttet i 1989). 
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? Antall unger 

6~----------~------+--r-------,--~------~ 

3~------
§I!HlIl Lev r Cl 

2 F----1Iirlllilt11111t----i1ZQ;l0V re ~ ~Nedre 

89 90 91 

Cjennomsnittlig kullstørrelse 

Figur 3. Antall (gjennomsnitt ± l S.D.) utfløyne unger i de vellykkete kullene (dvs. der det fløy ut 
minst en unge) i fuglekassene i 1989-1991. 

gjennomsnittlig eggvekt 
2. O vekt (g) 

1.5~-.m.---i.nl--~ 

1. O t------i~ 

0.5l--8H.-lEmII~ 

0.0 
§I!HlIl Lev ra 
1ZQ;l0vre t ______ ~~~§§~IIIL __ Ji~1§~IIII~ ____ ~~Nedre 

90 91 

Figur 4. Eggvekter (gjennomsnitt ± l S.D.) i de tre benyttete fuglekasserekkene i 1990 og 1991. 
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gjennomsnittlig kullmasse 
12 vekt (g) 

10r-------~~~----4-4---~~~------~ 

eJI-------l!lm!l!l Lev ra 
~Øvre 

O L __ ~~~!LBllæ.LBIæ.L _ __.J BSSSS! Ned re 
90 91 Tot. 

Figur 5. Kullmasser (gjennomsnitt ± l S.D.), dvs. antall egg multiplisert med gjennomsnittsvekten 
av eggene i hvert kull, i de tre benyttete fuglekasserekkene i 1990 og 1991. 

gjennomsnittlig Ungemasse 
100 vekt (g) 

O L_IllI88æ 
90 

!!milli Lev ra 
~Øvre 

L.m~;mL.m~.L __ ..JBSSSS! Nedre 

91 Tot. 

Figur 6. Ungemasser (gjennomsnitt ± l S.D.), dvs. antall utfløyne unger multiplisert med gjennom
snittlig oppnådd maksimalvekt av ungene i hvert kull, i de vellykete kullene i de tre benyttete 
fuglekasserekkene i 1990 og 1991. 
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gjennomsnittlig ungemasse 
100 vekt (g) 
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INNLEDNING 

Diskusjonene rundt Odda-utbyggingen på 1970-tallet framhevet at Innerdalen var produktivt. med mye rik 
bjørkeskog og annen rik vegetasjon, og tilsvarende rik fuglefauna. Områdets generelle høye produktivitet gikk 
også klart fram av de botaniske forundersøkelsene (Moen 1976). 

Det ble imidlertid ikke utført noen forundersøkelser på fugl i Orkla-vassdraget. og derfor heller ikke i Innerdalen. 
Til tross for dette viste en todagers befaring i 1976 at områdene hadde en svært unik og rik fuglefauna (Bevanger 
& Røv 1976). 

Mangelen på forundersøkelser og de mange diskusjonene som pekte på flere antatte negative virkninger av 
reguleringen, gjorde Innerdalen enda mer aktuell for oppfølgende undersøkelser etter utbyggingen. Det ble 
generelt antatt som sannsynlig at utbyggingene her ville få flere negative effekter på fugl. Dessuten ble det anlagt 
et stort reguleringsmagasin, som egnet seg utmerket til å følge opp utbyggingen med undersøkelser rundt flere 
spørsmål om effektene på fugl. 

Direktoratet for naturforvaltning ønsket også at det ble undersøkt om det var muligheter for å sette i gang 
biotopjusteringstiltak som kunne redusere eventuelle negative effekter på dyreliv, bl.a. fugl. 

Ved flere anledninger er det også blitt grundig etterlyst igangsetting av etterundersøkelser, særlig i tilknytning 
til magasinetableringer (jf bl.a Kjos-Hanssen m.fl. 1981, Myrberget 1981, Kjos-Hanssen 1983, Bevanger & 
Thingstad 1986). 

HVA KARAKTERISERER INNERDALEN? 

Innerdalsmagasinet ligger i øvre deler av Orkla, langs sidevassdraget Inna. Arealet av vatnet er ved høyest 
regulert vannstand (HRV) 6.26 km2 og ved LRV 2.02 km2• Vannstanden er på sitt laveste i april og magasinet 
fylles mange år opp i løpet av juni, men enkelte år først ut på høsten. Magasinet ble fylt opp første gang i 1982. 
Vatnet er omgitt av subalpin bjølkeskog. Før reguleringen var Innerdalen en flat dal med en sterkt meandrerende 
elv nedover langs dalen, med setervoller og beitemark i bjørkeskogsregionen. Reguleringssonen er ulik i ulike 
deler av magasinet. Store deler av reguleringssonen er forholdsvis bratt. særlig i øvre del. I sørøstre del av vatnet 
og ved utløpet av Taraldsbekken midtveis langs magasinet er reguleringssonen flat 

I sørøstre ende av Innerdalsmagasinet er det en avgrenset del, et areal på ca. 0.4 km2 med maksimal dybde på 
5 m, som er av stor interesse for fugl. Dette området er i det følgende nevnt som terskelområdet. Dette blir her 
definert som den sørøstligste delen av magasinet opp til kote 815. HRV er 813 m o.h. 

Hele dalen er nå vegetasjonskartJagt i 1:10 000 (Moen 1976, Brattbakk 1991). 

Forandringene i områdets naturmiljø kan kort skisseres slik: 
l. Fram til og med 1978: STORT SETT UBERØRT AV STORE INNGREP. 
2. 1979 - 1981: UTBYGGINGEN. 
3. 1982: FØRSTE FYllINGSÅR. 
4. 1983 - 1989: DE 7 FØRSTE REGULERINGSÅR, FØR TERSKELDAMBYGGING. 
5. Fra og med 1990: ETTER TERSKELDAMBYGGING. 

For fugleundersøkelsene er det praktisk å inndele området i: 
1. Områder som er helt uberørt av terskelbyggingen hØsten 1989. 
2. Områder med tilnærmet fast vannstand i alle år fra og med 1990. 
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Vi har for fugleundersøkelsene opprettet 4 prøvefelt i skog ved magasinet: 
Felt l nordsida ved terskelOl1lJ'ldet. 
Felt 4 sørsida ved terskelomn\det. 
Felt 3 nordsida ved Inna og Innerdalsmagasinet, sørøstre del av magasinet, ligger nmJøst for felt 1. 
Felt 2 ovenfor flat reguleringssone ved Taraldsbekkens utløp ~ ØStSida av magasinet. 

FUGL· UNDERSØKELSER A V EFFEKTER A V UTBYGGING OG TERSKELDAMBYGGING 

ØKOLOGISKE INDIKATORER 

Fugler utgjør totalt sett en stor og uensartet gruppe organismer med svært ulike miljøkrav. Dette medfører også 
at fuglene kan ha stor betydning som indikasjoner pl miljøstatusen i et omrAde, og at ulike fuglearter kan brukes 
til å studere effekter av ulike miljøpåvirlminger. 

ARTER OG GRUPPER 

Det er totalt ca 100 aktuelle fuglearter som en normalt kan regne med å treffe på i et omrAde av Innerdalens 
stØrrelse. A v disse utgjør spurvefuglene omtrent halvparten. Fuglene varierer i k:rqJpsvekt fra ca 9 g (løvsanger) 
til ca 3-5 kg (kongeørn og ttane). 

Effektene av naturinngrep vil være på populasjonssførreise og -tetthet, populasjonenes struktur, hekkebiologi og 
effekter på individueDe fugl, samt sammensetning av fuglesamfunnene. Den grunnleggende effekt av inngrep 
er om fuglene fAr endret reproduksjon eDer overlevelse (f.eks. Reitan & Sandvik 1990). 

FORMÅL MED UNDERSØKELSENE I INNERDALEN 

Det primære mål er å skaffe kunnskap om effektene på fugl av ulike inngrepskomponenter rundt magasin
etableringer og oppdemminger. Målene er for øvrig nærmere definert av Reitan (19908, 199(1), 1991). 

Hvordan oppnår en best dette? 

METODER 

Takseringer og reir-registreringer foretas i prøvefelt i ulike avstander fra vatnet, og terskelomrAdelterskeldam 
takseres for alle fugl ved bestemte tidspunkt. Takseringer foretas etter territoriekartleggingsmetoden. For enkelte 
arter er det nødvendig med reirkartlegging, f.eks. arter som ikke hevder et typisk territorium, bl.a grAIrost. 
Populasjonenes størrelser eller tettheter bestemmes for alle arter ved terskelOllll'ådet 

Reir sjekkes for å måle produksjonen hos bestemte arter. Det legges her mest vekt på "enkle" arter som gråtrost 
og svarthvit fluesnapper. 

Noen sentrale arter individmerkes, måles og veies. Fuglene fanges i utvalgte deler av ornrAdet, og følges hvor 
de beveger seg i terrenget. 

Aktivitetstudier foretas av fugler i utvalgte habitater. Dette gjøres særlig hos strandsnipe og gråtrost. 

GENERELT OM EFFEKTER A V UTBYGGINGEN I INNERDALEN 

Fuglehabitater pl arealer som nå er neddemt, er fjernet, bAde i det regulerte magasin og i det som nå er 
terskeldammen. Derfor har de totale fuglepopulasjoner av de fleste arter minket 

Sammensetningen av de terrestre fuglesamfunn bar endret seg og endrer seg stadig. 

Noen fuglepopulasjoner har forsvunnet etter regulering. Dette gjelder særlig dobbeltbekkasin, en art som 
Direktoratet for Naturforvaltning har gitt status "sårbar" (Christensen & Eldøy 1988). 

Andre populasjoner er redusert til 1-5 par. Vadere har generelt minket i antall. Fuglearter som før reguleringen 
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vesentlig brukte dalbunnen. har ni små eller ingen populasjoner i området. 

Den eneste ikke-vannfugl som har økt i antall er svarthvit fluesnapper. noe som skyldes vAr oppsetting av 
fuglekasser for å kunne bruke den som studieart. 

Skogarter reagerer på slike endringer ved å få endret reproduksjon og populasjonstettheter i forhold til avstand 
fra vann og reguleringssoner. De fleste viser minkende tetthet mot reguleringssonen. 

GENERELT OM FUGL I INNERDALEN I DAG 

Tabell l viser alle observerte fuglearter i Innerdalsområdet for årene 1976 og 1987 - 1991. Det er registrert over 
100 fuglearter totalt. et stort antall arter. I tabell 2 er fugleartene inndelt i økologiske typer. primært etter 
hekkehabitat 

Vannflata i reguleringsmagasinet er generelt lite brukt av fugl. I Arene 1987-91 har vi het hovedsakelig registrert 
bare ender og fiskemåke. Langt viktigere har terskelområdet vist seg. allerede før byggingen av terskel. Jeg vil 
i neste avsnitt se på hvordan utviklingen har vært i terskelornrådet de siste 5 år. og vil da særlig se på 
andefuglene. 

VARIASJONER I ANTALL FUGL I TERSKELOMRÅDET 

Andefugl - utvikling over ir 

Antall arter som daglig er observert i terskelområdet vises i figur 1. Mens antallet før terskelbyggingen lå på 
gjennomsnittlig 2,5 arter ender per dag og det maksimale artsantall på en dag var 4 for alle 3 år, steg disse tall 
til henholdsvis ca 4,5 og 7 i 1991 og til ca 5,7 og 10 arter i 1991. 

Det stØrste antall individer voksne andefugl som ble observert på en enkelt dag vises i figur 2. Dette økte markert 
fra 1987-89 til 1990 og 1991. I figur 3 er dette oppdelt på arter. Som vi ser av også denne figur økte antall arter 
merkbart etter terskelbyggingen. Både brunnakke og krikkand dominerte før terskelbyggingen, mens vi etterpå 
har fått en kraftig økning i toppand-antallet. Det store antall brunnakke på en dag i 1989 skyldes etter all 
sannsynlighet at vannet steg innover terskelområdet dagene før denne observasjonen og at en stor andel av disse 
fuglene var hunner som måtte oppgi reirene. 

Andefugl - variasjoner gjennom sesongen 

Antall individer voksne andefugl lå før terskelbyggingen på et lavt nivå gjennom hele hekkesesongen, men var 
litt høyere midt i mai enn seinere i sesongen (figur 4). I 1990 varierte antallet mye, men lå generelt høyere enn 
tidligere år. I 1991 lå antall ender svært høyt fram til midten av juni, avtok så, før det økte igjen i begynnelsen 
av juli. Det er mulig at dette mønster skyldes at terskeldammen særlig i 1991 fungerte som en venteplass før vatn 
i høyereliggende strøk ble isfrie. Økningen i juli kan skyldes enten at fugl på reir oppga reirene. eller at de kom 
tilbake etter å ha vært en periode i andre vatn, eller det kan hovedsakelig skyldes at ungekullene kom fram ved 
dette tidspunkt. 

Måkefugl 

Også antall fiskemåke har økt etter at terskeldammen kom (figur 5). Det er særlig utover i sesongene at antallet 
øker. Terner ble nesten ikke observert her før terskeldammen kom, men etterpå har det blitt en kraftig økning 
i antall terner, særlig rødnebbterner. I siste del av juni 1991 var det særlig mange terner i terskeldammen (figur 
6). 

Kort om noen andre fugl 

Strandsnipe har gått noe tilbake etter terskelbyggingen. Den mest sannsynlige årsak til dette er at det nå har blitt 
en kortere strandlinje i terskelområdet. 

En annen art som har økt i antall og frekvens i terskeldammen er svømmesnipe, særlig i 1991. 



218 

Lom har også kommet til terskeldammen etter at det nå er et vannspeil het med relativt fast vannstand i 
hekketiden. Den har utnyttet dammen bare til næringssøk. 

Utviklingen videre? 

Det er flere spørsmål som reiser seg ved de utviklingstrekk som vi har sett de 2 første år etter terskeldammen 
ble bygd. Det sa- tilsynelatende ut som at bAde ender, måker og terner, m.fl. har begynt på en økning som 
kanskje bare fortsetter. Men det er også mulig at utviklingen allerede nå vil fIale uL En annen mulighet er at 
særlig 1991 var et klimatisk dårlig år for alpine hekkende andefugler og at dette førte til at fuglene ikke kom 
til hekkeomrAder i høyereliggende terreng. 

Vadefuglene viser mye mer variert respons, med store ulikheter mellom artene. Det er mulig at nedgangen for 
strandsnipe kan være midlertidig, eller at svømmesnipene snart begynner A hekke ved terskeldammen. Disse 
spørsmål kan vi kanskje få svar pA allerede i 1992. I alle fall vil vi få vite hvordan utviklingen da har gAtt de 
3 første år etter terskeldam-byggingen. 

FUGL I SKOGEN VED MAGASINET 

Generelt ligger antall territorier per tm2 på mellom 600 - 900 i Innerdalen. Dette er høye tall for subalpin 
bjørkeskog, uansett år. Dominerende art er gdttost som utgjør ca. 43% av fuglesamfunnene og fra ca. 250 reir 
per tm2 og oppover. De nest mest tallrike artene er løvsanger med mellom 100 - 200 territorier per tm2 og 
bjørkefmk med 80 - 90 temtBier per tm2• Utviklingen for prøvefeltene for de 5 årene vi har taksert fugl i 
Innerdalen vil bli behandlet mer grundig i en følgende rapJXXt. 

KONKLUSJON 

1. Tapt areal for fugl under HRV. 

2. Vannflaten er en ny biotop i området, men er svært lite interessant for fugl. 

3. Reguleringssonen er en "ny biotop". 

Som hekkeområde kan den være direkte farlig når vannstanden stiger utover hekkesesongen, f.eks. for 
ender, vadefugler, sivspurv, blAstrupe, løvsanger, m.fl. 

Matsøk foregår ooIinært fo- "vAtmarksfugl", som strandsnipe og linerle 

MatsØk for mange terrestre fugl fra næromrAdene. 

4. Gjenværende bestander ovenfor HRV. 

Det kan ha blitt en økning av bestander ovenfor HRV, på grunn av at det var "ledige territorier" her. Dvs. 
"mer sammenpaldting". 

Mer sannsynlig er det at bestanden ovenfor HRV redusert p.g.a. fragmentering av de optimale biotopene. 

Produksjonen av unger påvirkes fordi et magasin/vatn påvirker hvor tidlig de kan legge egg og dermed 
kullstørrelse og hekkesuksess. 

5. Byggingen av terskeldam har vist seg svært positivt for flere grupper og arter fugl. Noen få arter har imidlertid 
vist en tilbakegang, sannsynligvis på grunn aven redusert strandlinje. De positive effekter skyldes dels bedre 
biotoper, dels at risikoen for oversvømmelse av reir reduseres. 

6. Skjøtsel av områdene er viktig. 

7. Forvaltningen av fugl og andre viltarter rnA vies stØrre oppmerksomhet i områder som har fått endret så mye 
på landskapet som en oppdemming representerer. 
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TABELL 1. TOTAL ARTSLISTE INNERDALEN FOR FUGLEATLASRUTENE NQ53, NQ54, NQ63 
FOR ÅRENE 1976, 1987, 1988, 1989, 1990 OG 1991. 

Listen inneholder alle observerte arter. Vurdering av forekomst er her foretatt skjønnsmessig og subjektivt 
X='fåtallig' XX='vanlig' XXX='tallrik'. (X)= observert like utenfor de 3 rutene. Innsatsen i felt er ulik mellom 
årene, og årene er derfor ikke direkte sammenliknbare. Data fra 1976 er fra Bevanger & Røv (1976). 

1976 1987 1988 1989 1990 1991 

Storlom X X X X XX 
Gråhegre X X X 
Sædgås X 
Kortnebbgås X 
Brunnakke X XX XXX XXX XXX XXX 
Krikkand XX XX XX XX XXX XXX 
Stokkand X X XX 
Stjertand X 
Toppand XX XX XX XX XXX 
Bergand X 
Havelle X XX X XX 
Svartand X X XX 
Sjøorre XX XX X XX 
Kvinand X X XX XX 
Siland X XX XX 
Laksand X XX XX X X 
Vepsevåk X 
Myrhauk 1 hann X X X 
Spurvehauk (X) X 
Musvåk X 
Fjellvåk X X X X X 
Kongeørn X X X X X X 
Tårnfalk X X X X X 
Dvergfalk X X X X X 
Jaktfalk ? X X X 
Lirype XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Fjellrype X 
Orrfugl X 
Storfugl X (X) 
Trane X X X X X 
Tjeld X X 
Sandlo XX X X X XX 
Heilo XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Vipe XXX XX XX XX XX XX 
Temmincksnipe X X X X X 
Myrsnipe X 
Brushane X XX X 
EnkeItbekkasin XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Dobbeltbekkasin XXX X X ? X 
Rugde XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Småspove X X X 
Storspove X X 
Spove ubest. X 
Sotsnipe X 
Rødstilk XX XX XX XX XXX XXX 
Gluttsnipe X ? X X XX XX 
Grønnstilk XX X X X X 
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TABELL l, forts. 

1976 1987 1988 1989 1990 1991 

Strandsnipe XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Svømmesnipe X XX X XX XX 
Fjelljo X 
Hettemåke X X X X XX 
Fiskemåke X XX XX XX XXX XXX 
Gråmåke X X X 
Makrellterne X X 
Rødnebbterne X XX 
Terne ubest X X X 
Ringdue X X 
Gjøk XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Hubro X 
Haukugle X X X 
Jordugle X XX X 
Tårnseiler X 
Dvergspett X 
Spett ubest. X 
Sandsvale X 
LAvesvale X X 
Taksvale X X 
Trepiplerke X X X X X X 
Heipiplerke XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Gulerle XX XX XX XXX XXX 
Linerle XX XX XX XX XX XXX 
Sidensvans X 
Fossekall X X X 
Gjerdesmett X (X) 
Jernspurv XX XX XXX XXX XXX XXX 
Rødstrupe X X X X 
Blåstrupe XX XXX XXX XXX XXX XXX 
Rødstjert X X X X 
Buskskvett X 
Steinskvett X X XX XX X X 
Ringtrost XX X X 
Gråtrost XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Måltrost XX XX XXX XXX XX XXX 
Rødvingetrost XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Gulsanger X X X XX XX 
Møller X XX X 
Tornsanger X 
Munk X X XX X X X 
Gransanger X X 
Løvsanger XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Fuglekonge X 
Grå fluesnapper X X X X 
Svarthvit fluesnapper XX XXX XX XX XX 
Granmeis XX XX XX XX 
Svartmeis X 
Blåmeis X 
Tornskate X 
Kråke X XX XX XX (X)X XX 
Ravn X XX XX XX X 
Stær X 
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TABELL l, forts. 

1976 1987 1988 1989 1990 1991 

Bokfmk XX X X 
Bjørkefmk XXX XXX XXX xxx XXX XXX 
Grønnfmk X 
Grønnsisik XX XX XX XXX X 
Bergirisk X X 
Gråsisik XX XX XXX XXX XXX XXX 
Grankorsnebb X 
Furukorsnebb X 
Dompap X 
Lappspurv X X X 
Sivspurv XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
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TABELL 2. INNDELING AV FUGLEARTENE I INNERDALEN 1987-91 I 0KOLOOISKE TYPER. 

FUGLEGRUPPE VANLIGE, ANDRE ARTER STREIF/SJELDEN I 
HEKKENDE ARTER REGELMESSIG HEKKESESONGEN 

VÅTMARKSFUGL: 

Andefugl Brunnakke Kvinand Sædgås 
Krikkand Stokkand Stjertand 
Towand Bergand 
Siland Havelle 

Svartand 
Sjøorre 
Laksand 

Vadefugl Strandsnipe Svømmesnipe Tjeld 
RØdstilk Dobbeltbekkasin Storspove 
Gluttsnipe Grønnstilk Småspove 
Vipe Myrsnipe 
Enkeltbekkasin Brushane 
Heilo Sandlo 

Temmincksnipe 

Spurvefugl Blåstrupe Fossekall 
i vierkratt/ Sivspurv 
ved elv/vatn Linerle 

Gulerle 
Heipiplerke 

Andre Fiskemåke Storlom Gråmåke 
våtmarkstillrnyttede fugl Gråhegre 

Rødnebbterne 
Makrellterne 
Hettemåke 
Trane 

SKOGHEKKENDE FUGL: 

Skoglevende Gråtrost Rødstjert Buskskvett 
spurvefugl Rødvingetrost Rødstrupe Tomsanger 

Måltrost Grønnsisik Grønnfink 
Bjørkefmk Trepiplerke Grankorsnebb 
Svarthvit flue snapper 
Gråsisik 
Løvsanger 
Jemspurv 
Gulsanger 
Grå fluesnapper 
Granmeis 
Munk 
Møller 

Skoghekkende Rugde Ringdue 
vadefugl m.m. Gjøk 



TABELL . forts. 

FUGLEGRUPPE 

Predatorer 

Andre fugl 
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VANLIGE, 
HEKKENDE ARTER 

Ravn 
KrAke 
Kongeørn 
Dvergfalk 
Tårnfalk 
Jordugle 
Fjellvåk 

Lirype 
Steinskvett 

PÅ VÅR- OG HØSTTREKK: 
Kortnebbgås 
Sotsnipe 
Dvergspett 
Gransanger 
Fuglekonge 
Svartmeis 
Blåmeis 
Stær 
Bokflnk 
Furukorsnebb 
Dompap 

ARTER OM VINTEREN (sannsynligvis): 
Kongeørn 
Lirype 
Fjellrype 
Granmeis 

ANDRE ARTER 
REGELMESSIG 

Haukugle 
Myrhauk 
Jaktfalk 

Fjellrype 
Ringtrost 
Lappspurv 

REGISTRERT KUN 11976 ELLER NEDENFOR DEMNING: 
Storfugl 
Orrfugl 
Gjerdesmett 

STREIF/SJELDEN I 
HEKKESESONGEN 

Musvåk 
Vepsevåk 
Spurvehauk 
Hubro 
Tornskate 

Tårnseiler 
Låvesvale 
Taksvale 
Sandsvale 
Bergirisk 
Fjelljo 
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Fig. 1. Variasjon i antall arter ender observert daglig i Innerdalen 1987 - 1991. Gjennomsnitt og stØrSte antall 
på en dag. 
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Fig. 2. StØrSte antall individer voksne andefugl observert pl en enkelt dag i terskelomrAdet i Innerdalen fm- hvert 
av årene 1987 - 1991. 
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av årene 1987 - 1991. fælelt pA arter. 
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INNLEDNING 

I 1988 gjennomførte jeg et prosjektet "Miljøkonto ved vassdragsreguleringer". Prosjektet 
var finansiert av NTNF som en del av MVU-programmet (Miljøvirkninger av Vassdrags
Utbygging)l) og intensjonen med prosjektet var å foreta en oppsummering av alle de 
miljøtiltakene som faktisk var gjennomført i forbindelse med en nylig avsluttet 
vassdragsutbygging. Utbyggingen av Orkla/Grana-vassdraget ble funnet å være et godt 
egnet "case" for prosjektet. 

Rammen for prosjektet var altså å finne ut hvilke miljøtiltak som var gjennomført i vass
draget ved vannkraftutbyggingen og hvilke kostnader som var knyttet til disse miljø
tiltakene. Det må presiseres at disse kostnadene er noe ganske annet enn det en vanligvis 
mener med miljøkostnader. De tallene jeg vil presentere her, sier ikke noe om hvilke 
miljøverdier som er gått tapt ved utbyggingen og heller ikke hvor store verdier som er 
reddet ved miljøtiltakene. Tallene kan likevel si noe om verdsetting av miljøgoder. Dette 
er kanskje lettest å få tak i når vi ser på et eksempel. 

Etter en grundig beslutningsprosess pålegger miljømyndighetene en bedrift å gjennomføre 
et miljøtiltak som koster 1 million kroner. Indirekte forutsetter da myndighetene at de 
effekter som tiltaket gir, minst har en verdi av 1 million kroner. Det kan riktignok være 
at verdien er større, og det kan være at effektene ikke blir slik man har forutsatt, men det 
er uinteressant. Det viktige er at beslutningen om å gi pålegget, er et indirekte uttrykk 
for samfunnets betalingsvillighet for de miljøgoder som tiltaket fører med seg. 

Det var utenfor rammen av mitt prosjekt å analysere hvilke effekter de forskjellige miljø
tiltakene har hatt. Hensikten med prosjektet var først og fremst og finne fram til hvor 
store totalbeløp som brukes til miljøtiltak ved vassdragsutbygging og ikke minst til fornuf
tige metoder for innsamling, bearbeiding og systematisering av slike kostnader. Mulige 
anvendelser av metodene og tallmaterialet vil jeg komme litt tilbake senere. 

1) Resultatene av prosjektet er publisert i Knut Bryn: "Miljø konto ved vassdragsreguleringer. En 
oversikt over kostnader til miljøti Itak ved utbygging av Orkla/Grana-vassdraget". Rapport A 14 fra 
NTNFs MVU-program. Møreforsking Molde, 1989. 121 sider. 
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OPPSETIING AV EN MILJØKONTO 

Ved gjennomgang av forberedelsene til utbyggingen i vassdraget, konsesjonsbehandlingen 
og utbyggingen i seg selv, kom jeg fram til at det var hensiktsmessig å etablere et regn
skapssystem, - en miljøkonto. Miljøkontoen for Orkla/Grana-utbyggingen fikk flg. hoved
poster: 

Miljøundersøkelser 

Endringer av utbyggingsplanene 

Manøvreringsbestemme1ser 

Andre miljøtiltak 

Til miljøundersøkelser ble regnet forskjellige vitenskapelige undersøkelser og registreringer 
i vassdraget som brukes til kontroll av miljøtilstanden og til underlag for beslutninger om 
miljøtiltak. Det kan innvendes at slike undersøkelser ikke gir noen miljøeffekt i seg selv. 
Slike undersøkelser må imidlertid sees på som en nødvendig del av de egentlige tiltakene. 
Mange av de prosjektene som presenteres på dette seminaret, er representert på denne 
hovedposten. 

Til endringer av utbyggingsplanene ble regnet alle de planedringer som ble foretatt fram 
til den endelige utbyggingen, og som hadde en miljømessig motivasjon. Dette er en post 
der det naturlig nok kan være ganske komplisert å finne fram til nøyaktige tall. Et sær
skilt problem ligger i hva som skal legges i bunnen som null-alternativ. Skal man få med 
alle miljøhensyn som er tatt i utbyggingsprosessen, vil det være mest korrekt å ta 
utgangspunkt i det utbyggingsalternativ som hadde vært optimalt fra en rent kraftverks
økonomisk synsvinkel. Da dette alternativer sparsomt beskrevet for Orkla/Grana-utbyg
gingen, valgte jeg å bruke utbyggingsløsningen i konsesjonssøknaden som null-alternativ. 

Med manøvreringsbestemmelser tenkes bl.a. på pålegg om minstevassføringer som er gitt 
forskjellige steder i vassdraget. Innunder denne hovedposten hører også krav som gjelder 
tapping og oppfylling av magasiner og evt. andre krav til driften av vannkraftanleggene 
som skyldes miljøhensyn. 

Andre miljøtiltak omfatter slike ting som bygging av terskel dammer, tilsåing av stein
tipper, fiskekultiveringsarbeid, flytting av hytter, oppsetting av gjerde langs regulerte elve
strekninger osv. Tiltaksveier, kompensasjonstiltak til de berørte kommunene o.l. er 
imidlertid ikke regnet med under miljøkontoen. 

Noen økonomiske forutsetninger 

Kostnadene til miljøtiltakene er av tre hovedtyper: Investeringer, drifts- og vedlikeholds
kostnader og produksjonstap. For å lette sammenligningen mellom kostnadene til de 
enkelte tiltakene, er alle kostnader kapitalisert og regnet om til 1988-kroner. At de er 
kapitalisert, betyr at framtidige driftsutgifter ved hjelp aven valgt rente, er regnet om til 
faste engangsbeløp. 
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For å utføre beregningene, er det altså nødvendig å gjøre noen forutsetninger. Som rente 
ved kapitaliseringen, er brukt 6 % realrente. Ved omregning til 1988-kroner er brukt 
konsumprisindeksen selv om en indeks for anleggsarbeid kanskje ville ha vært mer 
korrekt å bruke. En troverdig indeks av denne typen var imidlertid ikke mulig å 
framskaffe for den aktuelle perioden. Som kraftpris er brukt den langtids grenskostnad 
for produksjon av ny kraft som beregnes jevnlig av NVE. Den er satt til 23,4 ørelkWh. 

Langtids grensekostnad er en gjennomsnittspris over året. Noen tiltak gjelder imidlertid 
restriksjoner som påvirker forholdet mellom sommerkraft og vinterkraft. Dette har en 
kostnad fordi vinterkraften har en høyere pris. Til grunn ved beregningene er da lagt den 
differansen mellom sommer- og vinterkraft som var på tilfeldigkraft-markedet i perioden 
1978-87. På samme måte er forskjeller i priser på tilfeldigkraft-markedet mellom dag og 
natt lagt til grunn ved beregning av kostnader som har med døgnreguleringer å gjøre. 

Innhenting av data til beregninger 

Opplysninger om hvilke miljøtiltak som er gjennomført er innhentet fra forskjellige kilder. 
Den viktigste kilden var stortingsproposisjonen om utbyggingen. Denne ble supplert med 
forskjellig arkivmaterialet fra konsesjonsbehandlingen og fra utbyggingstiden. Kostnads
tallene ble først og fremst hentet fra byggeregnskapet til KVO. Disse var bare i noen få 
tilfeller detaljerte nok i seg selv. Noen tall ble funnet i arkivmaterialet hos de utførende 
kraftselskaper, men jeg fikk også god hjelp til å gjøre nødvendige overslag over kostnadene 
av de ingeniører som hadde vært ansvarlig for det praktiske arbeidet med utbyggingen. 

For en del planendringene måtte jeg selv beregne kostnadene på grunnlag av informa
sjoner om tunnell-Iengder og spesifikke kostnader for tunnelldrift. De kostnader som 
gjelder produksjontapene, er beregnet utfra opplysninger om vannmengder og fallhøyder 
i informasjonsmateriell fra KVO. 

MILJØTILTAKENE I ORKLA/GRANA-VASSDRAGET 

Miljøundersøkelser 

Før konsesjonsøknaden lå på bordet ble det foretatt en rekke undersøkelser av miljøfor
holdene i vassdraget. Da utbyggingen i konsesjonssøknaden er valgt som null-alternativ, 
er disse undersøkelsene ikke tatt med i beregningene. Det er imidlertid satt i gang en del 
undersøkelser etter at konsesjon ble gitt for å redusere eller overvåke de endringene 
medfører. 

Det mest omfattende prosjektet gjelder overvåking av vannkvaliteten i vassdraget. Dette 
har sammenheng med den omfattende gruvevirksomheten som tidligere har vært innenfor 
Orklas nedbørsfelt. Det har videre foregått en overvåking av smoltutvandringen i vass
draget for å følge med i virkningene som reguleringen har hatt for laksestammen. Til 
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slutt må nevnes at det ble gjennomført arkeologiske utgravinger i magasinområdene og 
dessuten lokalklimatiske undersøkelser som er tatt med i beregningene. 

Kostnadene ved miljøundersøkelsene ble ialt beregnet til 14 mill. 19BB-kr. Det må legges 
til at det etter hvert har kommet noen flere undersøkelser til slik at det riktige beløpet 
skal være nærmere 20 mill. kr. 

Endringer i utbyggingsplanene 

Tre vesentlige endringer i utbyggingsplanene ble foretatt av miljømessige årsaker. Dette 
gjaldt flytting av Brevadmagasinet i Kvikne, flytting av Grana kraftstasjon og sløyfing av 
et Minilla-magasinet ved reguleringen av Grana-vassdraget. Endringen i Kvikne ble gjort 
for å unngå neddemming av Brevad gård. Flyttingen av Grana kraftstasjon ble gjort av 
flere årsaker, men først og fremst for å unngå problemer med frostrøyk i sentrum av 
Rennebu. Magasinet i Minilla ville ha demmet ned deler aven seter- og hyttegrend i 
utkanten av Trollheimen og ble sløyfet av den grunn. 

Kostnadene ved disse endringene ble tilsammen beregnet til vel 125 mill. 19BB-kroner. 
Kostnadene er knyttet til produksjonstapet da selve anleggskostnadene ble omlag de 
samme ved den gjennomførte utbygging som i null-alternativet. 

Manøvreringsbestemmelser 

I konsesjonsbestemmelsene er det visse restriksjoner på tapping av vann fra Granasjøen. 
Formålet er å unngå skjemmende strandsoner i et viktig frilufts- og turistområde. De 
mest kostnadskrevende delene av manøvreringsbestemmelsene er imidlertid knyttet til 
krav om minstevassføringer. Det er gitt pålegg om minstevassføringer ved ialt 11 steder 
i vassdraget (se kart på neste side). 

øverst i vassdraget er det krav om minstevassføringer ved reguleringsmagasinene og ved 
flere av bekkeinntakene. Kravene varierer fra 0,05 til 0,5 mais etter naturlig vassføring 
og formålet med kravene. Også i hovedvassdraget er det krav til minstevassføringer flere 
steder. Kravene varierer mellom 0,3 og 2,5 mais. Det er flere formål som dekkes av 
minstevassføringene øverst i vassdraget: Først og fremst resipienthensyn, hensynet til 
lokale fiskebestander og estetiske hensyn. 

De store og kostbare krav til minstevassføringer finner vi imidlertid i den lakseførende 
delen av hovedvassdraget. Laksen går opp til litt ovenfor utløpet fra Brattset kraftstasjon 
og her er det krav til vassføringen som gjør at det i tørre perioder må slippes mer vann 
fra de øvre deler av vassdraget enn ellers. Vannet i hovedelva følger nedenfor Brattset 
sitt naturlige vannløp hel p til Bjørset-dammen der vannet til Svorkmo kraftstasjon taes 
inn. Her det p.g.a. laksen krav til forbislipping av 4 - 20 mS/s. Kravene varierer med 
årstiden. 

Kravene som gjelder denne elvestrekningen fører til et produksjonstap på nesten 60 
GWh/år som tilsvarer en kapitalisert kostnad på 230 mill. kr. Det må imidlertid skytes 
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MINSTEV ASSF0RINGER I VASSDRAGET 

1 - Orkla ved Øvre Dølvad 
Sommer 0,1 m'ls, vinter 0,05 m"ls 

2 - Orkla ved KvikTU! kirke 
Sommer 2,5 m'ls, vinter 0,5 mSls 

3 - Orkla TU!denfor Storfossdammen 
Sommer 0,5 mils, vinter 0,3 maIs 

4 - Orkla ovenbor Brottset kraftstaraon 
Sommer 2, mils, vinter 0,5 m8 s 

5 - Orkla TU!denbor BJsørset-dammen 
1.5. - 31.8. 2 m8 s, ellers 4 - 10 mS/s 

6 - Ya TU!den~r inntaket 
Sommer ,1 m'ls, vinter 0,05 m'ls 

7 - Falninga nede~r dammen 
Sommer 0,1 rna s, vinter 0,05 m"ls 

8 - Inna TU!den[or dammen 
Sommer O, mils, vinter O, l m"ls 

9 - Stavåa TU!denfor inntaket 
Sommer 0,05 mais hele året 

10 - Grana TU!denfor dammen 
Sommer 0,1 mils, vinter 0,05 mils 

11 - Svorka TU!denfor inntaket 
Sommer 0,1 m'ls, vinter 0,05 m'ls 

Figur 1. Oversikt over Orkla/Grana-vassdraget med de viktigste sideelvene. 
Krav til minstevassføringer er markert med sirkler. Tallene viser til opplysningene i rammen. 
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inn at ikke hele denne minstevassføringen kan skrives på "laksekontoen" . Det er også 
resipienthensyn og estetiske hensyn som taler for et visst minstevassutslipp på 
strekningen Bjørset-8vorkmo. 

I tillegg til minstevassføringer og restriksjonene på tapping fra Granasjøen, er det noen 
krav som gjelder tiltak ved irregulær stopp i kraftproduksjonen. Det som er viktigst i 
miljømessig sammenheng, er krav som gjelder den sterkt forurensede Raubekken. Ved 
stopp i produksjonen i Svorkmo kraftstasjon, ville vannet fra Raubekken renne ut i Orkla 
ved Bjørset-dammen. For å unngå dette er det montert en egen fjernstyrt luke ved 
inntaket. 

Tiltakene som omfattes av manøvreringsreglementet, er kostnadsberegnet til i underkant 
av 390 mill. 1988-kr. 

Andre miljøtiltak 

De mest omfattende miljøtiltakene utover det som er nevnt foran, er forskjellige tiltak som 
vi kan kalle opprydding og landskapspleie. Dette gjelder utjevning og beplanting i 
steinbrudd og massetak, tilsåing av steintipper og demninger og fjerning av av trær og 
stubber i magasinområdene. Anlegg av terskeldammer hører også hjemme her. Det er 
ialt laget omlag 100 terskeldammer i de elvestrekningene som har mistet det meste av 
vassføringen. Det er også gjort andre tiltak for å bedre fisket i disse elvestrekningene. 

Tiltakene under denne hovedposten har en beregnet totalkostnad på 62 mill. 1988-kr. 

Totale kostnader 

De totale kostnader til miljøtiltakene som er gjennomført i Orkla/Grana-vassdraget, er 
beregnet til 590 mill. 1988-kr. Tabellen nedenfor viser hvordan de kapitaliserte kostnader 
fordeler seg på hovedposter og på investeringer, driftskostnader og produksjonstap. 

Post Invest. Driftskostn. Prod.tap Sum 

1 MILJØUNDERSØKELSER 10,6 3,0 - 13,6 

2 PLANENDRINGER - 1,7 - 4,7 131,5 125,1 

3 MANØVRERINGSBEST. 7,8 10,5 370,6 388,9 

4 ANDRE MILJØTILTAK 59,4 2,7 - 62,1 

SUM MILJØTILTAK 76,0 11,5 502,2 589,7 

Tabell 1. Oversikt over beregnede kostnader til miljøtiltak i Orkla/Grana-vassdraget fordelt pA 
hovedposter og typer kostnader. 
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NOEN ØKONOMISKE PERSPEKTIVER 

Gjennomgangen av Orkla/Grana-utbyggingen viser at det er brukt nesten 600 mill. kroner 
på miljøtiltak i vassdraget. Hvis man sammenligner med miljøsektoren ellers, er dette 
mye penger. Men er det brukt for mye? La meg sammenligne kostnadene med andre 
kostnadstall fra kraftutbyggingen. 

De endringene av kraftutbyggingsplanene som ble foretatt av miljøhensyn, førte til at kraft
produksjonen ble redusert med 17,8 GWh/år. Årlig produksjon er på ca. 1 250 GWh/år. 
Dette betyr at utbyggingen gjennom konsesjonsbehandlingen bare ble redusert med 1,3 %. 

Dette må sies å være en meget begrenset reduksjon. 

Ved utbyggingen ble det så gjort investeringer i miljøtiltak på 78 mill. kr, noe som bare 
utgjør 1,7 % av investeringene i utbyggingsprosjektet. Dette er svært beskjedent hvis man 
sammenligner med andre store utbyggingsprosjekter. 

Produksjonstapene som er knyttet til manøvreringsreglementet reduserer kraftproduk
sjonen med 89 GWh/år eller 6,6 % av gjennomsnittlig årsproduksjon. Her ligger utvilsomt 
de mest kostbare miljøtiltakene. Dette avspeiler det forhold at det er mange interesser 
knyttet til bruk av vannet i vassdraget og at en på forskjellige måter må ta hensyn til 
disse interessene ved kraftproduksjonen. 

Bruk av miljøkontometoden 

Som sagt innledningsvis, gir de beregninger jeg har foretatt bare begrenset informasjon 
om de miljøverdier som er representert i vassdraget. Den metoden jeg har brukt, kan 
likevel være nyttig i vassdragsforvaltningen, både ved planlegging av vassdragsutbygging 
og ved forvaltning av regulerte elver. Jeg tenker meg tre for forskjellige anvendelser. 

For det første vil en systematisering av aktuelle utbyggingsalternativer, restriksjoner på 
driften og andre miljøtiltak ved en utbygging som er under planlegging, gi nyttig 
informasjon. Dette er ikke så svært originalt i forhold til det som gjøres i dag, men 
det er ikke vanlig å sammenstille alle miljøtiltak som vurderes, på denne måten. 

Spesielt nyttig vil det være når mange tiltak gjelder en miljøfaktor eller som retter seg 
mot samme interessegruppe. Når oversikter over alle aktuelle tiltak med forventede 
kostnader sammenstilles med forventede resultater av tiltakene, skulle det gi et godt 
utgangspunkt for prioritering mellom tiltakene. Satsingen på miljø skulle derfor ha 
muligheter for å bli mer kostnadseffektiv. 

For det andre vil en gjennomgang av miljøtiltakene ved utbyggingsprosjekter som er 
fullført, gi nyttig informasjon om hva slags miljøprioriteringer og hvilken verdsetting av 
miljøgoder som implisitt ligger i de miljøtiltakene regulanten blir pålagt. Det savnes gode 
metoder for verdsetting av de miljøgodene som trues ved vassdragsutbygging. En 
systematisering av opplysninger om miljøtiltak og miljøhensyn som er tatt i forskjellige 
vassdrag, vil gi et interessant utgangspunkt for diskusjon om verdsetting av miljøgoder. 
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Det må imidlertid presiseres at metoden bare gir informasjon om hvilke verdsettinger som 
ligger i beslutningsprosessen. Det er ikke sikkert at beslutningene egentlig avspeiler 
allmenne oppfatninger i samfunnet eller at verdsettingen vil holde mål i neste generasjon. 

For det tredje kan kostnadstall for miljøtiltakene gi grunnlag for drøfting av hvordan 
driften av vannkraftanleggene skal legges opp. Ialt 10 av miljøtiltakene i Orkla/Grana
utbyggingen med en samlet kapitalisert kostnad på 180 mill. kroner retter seg mot 
laksefisket. Det meste av dette knytter seg driften av anleggene. Når det er snakk om 
så store beløp, er det nærliggende å spørre om pengene blir brukt på riktig måte. 

La oss gjøre et tankeeksperiment. En sammenslutning av grunneiere, laksefiskere og 
fiskeribiologer fikk disponere 180 mill. kroner til sikring og forbedring av laksefisket. 
Ville de samme tiltakene blitt gjennomført? Og ville de blitt dosert på samme måte? La 
oss videre tenke oss at vannslipp utenom kraftstasjonene måtte kjøpes for den prisen 
regulanten til enhver kunne få for kraften på el-markedet. Ville vannføringene i de 
regulerte elvestrekninger da blitt slik manøvreringsreglementet tilsier? Jeg vil regne det 
som svært sannsynlig at det for lakseinteressene og for andre miljøinteresser kunne vært 
oppnådd større resultater for mindre beløp dersom vi hadde hatt et apparat for 
vassdragsforvaltning som i større grad var rettet mot kostnadseffektivitet. 
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FORVALTNINGSMESSIGE PROBLEMER VED ORKLAUTBYGGINGEN 

I forbindelse med utbyggingen av Orklavassdraget ble det 
allerede i starten forutsatt en del praktiske problemer i 
forhold til fiskeinteressene. Av disse skal nevnes 
fastsettelse av vannføring på strekningen Bjørset - Svorkmo, 
problemer med tungmetallforurensningen fra Løkken verk via 
Raubekken, spørsmålet om fiskegang forbi Bjørsetdammen, 
fiskegangen forbi Svorkmo kraftverk og Grana kraftverk, 
temperaturendringer og begroing i vassdraget (jfr. problemene 
i Surna), inntak av smolt i kraftverkstunnelen på Bjørset, 
etablering av av fredningsso0.er, samt en rekke mindre problem 
i forbindelse med fisket i vassdraget. I det følgende vil det 
bli gitt en oversikt over i hvilken grad disse problemene har 
skapt vansker, og hvordan disse vanskene er blitt løst. 

Vannføring på strekninqen Bjørset - Svorkmo. 

Som følge av inntaket til Svorkmo kraftverk ved Bjørset blir 
strekningen Bjørset - Svorkmo berørt. Et utvalg foreslo i 1974 
at den gjennomsnittlige sommervannføringen (1. mai - 31. 
august) på denne strekningen skulle være 30 m3/sek. 
Konsesjonstillatelsen lyder på et gjennomsnitt mellom 20 og 30 
m3/sek, og vannføringen er foreløpig satt til gjennomsnittlig 
20 m3/sek. 

I konsesjonen heter det videre at i tiden 1. september til 
tidsrommet etter gyting ca. 25. oktober skal minstevass
føringen fastsettes mellom 10 og 15 m3/sek. Den er foreløpig 
satt til 10 m3/sek. Etter omfattende gyteundersøkelser i 1981 
ble det bestemt at minstevannføringen på 10 m3/sek skulle 
opprettholdes ut oktober måned. 

I tiden etter at gytingen er avsluttet og fram til 1. mai 
skal det være en minstevannføring på 4 m3/sek. 

For å kunne gjennomføre hensiktsmessige endringer i 
vannføringen, er fiskeforvalteren i fylket oppnevnt som 
tilsynsmann for vannføringen på strekningen Bjørset - Svorkmo. 

Vannføringen i tiden 1. september - 1. mai har voldt få 
problemer. Sommervannføringen har imidlertid vært gjenstand 
for betydelig oppmerksomhet. I tider med vanlig "trøndersk" 
vær vil det normalt skje store variasjoner i vannføringen på 
strekningen Bjørset - Svorkmo, og det er under slike forhold 
ikke nødvendig å gjennomføre systematisk vannslipp over 
Bjørsetdammen; det er først i perioder med lite nedbør at 
kunstige variasjoner i vannføringen får betydning for fiske
gangen og for fiskeutøvelsen. 

I perioder med jevn, ~endret eller liten vannføring blir 
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fisken stort sett stående i et bestemt område og lar seg 
vanskelig fange. Når elva går opp, vil fisken normalt flytte 
på seg, og den blir mer bitevillig. Hensikten med å variere 
vannføringen er derfor både å få fisken til å gå oppover i 
vassdraget og å øke fiskemulighetene på strekningen. 

Fram til 1989 ble variasjonene i vannføring nedenfor Bjørset 
iverksatt etter et visst skjønn fra KVO,s side, riktignok i 
samarbeid med fiskeforvalteren. Fra og med 1989 ble det 
gjennomført en fastere rutine i vannslippet. Det ble da 
besluttet å slippe en lokkeflom på 30 m3/sek en gang pr. døgn. 
i tiden 16 - 18. Resten av døgnet skulle det slippes 
19 m3/sek. på grunn av mye nedbør sommeren 1989 fikk en liten 
erfaring med dette opplegget, og det var først i 1990 at det 
ble nødvendig å gjennomføre rutinene. 

Tiltaket ble stort sett positivt mottatt, men flere mente at 
en vannstandsendring pr. døgn var for ofte, og at 
oppkjøringstiden både var for kort (2 timer) og for lite 
markert (30 m3/sek). For 1991 ble det derfor bestemt å endre 
rutinene for vannslipp, og følgende retningslinjer for 
vannslipp ble fastsatt: 

1. Det slippes 30 m3/sek hver 3. dag i seks timer. 

2. I det øvrige tidsrom slippes 19 m3/sek. 

3. Vannslippet skal fortrinnsvis skje i tiden 16 - 22. 

4. Lørdag er fast dag for vannslipPi forøvrig slippes tirsdag 
ev. onsdag. 

5. Vannstandsendringen fra 30 m3/sek til 20 m3/sek må skje 
med myke overganger. 

Denne prosedyren vil bli fulgt også i 1992. 

Fordelen med disse retningslinjene er i første rekke at det 
slippes vann i seks timer i stedet for to. Dette vil gi fisken 
en bedre mulighet til å passere Svorkmo kraftverk (se 
avsnittet om dette), og det vil etter alt å dømme gi en mer 
effektiv oppvandring på strekningen Svorkmo - Bjørset. I 
tillegg vil det samlete ukentlige tidsrom for opp- og 
nedkjøring av vannivået bli kortere, noe som er av betydning 
for produksjonen på den aktuelle strekningen. 

Ønsket om å øke den gjennomsnittlige minstevannføringen fra 20 
m3/sek til 30 m3/sek på strekningen Bjørset - Svorkmo er 
framført ved flere anledninger. Ut fra foreliggende erfaringer 
er det åpenbart at dette vil bedre fiskemulighetene på 
strekningen, idet en vannføring på 19 m3/sek over flere døgn 
er for lite for flere gode fiskehøler. En gjennomsnittlig 
vannføring på 20 m3/sek har imidlertid vist seg å være 
tilstrekkelig i perioder med en viss variasjon i nedbør-
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mengden, og forholdene for både fiske og fiskegang synes da å 
være rimelig gode. Hverken totalt oppfisket kvantum eller 
fordelingen av fisket i vassdraget tyder hittil på at den 
gjennomsnittlige minstevannføringen på strekningen Bjørset -
Svorkmo er satt for lavt. Under endrete forutsetninger og på 
sikt kan vi imidlertid ikke utelukke en økning av minste
vannføringen. 

Fiskegangen over Bjørsetdammen. 

Fiskegangen forbi Bjørsetdammen er det enkeltproblem som uten 
tvil er blitt viet størst oppmerksomhet etter at reguleringen 
ble gjennomført. 

Bjørsetdammen fungerer som fangdam for inntaket til Svorkmo 
kraftverk. Vannivået i dammen kan etter konsesjonstillatelsen 
variere 0,5 m mellom kote 129 og kote 129,5. Dammen er bygget 
som en vegbru med tre pillarer, som derved danner fire 
strømløp med reguleringsluker. Fallhøyden over dammen utgjør 
1,5 - 2,0 m, alt etter vannføringen. På østsiden ble det 
bygget en fisketrapp, og under denne ligger et bunntappeløp 
beregnet på slipp av minstevannsføring om vinteren. 

Det ble tidlig klart at fisken stoppet nedenfor lukene, og at 
fisketrappa ikke fungerte tilfredsstillende. på grunn av det 
lave fallet over dammen kunne fisken likevel passere luken(e) 
på småflommer. Når elva gikk ned på nytt, ble imidlertid en 
del fisk stående nedenfor de lukene som ikke ble benyttet til 
vannslipp. Dette vakte stor oppmerksomhet, og til sine tider 
var det flere folk som stod på brua enn det var fisk nedenfor 
dammen. 

Uansett, problemet var til stede, og det ble satt i verk 
tiltak for å bedre oppgangen. I den første tiden ble luke 1 og 
luke 2 (regnet fra nordsiden) suksessivt benyttet til 
vannslipp, og for å gjøre fallet jevnere ble det lagt ut 
gabioner av stein/netting (ca. 1,5 x 0,5 x 0,5 m) tett opp 
under luken. Dette ga rimelig god virkning, men det ble 
fremdeles observert fisk som ikke gikk opp. Det ble også 
registrert sårskader på fisk som hadde passert, og som kan ha 
revet seg opp på de løse ståltrådendene på gabionene. 

Bruk av luke 2 viste seg å være lite hensiktsmessig. på grunn 
av utformingen av elvebunnen nedenfor dammen ble vatnet 
tvunget mot nordsiden og luke 1. Oppvandrende fisk måtte 
derfor gå opp til luke 1 og deretter langs dammen fram til 
luke 2. Turbulens nedenfor luke 2 skapte dessuten dårlige 
oppgangs-forhold. 

Da dypålen nedenfor dammen, og følgelig fisken, går på 
nordsiden, ble det etter hvert åpenbart at det måtte satses på 
luke 1, slik at fisken kunne gå rett på den damluka som førte 
minstevannføringen. Imidlertid, på grunn av at nivået på 
bunnen under luke 1 ligger lavere enn for de andre lukene, 
oppstod det her et utpreget turbulensproblem. En del av vatnet 
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gikk dessuten langs dammen under de tre andre lukene, slik at 
laks fremdeles ble stående i dette området. 

2Dette problemet ble søkt løst ved utlegg av gabioner, og 
senere ved at det ble bygget en ledemur mellom luke 1 og luke 
2. For ytterligere å begrense oppgangen av fisk til luke 
2 - 4, ble det i forlengelsen av ledemuren bygget en 
steinterskel et stykke nedover på skrå over elva mot s ø rvest. 

Det viste seg at gabionene ikke løste turbulensproblemet 
tilfredsstillende, og de ble etter hvert fjernet. Det ble 
derfor besluttet å redusere fallhøyden ved å bygge en terskel 
(fangdam) nedenfor luke 1. Beklageligvis ble denne plassert 
for tett opp til damluka, slik at turbulenspr oblemene ikke ble 
vesentlig mindre. 

Det ble foretatt en del eksperimentering med å legge ned 
damluka, og i perioder var nivået i dammen nede på kote 128,8. 
Det viste seg at et for høyt damnivå (kote 129 og over) f ø rte 
til at det ble dannet et stille område inn under den nedlagte 
luka, hvor fisken ble stående uten å gå opp. Vanndybden over 
terskelkronen var også liten. For å bedre på disse problemene, 
ble bunntappeløpet, som til dels hadde stått oppe, stengt, for 
derved å øke vannføringen over dammen. Damluken ble dessuten 
innsnevret ved at halve lengden av lukekanten ble forh øyet med 
en treskjerm. Dette førte til at vannmengden ble konsentrert 
på en måte som virket svært tilfredsstillende f o r fiskegangen. 
Det stille området under luken forsvant, og vanndybden over 
damkronen økte. Dette har ført til at en nå ikke behøver å gå 
under kote 129 (LRV) for å opprettholde gode oppgangsforhold. 

Problemene med fisk nedenfor luke 2 - 4 b l e løst ved at det 
ble bygget laksetrapp på sørsiden. Fisk som under flom kommer 
opp og blir stående nedenfor disse lukene, kan nå gå t rappa. 
Det er påfallende at det ikke registreres fisk over lengere 
tidsrom nedenfor disse lukene etter at trappa ble bygget, og 
alt tyder på at trappa virker etter hensikten. 

I dag, 9 år etter at Svorkmo kraftverk ble satt i drift, synes 
problemene med fiskegangen forbi Bjørsetdammen å være løst på 
en tilfredsstillende måte. Fisken kan nå gå over dammen 
gjennom luke 1 til enhver tid, og oppgangsforholdene blir 
ytterligere fremmet ved at vannføringen over dammen reguleres 
jevnlig; i tillegg kommer naturlige variasjoner i vann
føringen. Ved bruk av videokamera kan driftssentralen på 
Berkåk til enhver tid følge med om damluka er lagt 
tilstrekkelig lavt. Fisk som stopper nedenfor de andre lukene 
bruker laksetrappa på sørsiden, og om fisken ønsker å gå 
laksetrappa på nordsiden, står også denne vanligvis åpen. 

I etterpåklokskap er det lett å hevde at laksetrappa på 
nordsiden ikke skulle vært bygget, og at mulighetene for 
fiskegang allerede fra starten av burde vært lagt til rette 
gjennom luke 1. Uansett, fremtidige regulanter som kan komme 
til å stå overfor den samme problemstilling, bør med 
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erfaringene fra Orkla og Bjørsetdammen kunne få en langt 
enklere oppgave. 

Tungmetallforurensningen fra Løkken Verk. 

Tungmetallforurensningen fra Løkken Verk var det problem som 
fikk bredest omtale i rapporten fra utvalget som skulle 
vurdere utbyggingens virkninger på laksefisket i Orkla. Den 
lakseførende del av Orkla har i flere hundre år vært påvirket 
av gruveforurensning. Fram til 1952 gikk alt avløp fra 
virksomheten på Løkken Verk - drensvatn, flotasjonsvatn og 
overflateavrenning - til Raubekken og videre til Orkla. 
Forurensningen av tungmetall nådde en topp omkring 1950; som 
eksempel kan nevnes at den offentlige laksestatistikken viste 
et oppfisket kvantum på 4 kg i 1947. 

Fra og med 1952 ble drensvatnet fra gruvene lagt i rør og ført 
ut i Orkdalsfjorden ved Thamshavn. Dette førte til bedre 
forhold i Orkla nedenfor Raubekken, og laksefisket i 
vassdraget økte. Innholdet av tungmetaller fra Raubekken og 
ned til fjorden har imidlertid vært høyt også etter dette, og 
det ble på 60- og 70-tallet målt verdier som lå over fare
grensen for laks. 

For å hindre omfattende forurensning fra Raubekken, ble det 
bestemt at bekken skal tas inn på tilløpstunnelen til Svorkmo 
kraftverk så lenge kraftverket er i drift. Det ble videre 
bestemt at Raubekken skal føres tilbake til sitt gamle løp 
under driftsstans. Disse tiltakene vil for det første hindre 
Raubekken i å gå ublandet til Orkla når vassføringen er liten, 
og under stans i kraftverket vil en tilbakeføring av bekken 
til sitt gamle løp hindre at tunnelen blir oppfylt med 
forurenset vatn. 

Sammen med gruveselskapets tiltak i Løkken-området har disse 
påleggene ført til at forurensningssituasjonen i Orkla etter 
reguleringen er blitt vesentlig forbedret. Det er registrert 
et økende antaillaksunger i Orkla nedenfor Raubekken, og 
generelt har både flora og fauna tatt seg opp. 

Det har imidlertid oppstått ett problem ved overføringen av 
Raubekken til kraftverks inntaket som ikke var forutsett. Ved 
blanding av surt Raubekkvatn (som også inneholder en god del 
organisk stoff pga. kloakkutslipp fra Løkken Verk) med rent 
oksygenrikt tunnelvatn, skjer det en utfelling av betydelige 
mengder tungmetallholdig slam. Dette legger seg i sideslaget 
inn mot hovedtunnelen, hvor det etter hvert skjer en opp
hopning av masse. Under bestemte situasjoner, og særlig i 
forbindelse med vannstandsendringer, vil dette slammet skli ut 
i hovedtunnelen og medføre en akutt forurensningssituasjon 
nedstrøms kraftverket. Etter at dette hadde skjedd ved flere 
anledninger, ble det besluttet å plassere et bjelkestengsel 
nederst i sideslaget for å hindre nye utglidninger. Det ble 
også forutsatt utkjøring av sedimentene ved jevne mellomrom. 
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Bjelkestengselet virket etter planen, men det viste seg at 
nedkjøringen av kraftverket, som er en nødvendig del av 
prosedyren for å kunne tømme sideslaget, førte til vesentlig 
forurensning ved at løst slam ble ført ut. Beregninger viser 
imidlertid at det materiale som sedimenteres i sideslaget bare 
er en brøkdel av hva som føres ut i oppløst tilstand gjennom 
året. Forurensningsmessig vil det følgelig være en langt bedre 
løsning å kjøre slammet inn i hovedtunnelen på en måte som 
hindrer utfelling, enn å satse på bortkjøring av mindre 
slammengder som nødvendigvis vil medføre en markert 
forurensning pga. nedkjøring av kraftverket. 

For å unngå denne forurensningen, vurderes det nå å føre 
vatnet fra Raubekken direkte ut i hovedtunnelen. Utfellingen 
vil derved skje under andre og større vannhastigheter, og 
avleiringene i hovedtunnelen vil etter alt å dømme bli 
betydelig mindre. Dette betraktes foreløpig som et forsøk som 
betinger at det blir gjennomført grundige kontroller av 
hovedtunnelen. Dersom det viser seg at de avsatte slammengdene 
er tilstrekkelig små, vil dette kunne bli en permanent løsning 
som må kunne betraktes som tilfredsstillende. 

Det skal bemerkes at det er et omfattende renseprogram på gang 
i Løkken-området, og det forventes at Raubekken om noen år vil 
få redusert sitt tungmetallinnhold med over 50 %. 

Som konklusjon kan vi si at reguleringen av Orkla synes å ha 
bidratt til å bedre forurensningesituasjonen i Orkla nedenfor 
Raubekken. Ved overføring av Raubekken til kraftverkstunnelen 
blir det forurensete vatnet ført ut i Orkla med en vesentlig 
bedre uttynning enn tidligere, og antall episoder med høye 
tungmetallkonsentrasjoner ved utløpet av Raubekken er blitt 
redusert betraktelig. Når problemet med slamutfellingen fra 
Raubekken etter hvert får en mer hensiktsmessig løsning, og de 
planlagte tiltakene i nedbørfeltet blir satt i verk, kan det 
forventes at Orkla i løpet av 5 - 10 år vil få en akseptabel 
vannkvalitet. 

Fiskegangen forbi kraftverksutløp. 

Det kan som nevnt oppstå problemer med å få fisken til å gå 
forbi kraftverksutløpene. En av årsakene til dette er at 
strømregimet blir forandret der utløpet fra kraftverket møter 
elvestrømmen. Ofte oppstår det temperaturforskjeller som 
skaper en markert horisontal skikting i elveløpet. Det kan 
også oppstå en horisontal skikting med tanke på vannkvalitet. 
Vatnet fra kraftverket har gått i tunnel over en kortere eller 
lengre strekning, og vil da være kvalitetesmessig forskjellig 
fra vatnet i elva; farge og turbiditet er parametre hvor 
forskjellene ofte er betydelige. De største problemene 
(kanskje med unntak av gassovermetning) synes likevel å oppstå 
i de tilfeller der vannmengden fra kraftverket er større enn 
vannmengden i elva. 
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Ved Svorkmo kraftverk har det til sine tider oppstått 
problemer med fiskegangen forbi kraftverket, og det oppstod 
bl. annet et omfattende fiske i området før fredningssonen ble 
etablert. Da dette kraftverket tar inn vatn fra elva på et 
relativt lavt nivå og ikke fra et høytliggende magasin, 
finner vi bare en ubetydelig temperaturskikting. Elvevatnet 
vil ved utløpet ha en noe høyere temperatur enn vatnet fra 
kraftverket fordi det går i dagen og ikke i tunnel, men denne 
temperaturdifferansen vil ikke være stor. Vatnet fra 
kraftverket vil være noe surere og ha et høyere innhold av 
tungmetaller, og dette kan selvsagt spille en rolle. Det som 
imidlertid synes å ha størst betydning er den vannmengde som 
kraftverket representerer. Driftsvannføringen gjennom 
kraftverket ligger i området 40 m3/sek, mens vannføringen l 

elva kan være fra 25 m3/sek og oppover. I fisketiden vil 
derfor vannføringen fra kraftverket ofte være større enn 
vannføringen i elva. 

Det er i utgangspunktet to måter til å få fisken til å passere 
kraftverksutløpet: enten ved å øke vannføringen i elva, eller 
ved å redusere kjøringen gjennom kraftverket. Av dette synes 
en økning av vannføringen i elva å gi best resultat; dette vil 
øke den totale vannmengden i vassdraget, og vatnet vil 
dessuten inneholde de "naturlige" komponenter som elva drar 
på seg ned dalen fra Bjørset, noe den ikke vil få i 
kraftverkstunnelen. 

Det er interessant å merker seg at fisken kan 1I1 0 kkes 1l forbi 
kraftverksutløpet ved å øke elvevatnets relative innslag, dvs. 
ved å redusere kjøringen gjennom kraftverket. Dette får særlig 
stor betydning for varigheten av den "lokkeflommen" som 
jevnlig skal slippes over Bjørsetdammen. Lokkeflommen 
framkommer som nevnt ved at kraftverkets kjøres ned, og ved at 
vatnet i stedet kjøres over dammen. Dette fører til en 
prosentvis økning avelvevatnet ved Svorkmo kraftverk. Noen 
økning av vannmengden i elva vil imidlertid ikke komme før 
"lokkeflommen" når kraftverket ca. 4 - 5 timer senere. Dersom 
lokkeflommen er av 2 timers varighet, vil kraftverket ha 
startet før lokkeflommen i elvadalen når kraftverket; er 
varigheten av 6 timer, villokkeflommen nå kraftverket mens 
det ennå går med redusert vannføring, og det relative 
innslaget avelvevatn vil derved bli vesentlig større. Dette 
er en av årsakene til at varigheten av "lokkeflommen" over 
Bjørsetdammen er forlenget fra 2 til 6 timer. 

Ved utløpet fra Grana kraftverk har det ikke vært registrert 
de samme problemene som ved Svorkmo kraftverk, noe som bl. 
annet kommer fram i det faktum at det her ikke er fastsatt 
noen fredningssone. Grana kraftverk representerer likevel til 
sine tider et problem, fordi vatnet om sommeren kan være 
betydelig kaldere enn elvevatnet. Grana kraftverk tapper fra 
Nerskogmagasinet, og på grunn av magasinets beliggenhet (650 
m.o.h.) samt det faktum at inntaket ligger neddykket, vil 
vatnet fra kraftverket gjennom store deler av sommeren være 
kaldere enn vatnet i Orkla. I varme perioder kan temperaturen 
i elva ovenfor avløpet fra kraftverket ligge 5 - 10 grader 
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over temperaturen i av10psvat~et. 

Temperaturdifferansen har etter sigende ført til at fisken til 
sine tider er uvillig til å passere kraftverket, og det blir 
påstått at fisket nedenfor kraftverksutløpet har gått tilbake. 
Foreløpig er det uvisst om dette kan virke inn på fiskens 
muligheter til å passere Pollen, et markert strykparti som 
ligger ca. 2,5 km nedenfor utløpet. 

Problemet kan løses ved at inntaket i Granasjøen gjøres nivå
fleksibelt, eller ved at det bygges et alternativt fast 
overflateinntak. Ved byggingen av Grana kraftverk ble 
spørsmålet om alternativt inntak reist med utgangspunkt l de 
begroingsproblemer som oppstod i Surna nedenfor avløpet fra 
Trollheim kraftverk. Det ble den gang ikke ansett som 
sannsynlig at det ville oppstå begroingsproblemer av samme 
omfang som i Surna, og i så måte har vurderingene til nå holdt 
stikk. De problemer som har oppstått for fiskegangen må 
imidlertid betraktes seriøst, og spørsmålet om en endring av 
tappeinntaket i Granasjøen kan følgelig ikke anses som endelig 
avklart. 

Ved Brattset kraftverk har det tildels vært store problemer 
med å få fisken til å gå forbi kraftverksutløpet. Her ligger 
problemene i første rekke i at driftsvannføringen fra 
kraftverket i betydelig grad overskrider vannføringen i den 
regulerte elva ovenfor. Minstevannføringen ovenfor Brattset 
kraftverk skal i tiden l. mai - 30. september være 2 m3/sek, 
og 0,5 m3/sek. resten av året. vannføringen fra kraftverket er 
i sommermånedene begrenset (min. 10 m3/s), men dominerer 
likevel vann regimet i området på en måte som gjør at laksen 
får problemer med å gå videre. 

For å lette passasjen forbi kraftverksutløpet ble det i 1991 
bygget en "sjete" , en lav terskel ut fra og parallelt med 
land. Terskelen strekker seg fra i overkant av utløpet og ca. 
100 m nedover. Vatnet fra kraftverket blir nå spredt på en 
måte som gjør at vannstrømmen virker mindre dominerende, og 
det er følgelig håp om at fisken skal finne veien forbi. Det 
har imidlertid ennå gått for kort tid til at det kan 
registreres noen definitiv positiv effekt. 

Etablering av fredningssoner. 

I forbindelse med vassdragsreguleringer blir det vanligvis 
etablert fredningssoner utenfor de aktuelle kraftverksutløp. 
Årsaken til dette er at det i disse områdene kan oppstå 
særlige strøm- og temperaturforhold som gjør at fisken stopper 
opp og derved lettere blir utsatt for fangst. Ved damanlegg og 
fisketrapper blir det på lignende måte etablert soner både 
ovenfor og nedenfor anlegget. 

Ved Bjørsetdammen ble det etablert en fredningssone i mai 
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1984. Øvre grense går ca. 100 m ovenfor dammen, mens den nedre 
grense for fredningssonen går ca. 300 m nedenfor dammen. 
Allerede etter første fiskesesong korn det bemerkninger om at 
den nedre grensen burde vært trukket lenger ned. Fisken gikk 
opp til dammen, snudde og gikk ned i hølen nedenfor frednings
sonen og ble følgelig utsatt for fangst. Da de beste gyte
strekningene i Orkla ligger ovenfor Bjørsetdammen, er det av 
hensyn til fiskeproduksjonen vurdert under ett og av hensyn 
til fiskeinteressene i de øvre delene av vassdraget viktig at 
fisken ikke stopper opp nedenfor Bjørsetdammen. 

Fredningssonen ble imidlertid ikke utvidet umiddelbart, idet 
en ville se tiden noe an. Det var i de første årene mye snakk 
om de vanskelige oppgangsforholdene i Bjørsetdammen, og en 
utvidelse av sonen ble derfor satt i bero i påvente aven 
bedre løsning for passering av dammen. Det korn etter hvert 
fram data som tydet på at det gikk tilstrekkelig med fisk over 
dammen til å kunne opprettholde både produksjon og fiske på 
samme nivå som tidligere, og en så det derfor som lite aktuelt 
å utvide fredningssonen ytterligere. Utviklingen i de senere 
år har forøvrig vist at en slik utvidelse ikke er noe 
presserende tiltak. 

Utenfor Svorkmo kraftverk ble det ikke umiddelbart etablert 
noen fredningssone, idet en ville vurdere nødvendigheten aven 
slik sone i lys av utviklingen i fisket. Denne utviklingen 
viste seg å komme etter kort tid. I 1984 ble det på 
strekningen Forve bru - Svorkmo tatt ca. 4000 kg laks, og ca. 
2000 kg av dette ble tatt på to vald som omfatter begge sider 
av elva umiddelbart nedenfor kraftverket. Totalt ble det dette 
året fisket drøyt 10 tonn i Orkla, dvs. at over 20 % av elvas 
laksefangst ble tatt på en meget begrenset elvestrekning 
(100 - 150 m) . 

Av tidligere fiskeoppgaver for dette området går det fram at 
det i perioden 1973 - 1982 ikke ble anført fangst for ett av 
de to aktuelle valdene, mens det i 1983 ble anført ca. 30 kg 
laks. I 1984 ble det tatt ca. 1000 kg laks. Også det andre 
valdet kunne vise til en markert økning i fisket i 1984 i 
forhold til tidligere år. 

på bakgrunn av dette ble det i mai 1985 etablert en 
fredningssone utenfor Svorkmo kraftverk hvor alt fiske er 
forbudt. Sonen strekker seg ca. 250 m nedover i Varghølen. Det 
oppsto etter sigende et betydelig ulovlig fiske i området, noe 
som har medført en del ekstraordinært oppsyn. 

I 1991 ble forskriften endret, slik at den grunneier som hadde 
mistet alt fiske nå har fått anledning til å fiske i 
fredningssonen med en stang. Fisket gjelder bare grunneier og 
dennes husstand. 

Fiskesperrer. 
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Det er etablert fiskesperre i avløpet fra både Svorkmo, Grana 
og Brattset kraftverk. Hensikten er å hindre oppgangsfisk i å 
gå inn kraftverkstunnelen, hvor den kan bli stående i kortere 
eller lengre tid og i verste fall bli skadet eller drept av 
turbinbladene. 

Alt etter beliggenheten i vassdraget er det forskjell i 
fredningstid og i lysåpning på sperrene. De nedre delene av 
et så stort vassdrag som Orkla får tidligere oppgang av fisk 
enn de øvre delene, og det er også på det rene at det fiskes 
et rel. større antall smålaks og sjøørret i de nedre delene. 
Det er følgelig nødvendig at utløpet avsperres tidligere på 
året i de nedre delene, og at det her må settes sperre med 
mindre lysåpning. 

I henhold til dette er det satt følgende retningslinjer for 
fiskesperrene i Orkla: 

Tidsrom fredning Lysåpning 

Svorkmo kraftverk 1. mai - 15. okt. 45 mm 

Grana kraftverk 10. mai - 15. okt. 45 mm 

Brattset kraftverk 10. mai - 15. okt. 60 mm 

Det har ikke oppstått vesentlige problemer i forbindelse med 
fiskesperrene. Ved visse anledninger har fisk kommet bak 
sperra på grunn av vibrasjonsskade på rista (Svorkmo), og det 
har i enkelte tilfeller vært problemer med å få sperra helt 
ned på grunn av grus- og steinavleiringer (Grana). Alt tyder 
imidlertid på at avsperringen av de aktuelle kraftverks
utløpene har virket etter hensikten. 

Tap av fisk gjennom Svorkmo kraftverk. 

For å unngå produksjonstap ved at utvandrende smolt og 
vinterstøing går inn i kraftverkstunnelen ved Bjørset, ble det 
allerede fra starten av bygget et "betongskjørt" i forbindelse 
med inntaket. Skjørtet henger ned fra inntakets overkant i 
hele åpningens lengde (SO m), og dekker knapt 2/3 av høyden på 
åpningen. Da utvandrende smolt går rel. høyt i vannmassene, 
har hensikten vært å skjerme av smolten som kommer ned 
vassdraget. 

Forsøk som er gjennomført av Norsk institutt for natur
forskning (NINA) har imidlertid vist at det går betydelige 
mengder inn ikraftverkstunnelen. Hvidsten konkluderte i 1990 
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med at det i perioden 1984 - 1990 årlig gikk 27000 laksesmolt 
gjennom Svorkmo kraftverk pr. år, og at årlig dødelighet var 
ca. 20000 smolt. Det konkluderes likevel med at selv om 
smolttapet i kraftverket medtas, har produksjonen ovenfor 
Bjørset vært minst like stor eller større enn i perioden før 
reguleringen. 

For å hindre at så store smoltmengder går tapt, er det vurdert 
ulike former for ytterligere avsperring. Forsøk med lydsperre 
er forsøkt, uten at dette foreløpig har falt heldig ut. 
Problemet kan imidlertid langt på veg løses ved at kraftverket 
ikke kjøres i deler av vårflommen, fortrinnsvis i starten. Da 
det har vist seg at det aller meste av smolten vandrer om 
natten, kan også en stopp i tiden 18 - 06 vurderes. 
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IF.~~a~gl 
Registeret er et av flere naturfaglige registre laget i regi av Miljø
vernavdelingen. EDNA skal søke å kartfeste og beskrive alle om
råder o~l forekomster med spesielle naturkvaliteter i fylket. 
Registeret består aven tekstdel og en tilhørende kartdel. lilsa
mmen inneholder registeret i underkant av 1000 objekter. 

lINNDELlNG~ 
Områdene er delt inn i ukjente, lokale, regionale, nasjonale/inter
nasjonale, verna og foreslått verna områder. 
De lokalt verneverdige områdene utgjør ca. 70 % av totalen. 

[MÅLGRUPPER: I 

De viktigste målgruppene for registeret vil i første rekke værE' kom
muneplanleggere, nemnder og utvalg som skal søke å ivareta na
tur- og friluftsinteresser i kommunene. sektormyndigheter som veg
myndighet og landbruksrlyndighet og andre som planlegger og 
gjennomfører tiltak i forbindelse med arealplanlegging og arealbruk. 

I de tre kommunene Orkdal, Meldal og Rennebu er det totalt 
registert 90 områder. 

Av områder beliggende i tilknytning til selve elvestrengen er det 
lokalisert 30, hvorav 10 beliggende i Orkdal, 7 i Meldal og 13 i Re
nnebu. (J~r, figur). 

HOVEDNATURTYPER: 
De forekomster som ligger i umiddelbar nærhet av Orkla, utgjøres 
i stor grad av naturtyper som er, eller har vært avhengig av elva 
for å kunne eksistere. Dette er områder som f.eks kroksjøer 
(gamle elveløp), kantskog og flommarkskog. 
Dette er naturtyper som etter hvert har blitt sjeldne pga. tekniske 
inngrep av ulike slag. Sistnevnte er i dag i sterk tilbakegang pga. 
manglende skifting i vannstand som følge av grusgraving og kraft
utbyggin~J. 
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I IVARETAKELSE AV EDNA- OMRÅDER] 

De siste tiår har en sett en kraftig nedbygging av naturområder 
i tilknyttning til våre større vassdrag. 

De aller fleste gjenværende naturområder av noen betydning 
langs Orkla er av lokal- og tildels av regional karakter. I disse 
områdene har dermed kommunene i samarbeid med grunn
eierne et stort ansvar for å ivareta naturinteressene gjennom 
sin arealplanlegging. 

I Plan- og bygningsloven gis kommunene bla. anledning til å 
regulere spesifikt til naturvernområder. Dette gir altså kommu
nene selv anledning til å sikre viktige naturverdier av lokal intere
sse. En slik sikring av arealer er imidlertid helt avhengig aven 
aktiv holdning fra kommunens side. Med den nye "MIK- reformen" 
som nå trer i kraft, har kommunene forpliktet seg til en økt satsing 
på natur" og miljøverdier. 

Oversikt over EDNA-omr.
prioritet og antall 
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VERNEVERDIGE NATUROMRÅDER I KOMMUNE: ORKDAL 

1638 034 NAVN: Grytdalen 
========================================================================= 

Midtpunkt UTM: NR0533570275 
yttergrenser UTM (NO - SV): 
Kartblad M711: 
Areal: 
Ajourf~rt dato/av: 
Hovednaturtype: 
Verneprioritet: 
Vernestatus/dato: 
Verneinteresse: 

1521 IV 1521 I 
23100 dekar 

910206 / FBH 
Barskog / 
Regional 
Naturreservat forsl. 
Botanikk / 

/ 

KORT OMRADEBESKRIVELSE: 

/ 
/ 

Songli fors~ksgård eier området fra Våvatnet og Fje11kj~svatnet nord
over til Austsetra i Grytdalen. Grytdalen er ~vre del av dalen som går 
fra Krokstad~ra s~r~stover mot Songli. For det meste er dalen slak og 
vid med store myrer i dalbunnen. Berggrunnen består for det meste av 
granodiorittisk gneis. Det finnes noe meta- arakose og kvartsgneis, 
biotittskifer og gr~nnstein. Landskapsvernområdet og ni områder i Ed
nå inngår i lokaliteten. 
Formålet med vern: A verne et typeeksempel på barskog. 

ANDRE OPPLYSNINGER: 

INNGREP: Skogen på Gr~nhaugen, Gr~ndalslia, lia nord for Garielhaugen 
og områdene rundt Asetra er en del påvirket av hogst, beite og plan
ting. Det er plantet gran på en stor del av Hjortdalsryggen. Hele den 
nedre delen av lia ~st for Songsj~en er tilplantet med gran. 
Området inngår i verneplan for barskog i Midt-Norge. (Utkast). 

TILLEGGS-INFORMASJON: 

FLORA OG VEGETASJON: Det finnes både gran- og furuskog i området. I 
selve Grytdalen er det mest granskog i de rikeste vegetasjonstypene og 
furuskog i de fattigere. på skrinne voksesteder finner vi r6sslyng
blokkebærfuruskog. I Grytdalen finnes b1åbærgranskog på noe rikere 
mark. på fuktige steder finner vi fattig gran/bj~rkesumpskog. Lenger 
nede i liene dominerer ofte småbregnegranskogen med arter som småtved
blad, gulaks og storfrytle. I nedre del av de frodigste liene finner 
vi storbregnegranskog, hogstaudegranskog og rik sumpgranskog. Der det 
er litt t6rrere kan vi finne lågurtgranskog. I storbregnegranskogen 
dominerer bregner som skogburkne, sauetelg, broddtelg og geittelg. I 
hogstaudegranskogen blir det mindre dekning av bregner, og det kommer 
inn arter som torhjelm og myskegras. I sumpgranskogen dominerer gjerne 
arter som strandror og skogrorkvein. På relativt torre lokaliteter er 
det flere steder lågurtskog med harerug, lundrapp og hengeaks. det er 
mye myr i området, for det meste fattigmyr og intermediær myr. I nedre 
del av de frodige liene er det også en del rikmyr med myrsaulok, gul-



Eksempel på EDNA-kart, 
Ørland kommune 
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MASSETRANSPORT I ORKLA 

AV 

DAG OTTESEN 
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INNLEDNING 

Under arbeidet med Flerbruksplan for Orkla kom det fram ønsker om bedre kunnskap om 

sedimenttransporten i Orkla, spesielt med henblikk på de store grusuttakene i elva. Det var 
interesse for data over hvor mye elva frakter med seg, hvor den henter massene fra, og hva 

som skjer under og etter store grusuttak i og langs elva. 

Det ble inngått en samarbeisdavtale mellom NGU og forbygningsavdelingen ved NVE i 

Trondheim hvor NVE ville undersøke flomforløpet langs elva og NGU sedimenttransporten. 

For å få en oversikt over elvas "tilstand" ble det den 17. august 1990 utført flyfotografering 

av Fjellanger Widerøe (M 1:6000) langs elva på strekningen Orkdalsfjorden til Svorkmo. 
Dette med tanke på både å kunne sammenligne elva med eldre flybilder og kart, samt å ha 

et skikkelig grunnlag for å følge elva framover i tid. Signalisering og innrnåling av punkter 
ble utført av NGU. Det er konstruert topografiske karter langs elva med 0.5 m koteavstand, 

tildels også 0.25 m avstand på de "aktive" grusørene langs elva. 

Løsmassenes fordeling i Orkdalen er styrt av den geologiske utvikling i dalen under og etter 

siste istid. De store breelvavsetningene i dalen har fungert som kilde for elvegrusen i/langs 

Orkla. Disse massene ligger idag som et tynt lag (0-5 m mektig) over leiravsetninger i 

dalbunnen. Dannelse av terrasser i mange forskjellige høyder er styrt av landhevningen i de 
siste 10 000 år. 

Generelt om sedimenttransport. 

Sedimenttransport i elver foregår på tre forskjellige måter: 

1. Kolloidal form (oppløste ioner). 
2. Suspendert materiale 

3. Bunntransport 

Bunntransport har vært antatt å foregått ved rulling og saltasjon, det vil si at enkeltkorn 

ruller og hopper langs bunnen. Undersøkelser langs Orkla viser at en enda viktigere måte for 

bunntransport er ved massestrømmer , det vil si at hele flak av elvebunnen eroderes og 
transporteres langs bunnen som en enhet, og ikke som enkeltkorn. Dette gjør bunntransport

målinger meget komplisert. 

B. Burgurlu (1977) har undersøkt sedimenttransporten i Gaula, og et par av resultatene 

påpekes her. Han utførte målinger fra Valdum bro ved Lundamo, og diagram 1 viser 
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forholdet mellom transportmåtene ved ulike vannføringer. Ved lave vannføringer foregår 

nesten all transport i kolloidal form. Bunntransport starter ved en vannføring på ca. 250 m3/s, 

men først ved 1000 m3/s utgjør bunntransporten over 10 % av totaltransporten. Tabell l viser 

hvor mye som er transportert i oppløst form, i suspensjon og som bunntransport. Bunntran
sporten i Gaula utgjør hhv. 7% i 1975 og 10% i 1976. I gjennomsnitt foregår det 

bunntransport mellom 40 og 50 dager i løpet av et år. 

Burgurlu har antatt at bunntransporten i Gaula foregår ved rulling og saltasjon, og ikke som 

massestrømmer. Ut fra størrelse på nedslagsfeltet og vannføring, er det grunn til å anta at 

bunntransporten i Gaula foregår på en lignende måte som i Orkla. Målinger av fluvial 

massestrømmer er meget komplisert, da det foregår ved høye vannføringer, og mye materiale 

transporteres over korte tidsrom. Ved Burgurlus målinger var det umulig å få prøvetakeren 

stabil på elvebunnen ved høyere vannføringer enn 800 m3/s. Disse forhold gjør at en må anta 
at Burgurlus data er nokså usikre for høye vannføringer. 

Endringer i sedimenttransport i Orkla fra 1960 til 1990. 

Orkla er en typisk grus-bunn elv med grov erosjonshud av stein og blokker i størrelsesorden 

5 til 40 cm. Studier av flybilder og kart viser at Orkla har forandret seg mye siden 1960. 

Elva hadde da et betydelig mere differensiert løp med bedre muligheter for erosjon og skifte 
av løp innenfor den aktive elvesonen. Grusuttak og forbygninger har begrenset dette 
betydelig. Grusuttakene har senket elvebunnen på store deler av de nedre 15 km opp til 

0yum bru ved Vormstad, og senkningen foregår fortsatt i deler av elva. Dette ser særlig ut 

til å gjelde områdene oppstrøms uttaksområdene ovenfor Forve bru. Her er elva i ferd med 

å utvikle ny bunnprofil som en tilpasning til bunnivået i uttaksområdene. 

Elva har i de siste årene fått et betydelig mere kanalpreg enn tidligere. Dette både på grunn 

av bunn senkning og flere nye, store forbygninger/flomvern. Disse forhold har påvirket 

sedimenttransporten i elva betydelig. Hovedløpet ligger idag såpass lavt, at bare en mindre 

del av de ørene som var "aktive" for 30 år siden er aktiv i dag. 

Elva har betydelig mindre masser å transportere, både på grunn av at de beste områdene for 
erosjon og tilførsel av materiale til elvesenga er borte, samt at bunnsenkninga har gjort det 

vanskeligere for elva å grave i ørene. Således utvikler Orkla seg mot en kanal med grov 

erosjonshud i hovedløpet med stor motstand mot erosjon, noe som medfører at det 

transporteres mindre masser i kanalen. 
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Erosjonsområder. I Orkla har vi i 1990/91 13 erosjonsområder på strekningen opp til 

Svorkmo. I de fleste av disse områdene foregår liten erosjon, kun i to områder har vi 

betydelig erosjon. Dette er på en 300 m lang strekning på høyre bredd ved Ekli, samt i øvre 

deler av Eklisøya. 

Akkumulasjonsområder. Som nevnt har hovedløpets bunn senket seg betydelig over lange 

strekninger, og dette har ført til betydelige endringer i sedimentasjonsforholdene i elva. En 

betydelig del av ørene som var aktive før (1960) er idag bare delvis aktiv. Dette betyr at 

sedimentasjonen kun foregår på de laveste delene av ørene, ofte ut mot hovedløpet. Det betyr 

også at det meste av sedimentasjonen foregår i e1vas hovedløp. 

Hvordan foregår sedimenttransporten? 

Sedimenttransportmålinger i mange elver (Gomez 1991) viser at bunntransporten foregår 

ujevnt og er vanskelig å måle. Studier av sedimentene i og langs Orkla viser at mye av 

bunntransporten foregår som massestrømmer istedenfor som tidligere antatt ved at enkeltkom 

ruller langs bunnen av elva. 

Figur 2 viser en oversikt over sedimentene i vertikale snitt på tre forskjellige lokaliteter langs 

Orkla; Bye, Ljøkjel og Ekli. Bye ligger på en terrasse 10 meter over dagens elvenivå, mens 

Ljøkjel og Ekli ligger inntil dagens elv. De fire søylene viser en oversikt over de ulike 

sedimentlagene fra snittene. Lagene merket FM (fluvale massestrømmer) er antatt å være 

avsatt som en enhet, mens lagene merker'RlS består avenkeltpartikler som er transportert 

ved rulling og saltasjon. Størrelsesforholdet mellom RIS-lagene og FM-lagene viser at den 

vanligste transportmåten for bunntransport er ved massestrømmer. Dette forklarer den 

pulserende naturen til bunntransporten. 

KONKLUSJON 

Orklas hove1øp er betydelig senket i løpet av de siste 30 år, hovedsaklig på grunn av 

grusuttak. Samtidig er de fleste områdene hvor elva kunne skaffe seg materiale ved sideveis 

erosjon forbygd, slik at massetransporten er betydelig redusert. Elva har fått et betydelig 

mere kanalpreg de siste 30 år. Dette tilsier at videre grusuttak i de nedre delene av elva bør 

opphøre da videre uttak vil senke bunnen ytterligere og bidra til en enda sterkere kanalisering. 
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1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET 

Dette med å framstille flomkart for utsatte områder langs 
elvene, er ikke noe nytt. Det vanlige har vært å samle inn 
opplysninger fra lokalkjente personer og på det grunnlaget 
tegne inn på kartet oversvømte områder ved f.eks. den store 
flommen det og det året. også i Orkla har vi slike "flomkart", 
f.eks fra flommen i 1940. 

Det flomkartarbeidet som drives i dag er altså en 
videreutvikling av et redskap som gjennom alle år har vært 
benyttet i flomsikringsarbeidet, en videreutvikling som bygger 
på de muligheter moderne kart og EDB-teknikker stiller til 
rådighet. 

Når vi i dag snakker om flomkart, tenker vi ikke bare på enkle 
flomlinjer, men flomsituasjoner knyttet opp mot forskjellige 
gjentaksintervall, gjerne knyttet til visualisering av 
flomsituasjonene på bilder. 

Det er oppmuntrende at følgende etater/interessenter stiller 
opp med finansiell hjelp og/eller praktisk støtte til arbeidet 
Orkla: 

Kraftverkene i Orkla. 
Orkdal Kommune. 
Norges Geologiske Undersøkelser. 
Jordbruksetaten i Orkdal/ Fylkeslandbrukskontoret i S.T. 
NTH, Institutt for Vassbygging. 
NTH, Institutt for Geodesi og Fotogrammetri (Hovedoppgave.) 

Området vi har samlet inn data for i Orkla er en strekning på 
ca 18 km, fra utløpet i fjorden og opp til Svorkmo. 
Området er vist på bilag l og 2. 

2 ELEMENTER I ET FLOMKARTARBEIDE 

En oversikt over arbeidsoperasjoner som er nødvendige for å 
lage et flomkart er vist i bilag 3 og 4. Jeg vil gi en kort 
beskrivelse av gangen i arbeidet. 

2.1 OPPMÅLING AV PROFIL/INNHENTING AV PROFILDATA. 

Oppmåling av tverrprofil er en arbeidskrevende operasjon. I en 
elv som Orkla kreves oppmålinger fra båt for å få med det som 
ligger under vann. Dersom det skal beregnes vannlinjer for f. 
eks. 1000 års flommen, må også profilene dekke hele dalbunnen. 

Et supplement til manuelt oppmålte profiler kan være å ta ut 
profiler fotogrammetrisk. Ulempen ved å benytte denne metoden 
er at terrenget under vannspeilet ikke kommer med. 
Forutsetningene er at flybildene er tatt ved liten vannføring 
i elva, og at flybildene har en akseptabel målestokk. Dersom 
vi kjenner vannføringen i elva på det tidspunktet flybildene 
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er tatt og helningen på vannspeilet, kan det arealet av 
profilet som ligger under vannspeilet beregnes tilnærmet. 

2.2 INNSAMLING AV VANNSTAND/VANNFØRING. 

Samhørende verdier av vannstand og vannføring er nødvendig for 
å kunne kalibrere modellen. For å kunne kalibrere modellen for 
flomvannstander er det viktig å ha så høye 
kalibreringsvannføringer som mulig. I Orkla har vi brukt 
flomepisoden 19-20/6 -91. Selv om flommen bare har et 
gjentaksintervall på mellom 5 og 10 år mener vi at den gir et 
godt grunnlag for kalibrering av ruhetsparametrene i selve 
elveløpet. på grunn av manglende observasjoner av det som 
skjer når elva går ut over sine bredder og over i 
flomsoneområdene, blir ruhetsparametrene der mer usikre. vi 
har anslått dette ut fra tabeller og skjønn og foretatt en 
sammenligning med flommen i 1940. på grunn av de store 
endringene som har skjedd i dalføret etter 1940 vil denne 
sammenligningen bare være veiledende og ikke brukes direkte 
som kalibreringsdata. 

2.3 FLOMFREKVENSANALYSE 

vi har tatt utgangspunkt i en flomfrekvensanalyse på maksimale 
vannføringer utført av NHL. NHL har regnet med en midlere 
flomdemping pga. kraftutbyggingen på ca. 15% ved Forve bru. 
Dette gir følgende flomfrekvensanalyse ved Forve bru: 

QlO = 1070 m3 js 
Qso = 1640 " 
Ql00 = 1929 " 
Ql000 = 2980 " 
2.4 VANNLINJEBEREGNINGER 

vi har foretatt vannlinjeberegninger med gjentaksintervall opp 
til 1000 år for strekningen mellom utløpet i fjorden og Forve 
bru. vi har også foretatt beregninger for strekningen mellom 
Forve bru og Svorkmo bru. på grunn av det tidkrevende arbeidet 
med oppmåling av profiler er avstanden mellom profilene noe i 
største laget, spesielt på strekningen mellom Forve bru og 
Svorkmo. på denne strekningen ønsker vi å supplere med 
fotogrammetrisk oppmålte profiler for å bedre nøyaktigheten av 
beregningene. 

ut fra vannlinjeberegningene som viser vannstander som 
funksjon av vannføring, og frekvensanalysen som viser 
vannføring som funksjon av gjentaksintervall, får vi 
vannstander som funksjon av gjentaksintervall. 

2.5 PRESENTASJON 

Når det gjelder presentasjon av resultatene kan vi definere 
forskjellige ambisjonsnivå: 
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1.) Lengdeprofil og tabeller med flomlinjer sammen med 
topografiske kart (M 1:5000), som viser hvor profilene er 
plassert. 

2.) Kart (M 1:5000) som viser oversvømt areal ved valgt 
gjentaksintervall. 

Dette krever at flomhøydeinformasjonen omgjøres til arealer. 
Flere teknikker kan anvendes til dette 

* Innmåling av flomgrenser i terrenget. 

* Interpolere manuelt mellom 1m koter i kart (M 1:1000), eller 
bedre. 

* Interpolere i digitale kotekart med 1m koter og M 1:1000 
eller bedre. Dette ved bruk av EDB teknikker. 

* Finne flomgrensene i terrenget ved å benytte fotogrammetri. 

I Orkla har vi brukt fotogrammetriske metoder for å finne 
flomgrensene. 

Den mest rasjonelle av disse metodene er utvilsomt å benytte 
digitale kart. Problemet er at slike kart pr i dag bare dekker 
mindre deler av området. 

vi har ikke fått tegnet ut kartene ennå. Flomstørrelsene som 
vi mener er aktuelle å tegne ut er flommer med 
gjentaksintervall 10, 50 og 100 år. 

3.) visualisering av flomsituasjoner på oversiktsbilder. 

Dette han være: 

- Skråbilder tatt fra fly. 
- skråbilder tatt fra bakken. 
- vertikalbilder tatt fra fly. 

En student fra NTH Institutt for Geodesi og Fotogrammetri har 
i sin hovedoppgave utarbeidet teknikker for visualisering av 
flomsituasjoner på skråbilder "Perspektivisk visualisering av 
flomlinjer på skråopptak" Terje Krogh 1991. Resultater fra 
dette arbeidet er vist i bilag 5 - 9. 

3. ARBEIDE SOM GJENSTÅR 

vi vil fortette profilgrunnlaget på strekningen mellom Forve 
bru og Svorkmo bru ved å benytte profiler tatt opp 
fotogrammetrisk. 

Vannlinjene beregnes og lengdegrofiler tegnes opp. 

Flomgrensene i terrenget beregnes for gjentaksintervallene 
50 og 100 år og tegnes ut på kart i målestokk 1:5000. 
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4. BRUKSOMRÅDE FOR RESULTATENE 

Frekvensanalysen er basert på maksimalvannføringer. Resultatet 
viser således hvor stor sjansen er for at vannstanden skal nå 
et bestemt nivå for et kortere eller lengre tidsrom. Dette vil 
være av interesse for alle som driver med planlegging av 
tiltak i flomutsatte områder. P.eks. hvor høyt må veien legges 
slik at sjansen for at flommen går over veibanen er mindre enn 
10% i løpet aven periode på JO år. 

Den mest arbeidskrevende delen av dette arbeidet er å 
framskaffe opplysninger om vannstand som funksjon av 
vannføring. Foruten å bruke disse opplysningene sammen med 
opplysninger om sannsynlighet for maksimalflommer, kan også 
flommens varighet trekkes inn og/eller sannsynlighet for store 
vannføringer på forskjellige tider av året. Dette kan være av 
interesse for jordbruket når det gjelder utvasking av 
næringsstoffer og overflate-erosjon på dyrket mark. 
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FLOMKART 

Symbolforklaring: 

T 
hi 
Q 

Gjentaksintervall (år) 
Vannstand profil i (m o.h.) 
Vannføring (m3/s) 

Innsamling av 
vannstand/vannføring 

\.v 
Vannlinjeberegning 
hi = f(Q) 

Bilag 3 

Oppmåling av profil 
innhenting av profildata 

Flomfrekvens-analyse 
Q = f (T) 

Vannstander som 
funksjon av gjentaksintervall 

hi = f (T) 



hi = f(T) 

l 
Lengdeprofil 
med flomlinjer 
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Bilag 4 

Topografiske 
kart 

Flomkart 
Oversvømt areal 
ved valgt T 

\.1 

Visualisering av 
flomsituasjoner 
på oversiktsbilder 



277 

B1.15 Bilde 29 : SO-årsflom og rutenett ( 100xl00 m. 25 'le rastrert I 
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'. ' 

FlIlO : F:ielJ ,Ulger Wjuen~e AlS 

R 1.12 Bilde L9 : Rutenett ( 100x100 m. 25 % rastrert I 
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' .. 

B 1.7 Bilde 20 : 100-årsflom l 100 % rastrert) 
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B1.6 Bilde 20 : SO-årsflom ("bombe" rastrert) 
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Foto : Fjellanger Wiut'r~~e AlS 

B 1.5 Bilde 20 : ] O-årsflom (] 00 % rastrert ) 
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FLOMMER OG FLOMSIKRING I 
ORKLA 

AV 

EINAR SÆTERB0 
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Hl!jJ_orjkk og store flommer'. 

N~vnet Orl<la er ikke lett a tyde. I bygdaboka for Orkdal. bind 
~.':") 

~. er to tydinger lagt fram: 

1 
L . "Ork" m,!';i. }(ornrne av ver:bet orke og betyr orke. makte. 

være i stand til (Rygh). 
:::;jØclyret kobbe 11<::\1' tidvis vært et viktig veidedyr. Han 
STikk tidvis opp i elva etter 1,3.ksen. p~ ga.nlf[lelnOl'~3k 

heter b~bbe "orjul" . Deravelvenavnet . 

(1l1d,':t 110.1 til alle tider satt sitt preg p~ bygda. iJ<lt;e minst 
'~J"~nnom &rvisse og til dels store flommer. Den første kjente 
:Co ol'flommen er omtalt i den islandske Flatøyboha. I 1345 
'c::uchu nidr ma.rgir bæir i Orka dal af vatna voxtum". Denne 
[Jommen ,,;}-:..al og;3a 110. truet l<::irka sliL at "man for at afvende 
i.:: Il truende fare. lot ho l de messer og process ioner" . Det 
hIalp. KirLa ble stående. 

En flom i 1688 førte til at garden Nedre By 
f ~1dde 4 hester o~r 28 storfe. et ter fl ornrnen b,:l.re 
(J ,,:'1 stor fe. 

som tidligere 
fødde 1 hest 

1689 var det sa mye nedbør og flom at general Vibe matte 
,')vlyse bataljonsøvjnga p.gr.':L ufranl1:;01illnelige veger_ Også i 
L6q q var det storflom med skader på Ljøkel. Berbu og Asbøl. 

,j 1700-lallet er det fortalt om til S,3.rnmen 7 storflommer. 
;(:~llbldnt "Storofsen" l 1789. Alle dalfører med ut:::"pring fra 

nu·v·] cf j,c:. Il fikk merke denne enest,§.ende ndturkatastrofen. I 
(ij'kddl ':Jd denne flonu1H::11 dalføret deJvi:::.~ den utforming det har 
! ,i0g, Den sto på i tre dager. Presten Parelius i Meldal sier 
It flommen gikk 3 alner og 4 tormner over vanlig flomnivå. Folk 

l (Jdci~c llied b& t me l lom garde ne. Fl Olillne n kom bratt. Kv i J<::ne-gl'uvcl 
'hirt tyll L med vatr\- Mye av den beste &J<::erjordd i dalføret 
: ;tTa.UJ< med. En husmannsp l ass p.§. SvorJ<rno forsvant tota l t; hus. 
lor::1 oCJ "1 mennesker. 

ndag 19 mai 1816 gikk sideelva Svorka over SIne bredder og 
~;v ut deler av 'kirkegården pa. Svorkmo. KirJ<a rn,§.tte rive!':; for 

& redde det som reddes kunne. 

Det te var spredte utdrag ,:l.V d,:tl fl}5rets flomhistorie . Det ser ut 
til at lokalhistorikerne i det hele tatt har lagt stor vekt pa. 
storflormnenes betydning n.§.r det gjelder utviklingen l Orkla
dalføret. Om førtiåret 1690 til 1730 sier bygdeboka: 

"Mi svoksterår og re i ne Uål~ sk i fta med storf l aumar som 
reiste med heile gardverde langs Orkla og krig med 
utskriving av folk og hestar og skattefl'§'ing som mest 
tok ~;kinnet, :i alle høve skjorta av folk". 

n~clsf1 el J er:::; er "~.,t orf l aum og mannedaude " P~l f a Il ende ofte nevnt 
1 :~;omme ,:~ndcdraget nAr neclgangst ider truer bygdesamfunnet . 
. A Orkla har preget sitt dalføre --------
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Flomsikrinq. 

Flomsikring har i Norge-i sikkert et par hundre ar. l hovedsak 
vært et statl ig ansvar. - Siden 1850-,§xene i regI av Kanal
væsenet. forlØperen til Vassdragsvesenet. Før den tid tok 
forskjellige Departementer eller Militærvesenet ansvar for 
større flomsikringstiltak. 

I dag blir over 90% av alle større forbyggingstiltak planlagt 
og utført av Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) som ved sin 
Vassdragstekniske Seksjon og regionkontorene ~rlig utfører 
flomsikringstiltak over hele landet for 50-60 mill. kroner. I 
de tre OrJ<ladals--kommunene Orkdal. Meldal og Rennebu er det 
pr. idag registrert 103 utførte og 16 planlagte forbyggings
tiltak i Orkla. De aller fleste av disse er bygd. eller l alle 
fall fornyet. etter krigen. Dessuten er registrert 6 nye 
søknader. 

Men det ble laget til dels omfattende SIkringsplaner tidligere 
ogs~. Et ter store skade f l ammer i 1850-~r,3. ble bl. a. kornmun ika
sjonsforholdene svært vanskelige. Ved Forve stoppet all ()Ver
fart over elva opp. Etter ymse synfaringer og overlegninger 
ble det bestemt at n~ skulle en slutte med at hver mann 
forbygde for egen grunn. N~ skulle det gjøres skikkelig. Og i 
1860 la s~ Kanaldirektøren fram en reguleringsplan for 
"Ørkedalselven fra Ekeli til havet". Dette var ikJ<e 
:.::;m&tterier. selv etter dagens m~lestokk. Det dreier seg om ca 
10 km elvestrekning. og planen var kostnadsregnet til 
J<r. 224 . 000 . - . 

Følgende utdrag 
besJZl~ i vende: 

fr,3. "Kana l væsenets Historie" er 

1860. Under 24de Mai afgav Kanaldirektøl'en et foreløbigt 
l . Kkanal- Forslag med Overslag til en Regulering af .Ørkedalselven 
(trO torens 
Forslag ,,;f fra Ekeli til Havet, ledsaget af Oversigtskart, hvorpaa 
24de Mill . 

1860 l.il Re- Regulermgen var indlagt. Omkostningerne vare deri be
I;ulermg n.f 
Orklnelvon. regnede til Kr. 224000,00. Efter at have fremholdt Nød-

vendigheden ai' ved fuldstændige Reguleringer at tæmme 
Elve som 0rkla og paavist Dsikkerheden ved og U til
strækkeligheden af partielle Forbygninger - hvilket ogsaa 
her havde vist sig ved de tidligere hyggede Buner -, til
raadede han at følge den af udenlandske Hydroteknikere 
opstillede Grundsætning at give 0rkla et passeligt bredt 
Leie for de midlere Vandstande og begrændse samme paa 
begge Sider ved sammenhængende Værker. Da Ørkla med 
Hensyn til Størrelse og Beskaffenhed havde meget tilfælles 
med Floden Lech, foreslog Kanaldirektøren som saadanne 
Værker at anvende de sammesteds med meget Held be
nyttede sammenhængende saakaldte Gumpenberg·Pøttmeske 
Faskinpølser, sammenbundne med Jerntraad. Elveleiet skulde 
for Middelvand gives en Bredde af 200 ::Fod og - saavidt 
muJigt - Løb efter rette Linier forbundne med sJage Buer, 
hovedsagelig følgende det gamle Elvefar, for derved at undgaa 
Gravninger og Erstatninger. Skjønt Omkostningernevare 
store, antog han dog, at Reguleringen maatte svare Regning, 

Plankart pa neste side. 

gansJ<e 



287 

\~ (' I ,\ "" ,\ \ "-
\~ . ~ 

\i 

~ f ~ 

) 
.::. 
. I 

I 
'.3 

~ 

j 



288 

Ogs~ planleggerne fra 1860 gapte for høyt. 
imidlertld for storartet og blev ikke 
innskrenkede sig derimod til de partielle 
paakrævedes". 

"Foretagendet 
realiseret. 
Udbedringer, 

var 
Man 
som 

Sannsynligvis var de gamle planleggerne ganske forutseende. I 
d,:tg viser det seg at ::;elv med partielle forbygninger følger 
e l va i dag i overrasJ.~ende st (Jr grad den p l an l agte traseen fra 
1860. 

Buner var heller ikke ukjente: 

. 1857. Ved Engbromoen og foran Frisbroen havde Kaptein 
Forbyg. MUller ved Hjælp af Buner af Bar og Sten forbygget tyende 

ni~i~b~oYe,;;1 Elvebrud paa 0rkedalselvens høire Bred. Da disse For
bygninger for en Del mislykkedes, idet Elven skar sig Løb 
bagen om nogle af dem, blev Kanaldirektøren raadspurgt og 
af Amtmanden anmodet om at besigtige Elven. 

Efter en Befaring Sommeren 1857 udtalte han sig i 
Skrivelse af. 28de J nni til Amtet angaaende Kompletteringen 
af de anlagte Buner, men fraraadede forøvrigt enhver partiel 
Forbygning, førend der var optaget et fuldstændigt Kart og 
en derpaa grundet· Plan udarbeidet for en længere Stræk
ning, idet Elven var altfor uregelmæssig. 

Om isproblemer: 

N aar Isen løsner er der ialmindelighed større eller 
mindre Isgang i Elven. Isen pleier da sæclvalllig at stoppe 
op ved Skogaberget nedenfor. Voldens Færg:stecl og v:d 
Jølme Færgestecl. I 1859 glk Isgangell gjellnem Nord
kjelen og anrettecle der betydelig 0delæggelse _ paa Elve
bredderile og paa Olderskoven. I 1854 og I8Dn var Is
gangen stærk strax nedenfor Voldens Fæl'gested og anrettede 
ogsaa der betydelig 0delæggelse paa Bredderne. . Ved J ølme 
Færgested er aarligaars Isgang i mere eller ~mndre Grad, 
af hvilken Grnnd Elven der aJtid forandrer SIt Løb. Paa 
Strindfjorden ved Elvens Udløb lægger Isen sig gjerne 
omkring Juletider, men bliver sjelden liggende længe paa 
Grund af den stadige Vexel af Flod og Ebbe. 

Det historiske materialet som er tatt med i det foregaende, 
viser at flomsikringsarbeidet. slik vi kjenner det l dag. har 
lange tradisjoner. Dette gjelder for Orkla. som for landets 
vassdrag forøvrig. Henvisningen til den Bayerske elva Lech Ci 
planen fn} 1860) er svært interessant. Ogsa i vare dager er 
det en viss forbindelse mellom vassdragsfolk i Alpelandene og 
v~rt land. Forholdene er ganske like. 

Alt fornuftig flomsikringsarbeid rna bygge pa kunnskaper om 
v,::t3sdr'3.gets hydro l ogi . I NVE er vi sa he l dige a ha en 
Hydrologisk Avdeling som tradisjonelt har ligget i fremste 
rekke. i internasjonal malestokk. Jeg ha per vi ogsa i framtida 
blir i stand til a holde pa denne ressurs. Hydrologene vare 
sier i dag følgende om Orkla som flomelv. 
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vår dato 
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Deres dato 

Leif J. Bogetveit, HB 

FLOMMER I ORKLA FRA 1912-1991 - FREMTIDIGE FLOMMER 

Datagrunnlag: 
* 659 Bjørset ved Meldal, observasjonsperiode 1912-1974, 

daglige verdier. 
* 1936 Syrstad ved Meldal, obsarvasjonsperiode 1972-1991, 

daglige verdier. 
* Orkla er regulert fra 1.5.1982. 

659 Bjørset har feltareal på 2286 km2 og 1936 Syrstad feltareal 
på 2247 km2 • Det er ingen overføringer som fører vann utenom 
Syrstad. 

vi vil i fortsettelsen se på flomforhold ved Meldal før og 
etter regulering. Vi viser til flomfrekvensanalyser for 
respektive perioder på vedlagte plott. 

Middelflom for perioden 1912 - 1982 er 492 m3/s. 
Middelflom for perioden 1983- 1991 er 278 ~/s. 

Høyeste flommer 1912-1982: 10.6.1944, 1278 m3/s, regn, snø 
24.8.1940, 1153 ~/9, regn 

Høyeste flommer 1983- 1991: 01 . 8 . 19 89, 3 9 5 rn3 / s , regn 
20.6.1991,464 m3/s, regn 

Flomfrekvensanalyse for perioden 1983-1991 baseres på for kort 
observasjonsperiode til at en kan trekke noen konklusjon om 
flonuner med sjeldent gjenntaksintervall. Flommene i 89 og 91 
var ikke påvirket av overløp 'fra magasin. 

Flom 19.-20.6.1991, korrigert for magasinøkning, ville 
imidlertid gitt 750 ~/s ved en eventuelloverløpssituasjon. 
Dette ville i uregulert tilstand tilsvare en 10·års flom. 
Det ble den 19.-20.6.1991, i fiskesesongen, gjort enkelte 
skader på campingvogner og utstyr som stod parkert nær elva, 
ifølge Hoset, KVO. Dette til tross for at vannføringen "bare" 
va r 464 m~ / s . 

Vegetasjon i elveløpet og på elvebreddene vil på sikt kunne 
virke oppstuvende på vannstanden dersom det ikke hugges. 

!(ontoradrøsso: Middellhunsgllle ,29 
Pustildmsse: Postboks 5091, M.V 

0301 Oslo" 

Tg/gfon: (02) 95 9595 
Telefax: (02) 95 90 00 

Te/ø>:: 79397 NVEO N 

Bankgiro: 0629,05,75028 
('os/giro: 00035052055 
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Betraktninger omkring framtidige flommer Orkla. 

Vedlagte flomfrekvensanalyse (1983-1991) kan anvendes for 
flommer med gjenntaksinervall inntil ca. 20 år. 

f9 

Muligheten for store høstflommer med fulle magasin og overløp 
fra disse er til stede. Orkla vil da, i ugunstigste fall, ha 
et flonl[orløp omt:cent Bom i uregulert tilstand. 

Det er stor sannsynlighet for at flonooer med 
gjenntaksintervall 500 - 1000 år vil kunne forekomme kombinert 
med overløp fra magasinene. Dette vil kunne gi vannføringer på 
1500-2000 ~/s ved Meldal. Det er viktig at arealplanleggere i 
kommunen tar hensyn til dette. 

Det er imidlertid lett å bli lurt av den sterkt reduserte 
middelflornmen etter regulering. Likeså vil en se at flommer på 
500 m9/ s eller mer vil forekomme forholdsvis sj elden. 

Det er sannsynlig at flommer med gjenntaksintervall inntil ca. 
50 år vil være betydelig redusert sammenlignet med en 50-års 
flom i ur~gul~rt til~tand. 

En 50- 100-års flom vil trolig også være noe lavere enn 
50- lOO-års flommen basert på uregulert tilstand. 

Flommer med gjenntaksintervall 500-l000år vil forløpe omtrent 
som om feltet var uregulert. 

Med hilsen 
Hydrologisk avdeling 

Rolf Skretteberg 
sjefingeniør 14?-~Ai~( 

LGif. J. Bogatveit 
avd. ingeniør 
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Planlegging OG utførelse av forbygningsarbeider i daa. 

All rnenneskelig ay~tjvltet er preget av sin tid. Det gjelder 
ogs~ for byggevirksomheten, enten en nå tar for seg bygging av 
hus, veger, kraftverk eller forbygningsanlegg. Bade. kunn
skaper, økonomiske mul igheter (01 og verdimessig. vektlegging 
forandrer seg. Vi som lever l dag bør være forSIktIge med et 
kritisere byggverk eller andre ting som representerer typiske 
holdninger eller synspunkter fra en annen tid pa en god mate. 

Nal' det gjelder 
følgende faktorer 
og anlegg: 

forbygningstiltak, vil 
som er med og setter var 

Jeg trekke fram 
tids preg pet planer 

Anleggsteknikken. Særlig ndr det gjelder 
fjellsprengning, graving og transport. 

Velstand. Vi har stort sett rad til a utfØre nØdvendige 
sikringstiltak. Slik har det ikke alltid vært. 

Vektlegging pa miljø, og begrensninger nar det gjelder 
tiltak med ren økonomisk og næringsmessig begrunnelse, 
f.eks. senknings- og dreneringstiltak. 

Datateknikk. Spesielt når det gjelder hydrologisk 
grunnl<3.gsmateriale og vasslinjeb'eregninger. 

Sikringstiltakene langs Orkla tjener i hovedsak to hensyn: 

Erosjonssikring. gjerne i form aven enkel 
"melkledning" av sprengt stein. 

SiJ.~ring mot oversvømmelse. gjerne i form av langsgående 
"flomver}~er" nær ved, eller et stykke unna. elveJ<anten 
(dobbeltprofil) . Dimensjoneres ofte ut fra høyden pa 
kjente storflommer. Andre ganger ut fra beregnet 30-
årsflom, i sjeldnere tilfeLLer. 100-årsflom. 

En kan ogsd nevne at sikringstiltak i Trøndelag ofte har en 
viktig rasstabiliserende virkning, enten ved at steinfyllingen 
skaper eller opprettholder en stabil situasjon. 

Som et typisk anlegg av litt eldre type kan nevnes flomverket 
Kvale-Bakk som strekker seg 2,6 km nedover langs vestre side. 
nesten ned til Forve bru. Til anlegget gikk med 36.000 m3 
stein og 115.000 m3 fyllmasse. Det er bygget pa 70-tallet og 
kostet 2,5 mill. kroner. I dag er mesteparten av dette 
anlegget dekket med vegetasjon og lite synlig. Øvre del er mye 
nyttet som øvingsbane for travhester. 

Typiske tverrprofiler er vist pa neste side. PA samme side er 
også vist skisser av erosjons- og flomsikringsanlegg slik vi i 
dag tilstreber at de skal se ut etter noen år. 

Et nyere flomverksanlegg finner vi ved Gjølmesli, 
B&rdshaug bru. Det skiller seg fra KvAle-Bakk anlegget 
det er anlagt gangsti i skraningen mot elva. Øvre 
dekket med matjord. og tilsådd. 

ovenfor 
ved at 
del er 
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Ek~empler p8 tverrprofiler Kv~le-Bakk. 
Vlser hoedprinsipper. 
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T8gning~rsom viser hvordan vi i dag tenker oss hvordan 
miljøri}~tige forbygningsanle9g K .... 11 se ut etter noen &1'. 
Eksemplet p~ skissen er nok tilpasset en noe mindre elv enn 
Orkla. Merk vegetasjon. forland/strandlinje, mat jordlag. 

Dei to teikningane viser døme på korleis sikring 
arbeid kan gjerast: 

Rein erosjonssikring av elvekanten kombinerr med 
vegetasjonsbelte. 

Flaum· og erosjonssikring der elva far behaida elt 
område med elveør og flaummarkvegetasjon. 

~~~::. 
,- .... 

.,. 
---'-- , 



297 
Nedenfor forv\:: bru, ca. 1,5 Lrn nedover langs l"lØYl:'8 bredd, er 
den nye riksvegen anlagt som en flomfylling, for det meste i 
god avstand fl'a elva. 'Med kommunen som initiC1tivtaJ~er ble det 
her etablert et samarbiid mellom Vegvesenet og NVE. I stedet 
for to svære plass]<revende fyll inger SOl,! begge vi Ile ~t iele 
mye god dyrJ<:et mad·~, ble det h~r mu l ig d.)zl are seg roed en 
enkelt fylling, som da tjener to 0iktige form~l. 

I Rennebu har det pa grunn av særlig sarbare løsmasser i 
elveleiet, oppst~tt et problem som følge av kraftverks
reguleringen. Forhøyet og varierende vintervassføring fører 
til at elveisen får tak til å bryte ned elvebreddene p~ et 
høyere niva enn før. For A bøte pA disse problemene er de na 
utarbeidet sikringsplaner som p~ en skånsom mate skal gjøre 
det mulig å sikre de mest utsatte strekningene. KVO betaler 
mesteparten av kostnadene. 

OgsA i Meldal, langs BJørsetmagasinet. 
finansierer sikringstiltak, planlagt av NVE. 

er KVa med og 

For a vise omfanget av forbyggingstiltakene langs nedre deler 
av Orkla vedlegges et kart i m~lestokk 1:50.000 som viser 
forbygginger nedenfor Storas. 

Det er ikke utført noen beregninger pa verdien av disse 
anleggene, men jeg ville ikke bli forbauset om anleggskostnad 
i nAverdi av '3.nlegg bygd i NVE-regi i Odda dreier seg om 40 -
50 roi 11. }zroner. 

Ser vi det te i sarrunenheng med de verdier forbygningene i 
Orklas dalføre beskytter, og samtidig ser dette i litt 
historisk perspektiv slik jeg har forsøkt i dette innlegget, 
er jeg overbevist om at pengene er vel anvendt. 

Flerbruksplan Orkla. 

Med alt det arbeid som er lagt ned i flerbruJ<:splanen, er det 
s,:llnlet mye og nyttig stoff om Odda. og dens betydning far 
bygda. Dette bØr utnyttes i framtidig planlegging. 

NVE støttet dette arbeidet økonomisk og brukte betydelige 
ressurser pa a s)<affe til veie grunnlagsmateriale fra "vare" 
ororader. Vare folk deltok ogs& i arbeidet roed a legge 
materialet til rette for framtidig bruk ag oppfØlging. 

Vi har erfaring for at nal" flere insta.nser og interessegrupper 
pa denne rna ten gar salmnen og diskuterer prob l emene i et 
vassdrag pa det praktiske plan. forsvinner mange av de 
problemer og markeringsbehov som ellers ofte særpreger 
vassdragsdebatter. Dette var særlig pafallende i arbeidet med 
Flerbruksplan Gaula. 

Nal" det spesielt gjelder Flerbruksplan Orkla er det. etter 
mitt syn, en stor svakhet at flomproblematikken i vassdraget 
er svært overfladisk behandlet. nærmest oversett. Nar forbyg
nInger er nevnt/er det oftest som problemskapende byggverk. 
ikke som sikring mot en type ulykker som både i n8.tid og 
fortid betyr mye i bygda. Hydrologien er ogsA oversett.. 



• 

'R,\\\"('\'b"\'")('..\\W\ 

' .... :1 

} 



I 
I, 
I 

299 

TERSKELBYGGINGEN I ORKLA OG 
BERØRTE SIDEELVER 

AV 

TORE OLAV SANDNÆS 
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BAKGRUNNEN. 

I tillatelsen for KVO til å foreta erverv og regulering av Orkla 
og Grana (Kgl.res. av 16.06.1978) heter det i post 12 bl.a. at 

"I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører 
vesentlige endringer i vassføring eller vannstand, kan 
departementet pålegge konsesjonæren å bygge terskler, 
foreta elvekorreksjoner, opprenskinger m.v. for å redusere 
skadevirkninger." 

Departementet (OED) har delegert bl.a. denne posten til NVE. 

Skadevirkningene kan være på: 

PLANFASEN. 

* FISKEBESTANDEN 
* UTØVELSE AV FISKE 
* FRITIDSAKTIVITER FORØVRIG 
* LANDSKAPET 
* GRUNNVANNET 
* DRIKKEVANN TIL DYR 
* GJERDEEFFEKT 

Foruten hovedelva Orkla er flere sideelver berørt av denne 
Orklautbyggingen. Alle er vurdert mtp. terskelbygging og det er 
bygget terskler i Orkla, Falninga, Ya, Sverja, Inna, Grana. 
Vurderingene om det skal bygges terskler i Jøla og Resa og 
ytterligere flere i Grana, vil bli sluttført i år. 

Når det gjelder hovedelva Orkla ble det tidlig droppet å bygge 
terskler på den lakseførende strekningen. Bakgrunnen for dette 
standpunktet var at det for det meste er akseptable vannmengder 
og at tersklene kunne virke som hinder for laksens vandring. 

Kraftverkene i Orkla fikk hjelp av konsulentfirmaet 
Landskapsplanering, Arne Segerros AB til utarbeidelsen av 
planene. KVO og konsulenten hadde løpende kontakt med NVE i fasen 
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med utarbeidelse av planene. NVE Region Midt-Norge foretok også 
en del flornberegninger. Profileringsarbeidet ble delvis utført 
av KVO og delvis av konsulenten. De planene som ble sendt ut på 
høring var i grove trekk godkjent av NVE. 

Generelt sett korn det få reaksjoner på planene i høringsfasen. 

PiLEGGENE. 

De pålegg som KVO har fått av NVE om bygging av terskler korn i 
flere etapper. 

* Terskler i Inna: Pålegg av 26.04.1982 

* Terskler i Grana, Jøla og Resa: Pålegg av 10.11.1983 

* Terskler i Orkla: Pålegg av 04.07.1984 

* Terskler i Ya, Falninga og Sverja: Pålegg av 14.05.1986 

* ytterligere terskler i Orkla: Pålegg av 18.07.1988 

på grunn av nøyere måledata, ny informasjon og ønsker fra noen 
grunneierne, er noen terskler blitt justert. Dette har skjedd i 
samråd med NVE og påleggene er blitt justert. 

Vurderingen av om det skal bygges terskler i Jøla og Resa ble 
utsatt. Dette spørsmålet vil bli avklart i løpet av inneværende 
år. I Grana er det ytterligere to elvestrekninger som er under 
vurdering mtp. terskelbygging, o.l. Denne vurderingen vil også 
bli sluttført i inneværende år. 

TERSKLENE. 

Med unntak av 2 terskler i Orkla er alle de pålagte tersklene nå 
bygget. I påleggene er det også med en del justeringer av elve
bunnen. Dette er foreløpig kun utført mellom terskel 28 og stai 
bru. Øvrige behov for elvebunnjusteringer vil bli vurdert i inne
værende år. 

ANTALL TERSKLER SOM ER BYGGET: 

* ORKLA, på strekningen Øvre Dølvad til 
nedenfor Innas utløp i Orkla (ved Innset) :54 terskler. 

* FALNINGA: 9 terskler. 

* YA: 3 terskler. 

* SVERJA: 4 terskler. II 

* INNA: 21 terskler. 

* GRANA: 10 terskler. 

Totalt pr. jan. 1992 101 terskler. 
derav 6 måleterskler for minstevassføring. 
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Tersklene er for det meste bygget av grov stein hentet fra 
steinbrudd, tipp eller elveleie. I tillegg er benyttet finmasser 
fra elveleie og mange steder lagt inn tetningsduk (fiberduk). 
Noen få terskler er bygget av betong. 

Tersklene er stort sett bygget slik at fisk skal kunne passere 
ved en normal regulert vassføring. I tillegg er det laget skisser 
over mange av tersklene for å gi de en mest mulig akseptabel 
linjeføring og form. 

Etter ønske fra grunneiere som har eiendom på begge sider av elva 
og som tidligere hadde va-plasser, er noen terskler bygget 
"overkjørbare", dvs at de er bygget ekstra brede slik at man kan 
kjøre over elva på mindre vassføringer med traktor o.l. 

Alle viktige data om tersklene blir etter hvert lagt inn i 
Vassdragsregisteret. 

ERFARINGER. 

PLANFASEN. 

Samarbeidet mellom KVO, konsulent og NVE fungerte stort sett bra. 
NVE var med på befaringer og bidro undervegs med sine kunnskaper 
om bygging av terskler. Mellomstadier i planfasen ble diskutert 
med NVE. 

Profilmaterialet ble noe grovt noe som førte til en del ekstra 
oppmåling og en del korrigering av terskelplassering og 
terskelhøgder. 

HØRINGEN. 

Planene ble sendt til en rekke høringsinstanser som: 
Kommunene, Fylkesmennene, Fylkeskommunene, Direktoratet for 
naturforvaltning, Statens Forurensningstilsyn, statens Vegvesen, 
Grunneierlag, etc. I tillegg ble kommunene bedt om å legge 
planene ut til offentlig gjennomsyn og annonsere dette i avisene. 

Det var stort sett god og nyttig tilbakemelding på de planene som 
ble sendt ut til forskjellige instanser. 
Imidlertid ga utleggingen til offentlig gjennomsyn liten tilbake
melding. Denne metoden er også ut i fra erfaringene ved andre 
terskelplaner, lite effektiv. Vi når i for liten grad lokal
befolkningen og grunneierne ved å benytte denne høringsmetoden 
aleine. I seinere tid har vi derfor i tillegg holdt informasjons
møter og befaringer. 
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TERSKELBYGGINGEN. 

Det ble for det meste benyttet to entreprenører til byggingen av 
tersklene. Disse entreprenørene utførte meget bra arbeid til 
akseptable priser. 

Arbeid i elver spesielt og terskelbygging krever lave vass
føringer. I enkelte år kunne det derfor bli terskelbygging i kun 
korte perioder. Dette sammen med at det for det meste var kun en 
entreprenør og bare en til to gravemaskiner i elva, førte til at 
byggingen av de pålagte terskler tok meget lang tid. 

Det ble av utbyggeren lagt stor vekt på å få solide terskler og 
dette har også entreprenørene fulgt godt opp. Det har derfor 
hittil vært relativt få skader på tersklene. 

VIRKNINGEN AV TERSKLENE. 

Tersklene er bygget for å redusere en rekke skadeeffekter 
reguleringen kan påføre elvene. De berørte elver ble undersøkt 
mtp. bl.a. fisk før reguleringen. Rapportene sier at det stort 
sett var lite med fisk og småfallen fisk i elvene. Rapportene 
konkluderer også med at fiske vil bli totalt ødelagt på de 
elvestrekningene som ble regulert. så vidt jeg vet er det ikke 
foretatt noen undersøkelser på fisk etter reguleringen og etter 
at tersklene ble bygget. vi har bare hørt at det på Kvikne fiskes 
i terskelbassengene og at man visstnok får fin fisk. Det burde 
ha vært foretatt en etterundersøkelse på fisk på disse elve
strekningene. 

på en ca 52 km lang strekning av Orkla (fra Øvre Dølvad til 
nedenfor Innas utløp i Orkla) er det bygget 54 terskler. Terskel
tettheten er bestemt ut i fra flere forhold som: 

- fallforholdene i elva 
- tilgjengelighet 
- innsyn 
- forholdet mellom kostnad og effekt/nytte. 
- spesielle ønsker og behov. 

Fallforholdene i elva er det forholdet som mest begrenser 
mulighetene til å bygge terskler. 

Landskapsestetisk sett har terskelbyggingen vært vellykket. 
Tersklene har stort sett gitt de effektene vi ønsket. 

Som gjerdeeffekt har ikke tersklene gitt tilstrekkelig god nok 
effekt. KVO er blitt pålagt å oppføre gjerde på lange strekninger 
langs Orkla på Kvikne. 

Etter hvert som befolkningen har sett virkningen av tersklene har 
det kommet ønsker om flere terskler. Dersom vi finner at det er 
mangler i planen eller i høringen, har vi sett nærmere på de 
ønsker som har kommet til oss. 
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KONKLUSJON. 

oppmålingsarbeidet i elvene ble noe grovt og unøyaktig noe som 
førte til en del ekstraarbeid. 

I høringsfasen kom lokalbefolkningen ikke nok med, noe som skapte 
en del etterpå-ønsker og justeringer. 

Byggetiden ble lang (9 år), men tersklene er både teknisk og 
utseendemessig bra bygget. 

Den biologiske effekten av tersklene er ikke undersøkt. 

Den landskapsmessige effekten av tersklene er god. 
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Ideen ble født under arbeidet med Flerbruksplanen for Orkla av 
faggruppen "Inngrep og vern". 

I faggruppens arbeid med å registrere Orklas helsetilstand fant 
vi fram til mange strekninger hvor kant skogen var borte eller 
sterkt redusert. 

GENERELT. 

Kantskogens betydning for elva og elve- og dalmiljøet er et 
foredrag for seg. Her nevner jeg bare i stikkordsform: 

* VIKTIG LANDSKAPSELEMENT 
* RIKE VEGETASJONSTYPER 
* OPPTAR NÆRINGSTILSIG FRA DYRKAMARK 
* MOTVIRKER EROSJON 
* NÆRINGSGRUNNLAG FOR FISK OG NÆRINGSDYR 
* SKJUL/SKYGGEVIRKNING FOR FISK 
,. SPREDNINGSVEGER/KORRIDORER FOR VILT 

Bakgrunnen for at kant skogen på mange steder langs Orkla er blitt 
redusert/borte, skyldes flere faktorer som: 

* DYRKING HELT INNTIL ELVEMELEN 
* EROSJON 
* FORBYGNINGER/FLOMSIKRING 
* VEGBYGGING 
* SKYGGE FOR DYRKAMARK/UGRASSPREDNING 
* FLUEFISKERE 

FORSØKET MED KANTSKOGETABLERING. 

Arbeidet ble konkretisert tidlig dvs. før flerbruksplanen var 
ferdiglaget. Ei undergruppe med repr. fra landbrukskontoret i 
Orkdal, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkeslandbrukskontoret og 
fra NVE Region Midt-Norge har arbeidet videre med disse ideene. 
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Målsettinga var å få noe utført i 1991, men den målsettinga 
sprakk pga. stort arbeidspress ved landbrukskontoret og ved NVE. 

FØLGENDE PROBLEMSTILLINGER BERØRES: 

* KANTSKOG PÅ OG I TILKNYTNING TIL FORBYGNINGER. 
* KANTSKOG ANLAGT PÅ DYRKAMARK FOR Å REDUSERE EROSJON 

OG AVRENNING. 
* KANTSKOG I REKREASJONSSAMMENHENG (IKKE SETT DIREKTE I 

FORHOLD TIL FORBYGNINGER OG LANDBRUKSDRIFT) . 
* KANTSKOG SOM BUFFERSONE I FORHOLDET VEG - ELV. 

FINANSIERING: 

Finansieringskildene synes pr. dags dato å bli NVE, KVO, LUF 
(Landbrukets Utbyggingsfond) og Statens Vegvesen. 

FØLGENDE STEDER ER AKTUELLE FOR TILTAK: 

1. RENNEBU KOMMUNE. NY FORBYGNING VED TYNNVOLLEN. 
Hente småplanter i et ikke oppdyrket nabofelt og sette i 
forbygning og oppå kanten av forbygningen som på forhånd 
tildekkes med jord. 
Utføres av NVE i år med kostnadsfordeling mellom NVE og KVO. 

2. MELDAL KOMMUNE. MAURSKOGEN. PRIVAT FORBYGNING. 
Dyrkamark helt ut mot elveskråning. Tilplanting utføres i 
elveskråning og på et belte inn på dyrkamark. 
Finansieres av LUF. 

3. MELDAL KOMMUNE. VOLLØIEN. STERK EROSJON. PLANLAGT CA. 300 
METER LANG FORBYGNING. 
Erosjon inn i dyrkamarka. I forbygningsplanen inngår bevaring 
av eksisterende kantskog samt etablering av ny kantskog i øvre 
del av forbygning og 3 meter innover land. 
Utføres av NVE i år og finansieres av NVE og KVO. 

4. MELDAL KOMMUNE. VED BJØRSETDAMMEN. ELVELØPET JUSTERT OG 
FORBYGD AV KVO. 
En begynnende naturlig krattskogetablering ønskes supplert og 
utvidet i bredden på 2 - 3 steder. Detaljplanlegging ikke 
utført. Finansieres av KVO. 

5. MELDAL KOMMUNE. DOMBUØYA. ELVELØPET JUSTERT OG FORBYGD AV KVO. 
En begynnende naturlig krattskogetablering i forbygningene 
ønskes på en ca. 50 meters strekning supplert og utvidet i 
bredden inn på dyrkamark. Detaljplanlegging enda ikke utført. 
Finansieres av KVO og LUF. 
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6. ORKDAL KOMMUNE. LEIRBEKKEN . KANALI SERT AV ORKDAL KOMM. KR. LAG. 
Kanalisert bekk gjennom dyrkamark. Planen går ut på å etablere 
ny kant skog langs bekken samt på mindre areal innpå dyrkamark . 
Finansieres av LUF. 

7. ORKDAL KOMMUNE. FANNREM VED FORVE BRU. SKRÅNING MELLOM ELVA 
OG FYLKESVEG. 
Etablere krattskog. Grunneier har fått utarbeidet plan over 
området hvor dette med kantskog inngår i planen. 

Finansieres av Statens Vegvesen og LUF. 

8. ORKDAL KOMMUNE. FANNREM. NY RV LANGS ORKLA NORD FOR FORVE BRU. 
Forbygning mellom veg og elv tilplantes med krattskog sonevis 
over en strekning på ca. 800 meter. 
Finansieres av Statens Vegvesen. 

VIDERE FRAMDRIFT. 

Landbruksetaten i Sør-Trøndelag har nedsatt ei egen prosjekt
gruppe til å følge opp arbeidet med tiltak innenfor landbruket 
som er tatt opp i Flerbruksplan Orkla. Denne prosjektgruppa vil 
samordne arbeidet hva angår kantskogetablering med den under
gruppa som satte dette prosjektet i gang. 

Landbruksetaten vil i løpet av vinteren ta kontakt med de grunn
eiere som berøres av prosjektet. Med bakgrunn i resultatene fra 
dette arbeidet samt en nærmere gj ennomgang av de 8 utvalgte 
stedene, vil vi sette opp ei prioriteringsliste og utarbeide 
mere detaljerte planer. 

vi forutsetter at en del kantskogetablering skal gjennomføres i 
løpet av våren/forsommeren i år, men hvor mye er enda ikke mulig 
o • a Sl. 

Noen steder vil arbeidet bli utført av NVE. Andre steder kan det 
være grunneier, innleid folk, 4H e.l. som vil bli benyttet. 
Arbeidet skal ledes av plantekyndige folk og resultatet av 
arbeidet vil bli oppfulgt. 
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FLERBRUKSPLAN ORKLA - BLIR 
ORKLA EI BEDRE ELV FOR ALLE? 

AV 

RAOUL BIERACH 
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Etter vel 11
/ 2 års planleggingsarbeid ble "Flerbruksplanen for Orkla" 

presentert våren 1991. Prosjektets konklusjoner og anbefalinger er 
samlet i en rapport som inneholder status, mål og 72 tiltak. Nå 
gjenstår det å se om tiltakene og intensjonene i planen følges opp i 
praksis. 

Hvorfor en flerbruksplan for Orkla? 

Som i de fleste av våre store vassdrag er det i Orkla vanskelig å forene alle 
brukerinteresser. For å løse noen av dagens problemer og for å legge premissene for 
Orklas framtid, tok kommunene Rennebu, Meldal og Orkdal, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, samt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag våren 1989 initiativet til 
utarbeidelsen aven flerbruksplan for Orklavassdraget. 

Hvem har utarbeidet planen? 

Ei av hovedfilosofiene bak organisasjonen og gjennomføringen var, at arbeidet skulle 
gjennomføres med riktig representasjon fra berørte parter, og at deltakerne i størst mulig 
grad selv skulle utforme innholdet i planen. Med dette skulle det skapes best mulig 
forutsetninger for at deltakerne, og de organisasjonene de representerte, skulle få et 
eierskap til planen. Dette skulle igjen sikre gjennomføringen av planforslaget. 

Innholdet i flerbruksplanen er da også resultatet av et storstilt samarbeid mellom berørte 
offentlige organer, reiselivsnæringen og interesseorganisasjoner. I alt var omlag 60 
personer direkte ivolvert planarbeidet - i tillegg ble mange konsultert ved spesielle 
problemstillinger. Prosjektorganisasjonen er skissert i figur 1. 

I Styringsgruppe I 
I Prosjektleder I 

: I I I 
Faggruppe Faggruppe Faggruppe Faggruppe 

gruveforur. annen forur. turisme/reiseliv inngrep/vern 

Figur 1: Prosjektorganisasjonen for Flerbruksplan Orkla 

Styringsgruppa besto ordførerne i de tre kommunene. Det ble engasjert en prosjektleder. 
Faggruppenene var sammensatt av fagpersoner og berørte interesseorganisasjoner. 
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Hvilke oppgaver måtte løses? 

• gruveforurensning 

De nedre delene av Orklavassdraget er sterkt forurenset av giftige tungmetaller. 
Tungmetallene kommer hovedsaklig fra de mange nedlagte gruveområder i Orklas 
nedslagsfelt. A v tungmetallene er kobberet spesielt giftig for fisk, og det selv i svært 
lave konsentrasjoner. Fremdeles produseres det nesten ikke laks i den mest forurensete 
elvestrekningen. 

Hovedspørsmålet for gruppa var derfor om forholdene kan bedres, slik at laks kan vokse 
opp i alle deler av Orkla? 

• annen forurensning 

Unntatt konsentrasjonen av tungmetaller, viste analyseresultater av vannprØver fra en 
rekke sidevassdrag og hovedløpet stort sett bra vannkvalitet i Orklavassdraget som 
helhet. 

Kloakkutslipp og forurensninger fra landbruket fører imidlertid også i Orklavassdraget til 
lokalt dårlig vannkvalitet. I enkelte sidevassdrag er forholdene så dårlige at 
produksjonen av fiskeyngel nedsettes, og langs hovedelva finnes det fremdeles åpne 
kloakkrør og mange piratsøppelplasser. 

Faggruppa for annen forurensning måtte derfor bl.a. gi svar på følgende spørsmål: Er 
det muiig å få optimale leveforhold for fisk i alle sidevassdrag? Kan åpne kloakkrør og 
kloakkstank langs Orklas bredd snart høre fortida til? Hva kan gjøres for å hindre at 
søppel havner langs vassdraget? 

• turisme og reiseliv 

At Orkla er å finne i toppen blant Norges beste laksevassdrag de siste årene, er kjent 
for de fleste. Dette har økt den lokale interesse for elva, men også tiltrukket seg mange 
turister. Orkla er derfor blitt en enda viktigere økonomisk faktor for dalføret, og 
interessen for å utvikle Orkla som turistmål har steget ytterligere. Og turistnæringa er på 
mange måter avhengig av Orkla som et rikt laksevassdrag og ei attraktiv sportsfiskeelv. 

Blant de sentrale spØrsmål for faggruppa turisme og reiseliv var om Orkla kan brukes 
mer intensivt uten å bli ødelagt? Om tilretteleggingen kan bli bedre og om det fmnes 
god nok informasjon? Og finnes det en rimelig balanse mellom å tjene penger på elva 
og å la flest mulig få lov til å bruke vassdraget? 

• inngrep og vern 

Natur- og kulturverdiene i Orkladalføret med Orklavassdraget er mange. Enkelte steder 
finnes et nesten urørt og idyllisk elvelandskap og rester av det gamle kulturlandskapet. 
Spesielle plantesamfunn på grusører og ved elvebredden, flommarksskogen, er blitt 
sjelden i Trøndelag. Frodig kant skog gir mat og skjul for dyrelivet på land og i vann og 
mang en laks og sjøaure har hugget til nettopp på slike plasser. 
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Men idyllen forstyrres. Store grusuttak i nedre deler av Orkla har vært til glede for 
noen, mens andre har sett sine kjære fiskestrekninger bli ødelagt. Orkla er fremdeles ei 
farlig flomelv som kan gjøre stor skade. For å beskytte seg mot flom- og erosjonsskader 
er det utført en rekke forbygninger, og spesielt i de nedre deler av vassdraget har dette 
satt sitt preg på Orkla. Kraftutbyggingen i Orkla utgjør det største naturinngrepet i 
vassdraget i nyere tid. Vannføringen i hele vassdraget er delvis styrt av utbyggingen og 
det er bygd flere fysiske vandringshindre for laks og sjøaure. De negative virkningene 
av utbyggingen, spesielt på fisket, har vært mindre enn fryktet. Men også her gjenstår 
det å løse noen problemer. Intensiv jordbruksproduksjon på arealene nær elva har mange 
steder ført til en utarming avelvemiljøet og forringelse av Orkla som laksevassdrag og 
sportsfiskeelv. 

Må inngrep i vassdraget også i framtida føre til at Orklas naturmiljø forringes og kan 
slike inngrep aksepteres? Hvordan kan brukere og rettighetshavere motiveres til en god 
forvaltning av elva? Dette var noen av de spørsmål faggruppa for inngrep og vern måtte 
gi svar på. 

Hvilke mål for Orklas framtid ble meislet ut? 

Planen slår fast at den største utfordringen ligger i å ta vare på Orkla som del av 
naturen. Det er nettopp ei mest mulig naturlig Orkla som forventes å få størst verdi, 
både for rettighetshavere, dalføret og samfunnet forøvrig. 

Blant de sentrale faglige mål finner vi at forurensningen med tungmetaller skal 
reduseres til et nivå, der laks skal kunne vokse opp i alle deler av vassdraget. 

Videre legges det vekt på å stille også estetiske krav til vannkvaliteten i et vassdrag, 
som en ønsker å utvikle til et rekreasjonsområde og reiselivsobjekt av høy kvalitet. 
Dette innebærer at en ikke kan akseptere lokale forurensninger, selv om disse ikke 
volder biologisk/økologisk skade på vassdraget som helhet. 

Det er enighet om at all reiselivssatsing med tilknytning til Orkla skal holdes innenfor 
rammen av vassdragets bæreevne. Dette bygger på erkjennelsen av at "salg av natur og 
naturopplevelser" bare vil kunne gi ei varig inntekt, hvis bruk av natur ikke fører til 
forbruk eller forringelse av naturverdiene. 

Hva skal gjøres? 

Flerbruksplanens handlingsprogram inneholder 72 punkter som omfatter enkelttiltak og 
til dels tiltakspakker. Det ville føre for langt å nevne alle de foreslåtte tiltakene og her 
følger derfor kun et kort sammendrag. 

Allerede før flerbruksplanarbeidet ble oppstartet, påla Statens forurensningstilsyn 
gruveselskapet på Løkken å undersøke muligheten for å redusere tungmetallinnholdet i 
Orkla. Såvidt meg bekjent er det fremdeles ikke endelig vedtatt, hva som skal gjøres. 
Det ligger imidlertid flere alternativ til tiltak på bordet, og det ser ut til at målsettingen 
kan bli oppnådd i overskuelig framtid. 

Det er foreslått mange tiltak som vil bidra til en reduksjon av forurensningstilfØrsler fra 
bebyggelse og landbruk. Noen tiltak vil regulere den framtidige bruken av vassdraget og 
de elvenære arealer. 
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Det er lagt stor vekt på å utvikle vassdragets kvaliteter som rekreasjonsområde og 
reiselivsobjekt. Å ta vare på en del av de viktigste natur- og kulturhistoriske verdiene 
langs vassdraget, samtidig som disse gjøres tilgjengelige for publikum, er prioritert. Det 
er videre tatt sikte på å gjennomføre en rekke tiltak som skal reparere noen av de 
skadene som Orkla har blitt påført. Andre skal hindre at fortidens feilgrep gjentas. Også 
tiltak som skal motivere brukere og rettighetshavere til å ta hensyn til Orklanaturen er 
viet stor plass. 

Et foreløpig overslag går ut på at gjennomføringen av alle tiltak vil koste flere titalls 
millioner kroner. 

Hvilke erfaringer har vi - og hva nå? 

Flerbruksplanredskapet nært knyttet til Plan- og bygningsloven, uten å følge loven 
slavisk og uten å måtte holde seg til dens begrensinger, synes å egne seg godt til å 
kunne ta opp og å komme fram til løsninger for de fleste typer vassdragsproblematikk. 
Det ser ut til at det er viktig å legge større vekt på hovedfilosofien, som ble lagt til 
grunn ved dette arbeidet, enn hensynet til ensidig strenge, faglige krav og mest mulig 
effektiv gjennomfØring av planarbeidet. Når det er sagt, må det likevel være klinkende 
klart, at deler aven flerbruksplan får sin selvskrevne plass i kommuneplaner og koples 
til arealdel, langtids- og korttidsbudsjett. Planen bør innarbeides i virksomhetsplaner 
og/eller andre styringsredskaper for berørte etaters eller organisasjoners planlegging og 
daglige arbeid. Det er også viktig å huske på at mange oppgavefelt ikke kan styres 
gjennom lovverk, men at løsninger må baseres på gjensidig forståelse og frivillighet. 

Erfaringene med planarbeidet er da så langt også gode. Takket å være en bred 
deltakelse er det håp om at planen ikke bare vil havne i en skuff, men at planenes 
skjebne følges nøye, såvel på lokalt plan som i mer sentrale forvaltningsorgan. 
Nå er det nettopp prosjektdeltakerne og politikere, som har et spesielt ansvar for å sørge 
for gjennomfØringen av planen. Og bare ved å sette planen ut i livet, kan Orkla bli ei 
bedre elv for alle. 

Mer detaljert informasjon om flerbuksplan Orkla kan du få hos: Fylkesmannen i Sør
Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Tel.: 07 94 90 11 
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FLERBRUKSPLAN ORKLA, 
OPPFØLGING 

AV 

JAN HABBERSTAD 
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FASER I FLERBRUKSPLANER: 

En flerbruksplan gjennomlever flere faser. Slik er det også 
med Flerbruksplan Orkla: 

Våren 1989 
IDE - F ASE 

U T R E D N I N G 
HØst 1989 - Vinter 1991 

p R O S J E K T - F ASE 

P R ESE N TAS JON 
Våren 1991 A V S L U T T R A P P O R T 

M E D HAN D L. P L A N 

Sommeren 1991 G J ENN O M FØR I N G 
år 2000 A V T I L TAK , 

D R 1FT S - F A S E 
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OPPFØLGING AV FLERBRUKSPLAN ORKLA: 

For best å sikre en kontinuerlig oppfølging av Flerbruksplanens 
konklusjoner og Handlingsprogrammets 72 velmente tiltak må 
følgende skje: 

1. OPPFØLGINGSGRUPPE MED GJENNOMFØRINGSANSVAR OPPNEVNES 

Styringsgruppen for Flerbruksplan Orkla har vedtatt å 
oppnevne et 3-mannsutvalg som gis ansvar og myndighet til å 
viderefØre prosjektet. Dette består av: 

- Styringsgruppens representant 
- Fylkesplanleggeren i fylkeskommunen 
- Vassdragsforvalteren hos Fylkesmannens miljØvernavd. 

Vassdragsforvalteren er gruppens sekretær. Gruppen benytter 
prosjektlederens kompetanse og erfaring i størst mulig grad dersom 
dette er praktisk mulig. 

2. ÅRLIGE OPPFØLGINGSMØTER 

Det gjennomfØres ett eller to OrklamØter pr år for å 
oppsummere og evaluere gjennomfØring av foreslåtte tiltak. 

MØtet kalles sammen av oppfØlgingsgruppen v/vassdrags
forvalteren. 

Til møtet forbereder alle oppnevnte kontaktpersoner en 
statusrapport om hva som er gjennomfØrt i egen 
institusjon/etat/organisasjon av tiltak i siste halvår/år. 

Nye synspunkter/tiltak vurderes også med tanke på revisjon av 
Flerbruksplanarbeidet. 

Det utgis en sammendragsrapport fra hvert OrklamØte. 
Rapporten sendes ut til alle deltakere i Flerbruksplan
arbeidet. 

Alle deltakende institusjoner/etater/organisasjoner vurderer 
sammendragsrapportene i sine årsmeldinger/årsplaner. 

3. FORMELL PLANBEHANDLING 

Den formelle forankring av Flerbruksplan Orkla blir ivaretatt 
gjennom forskjellige formelle planer: 

Delfylkesplan 

Flerbruksplan Orkla er også en delfylkesplan. Ansvaret for 
planens behandling i SØr-TrØndelag fylkeskommune ligger hos 
Fylkesplanleggeren. 

Kommuneplaner 

Flerbruksplanen for Orkla vil bli inntatt i kommuneplanene 
for Rennebu, Orkdal og Meldal kommuner. Både i arealdelen og 
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i kommuneplanens handlingsprogram vil kommunene etter egen 
prioritering og vurdering innta deler av Flerbruksplanens 
intensjoner, målsettinger og handlingsprogram. Omfanget vil 
måtte tilpasses kommunenes politikk og Økonomi. 

Ansvaret for planbearbeiding og revisjon tilligger det 
ordinære apparat i kommunene samt Plankontoret på Berkåk. 

Virksomhetsplaner 

Alle deltakende institusjoner/etater/organisasjoner i 
Orklaprosjektet forventes å ha en årsplan for sin virksomhet. 
Aktiviteten forventes også oppsummert i en årsrapport fra den 
enkelte virksomhet/etat/institusjon/organisasjon. 

Tiltak og aktiviteter knyttet til Orkla må kunne forventes 
ivaretatt gjennom disse virksomhetsplaner. 

Ansvaret for denne kontakt/rapportering mot Orklaprosjektet 
påligger den oppnevnte kontaktperson for virksomheten. 



Oppfølgingsutvalget for Orkla 
Vassdragsforvalteren 27.9.91 
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FLERBRUKSPLAN ORKLA 
REFERAT FRA OPPFØLGINGSKONFERANSE 12.9.91 

OppfØlgingskonferansen for Orkla ble arrangert 12.9.91 i 
Bårdshaug Herregård. 

Det var 37 deltakere på konferansen. 

Elling Kvernmo Ønsket velkommen og åpnet konferansen. 

STATUS FOR FLERBRUKSPLANEN: 

Jan Habberstad orienterte om status i prosjektet: 

Det foreligger fortsatt mange rapporter tilgjengelig. 
Videoer kan ennå fås kjØpt hos Fylkesmannen. 
Orklabibliotek er opprettet i alle kommuner, i tillegg 
bør Folkebibliotekene få rapporter. 
Kontaktpersoner. Bare 3 tilbakemeldinger til nå (Meldal 
Kommune, Landbrukskontoret i Meldal, Vegvesnet). 
Økonomien i prosjektet tilsier drift ut 1991. 

PRINSIPPER FOR GJENNOMFØRING AV TILTAK: 

Prinsipper for gjennomfØring av tiltak ble gjennomgått av 
Jan Habberstad: 

Hovedansvarlig skal ta initiativet for tiltak. 
Hovedansvarlig skal trekke de delansvarlige inn etter 
behov. Hovedansvarlig skal rapportere om tiltakets 
framdrift. Alle hovedansvarlige har en kontaktperson. 

Delansvarlig medvirker i tiltaket når dette er aktuelt 
i framdriftsplanen. Foreligger det ikke avtalt framdrift 
bØr delansvarlig ta dette opp med hovedansvarlig. 

Aktiviteten i Orkla skal gjenspeiles i private og 
offentlige Virksomhetsplanerog Årsmeldinger. Disse sendes 
OppfØlgingsutvalget ved Vassdragsforvalteren. 

Rapportering av tiltak skjer fortløpende til Oppfølgings
utvalget. Det vil senere bli utsendt nytt skjema med 
veiledning. 
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FORHOLDET TIL FYLKESPLAN OG KOMMUNEPLANER: 

Fylkesplanen og Orkla: 

Tore Kiste refererte programmet for fylkesplanens behandling, 
jfr. vedlagte overheads. 

Kommuneplanenes behandling av Orkla: 

Orkdal: Kommuneplanrevisjon nært forestående. Flerbruksplanen 
vil bli tatt inn, men ikke som kommunedelplan. Mål 
og retningslinjer i Fylkesplanen vil bli brukt. 
Kommunen vil være særlig aktiv i forhold til grusuttak 
og anbefalt vassdragsbelte. Brukerkonflikter må 
avklares. Disponering av endel landbruksareal må 
vurderes på nytt. Kommunen tok opp nØdvendigheten av å 
ivareta enkelte viktige naturområder langs Orkla, og 
konkluderte med at opprettelsen av et vassdragsbelte 
ikke ga sterkt nok lovhjemmel i så måte. En regulering 
ihht PBL ble ansett som et bedre og sterkere vern 
ifht. disse områdene. Kommunen anså det som viktig for 
framdriften i dette arbeidet at fylkeskommunen gikk 
inn med Økonomisk støtte. 
Flerbruksplanen behandles i Orkdal kommunestyre 17/9. 
Planen er behandlet i hovedutvalg for miljØ, i hoved
utvalget for teknisk og i formannskapet. 

Meldal: Prinsippvedtak foretatt 4/7. 

Flerbruksplanen er sendt ut til alle råd og utvalg. 
Flerbruksplanen korn sent i forhold til Kommuneplanen. 
Bla. ble vassdragsbeltet bakt inn i kommuneplanen 
allerede fØr oppstartingen av flerbruksplanarbeidet 
korn i gang. Orkla er imidlertid nevnt som et viktig 
element i planen. 

Rennebu:Kommuneplanen ble revidert i desember 90. 
Kommentarer om Orkla er levert fra Flerbruksplanens 
prosjektleder og fra Fylkesmannen. 

Flerbruksplanen ennå ikke behandlet i Rennebu. 

GJENNOMGANG AV TILTAK: 

Ialt 46 av i alt 96 tiltak var rapportert forut for 
konferansen. Under selve konferansen innkorn ytterligere 
Rapportskjema, slik at kun 1 tiltak pr 12.9.91 mangler 
rapport. Dette er en meget bra status. 

Finn Berg Hansen redegjorde for hovedtrekkene i de 
rapportskjema som var kommet inn forut for konferansen: 
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Manglende prioritet og uklare ansvarsforhold synes 
å være hovedårsak til at tiltakene ikke er kommet igang. 

En rapport om at tiltak er iverksatt bØr imidlertid 
suppleres med utfyllende kommentarer. 

Konferansedeltakerne gjennomgikk deretter tiltak for tiltak, 
spesielt med tanke på å finne flaskehalser. 

Gjennomgangen viste at en forholdsvis hØY andel av tiltak er 
ferdigstilte eller kommet igang, ca 40 prosent. 

Videre framkom det at nye tiltak er kommet til som resultat av 
flerbruksplanarbeidet. 

I og med at kommunene ikke har tatt flerbruksplanene opp i 
sine kommuneplaner, er endel tiltak ennå ikke klarert for 
iverksettelse. 

En kartlegging av flomforhold i Orkla er kommet igang utenom 
Flerbruksplan Orkla i regi av NVE. 

PROSJEKT OM EVALUERING AV FLERBRUKSPLANER: 

Jan Habberstad redegjorde for et prosjekt DN har bedt 
Fylkesmannens MiljØvernavdeling om å utarbeide. Her vil 
virkningene av flerbruksplan Orkla bli forsøkt evaluert slik 
at erfaringene kan komme andre flerbruksplaner til gode. 

OPPSUMMERING: 

OppfØlgingskonferansen virket umiddelbart vellykket. Fortsatt 
eksisterer en aktiv holdning til Orkla. 

Status for tiltak i Orkla viser at vi ligger meget godt an. 

Det er endel kapasitetsproblemer innen Landbruksetaten da 
disse har mange gode tiltak å prioritere mellom i en tid da 
overfØringene til landbruket minsker i pakt med gjeldende 
landbruksplitikk. 

Oppfølgingsutvalget vil komme tilbake med nye 
rappporteringsrutiner senere. 

For Jan Habberstad: 

Finn Berg Hansen 

Vedlegg 
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Grov oversikt over prosjektdeltakernes 
holdning til flerbruksplan

arbeidet som PROSESS, og til nytten 
% 

00 og resultatet av dette arbeidet 

4) 

3) 
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o 
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-
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(TALLENE ER BASERT PÅ 
EVALUERING AV SPØRRESKJEMA) 

A- SVÆRT GODT FORNØYD 
B- GODT FORNØYD 
c- LITE FORNØYDIVET IKKE 

.D 
B C 

KATALOGISERING AV 
TILTAK ETTER 

FUNKSJON 

lo:rl OFRHNr 

A- Rene fysiske tiltak 
B- Kontr.lbegr. tiltak 
C- Administrative tiltak 
0- Informative tiltak 
E- Registrerende tiltak 

A BeD E 
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Typer av tiltak 

Gjennom et evalueringsprogram, vil det ofte være behov for å 
katalogisere og gruppere de enkelte tiltak, og dele dem inn 
etter funksjon. Vi har valgt å dele tiltakene inn i følgende 
kategorier: 

A. Rene fysiske tiltak, f.eks opprydding langs elvebredden, 
tilplanting avelveskog, riving av gamle konstruksjoner, 
forbygginger etc. 

Dette er ofte forholdsvis enkle tiltak som er lett synlige og 
engasjerende for publikum. De rene fysiske tiltakene vil i de 
fleste vassdragsplaner utgjøre hovedtyngden av tiltak. 

B. Kontrollerende, begrensende tiltak, f.eks via fiskeoppsyn, 
landbrukskontroll, etc. 

Dette er mer negativt ladede tiltak som desverre ofte er helt 
nØdvendige for å kunne gjennomfØre en plan. 

c. Administative tiltak, f.eks oppretting av fagråd, bekkelag, 
landbruksringer, innarbeiding i kommuneplaner, etc. 

Dette er tiltak som ofte krever mye ressurser å gjennomfØre 
og som er mindre synlig enn B. Imidlertid er slike tiltak helt 
nØdvendige for å kunne bringe en vassdragplan i havn. 

D. Informative tiltak, f.eks trykking av fiskeguider, skilting 
langs elva, visning av videoer, utstillinger etc. 

Dette er tiltak som har med allmen opplysning å gjøre. Skal en 
få lokalsamfunnet med på en plan, er man nØdt til å informere 
om planen, og på en slik måte at folk blir interessert. 
I neste omggang har ofte informasjon direkte betydning for 
turisme og reiseliv 

E. Registrerende tiltak, f.eks registrering av viktige natur
og kulturområder, grusforekomster etc. 

Dette er tiltak rettet mot ren datainnsamling for å skaffe Økt 
kunnskap om prosjektområdet. 
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TilTAK I FLERBRUKSPLAN ORKLA: 

Status for samtlige tiltak 
med tidsfrist 1.1.92 

lo::rrl o F-RHNf r-----
, I., A- Ferdig 

· Ir,· I clc<o.dl. ~: :~I~~~;~~~~~~~~j::~::::tg· 
A B C DEF G D- Ikke oppstartet 

Prosentsummen blir> 100 
pga. ovelapping mellom 
gruppene, f.eks mellom 
F og G og Bog E 

E- Planlagt oppst. mnd.år .... 
F- Rapport om tiltaket er laget 
G- Info/pr. om tiltaket er laget 

TILTAK I FLERBRUKSPLAN ORKLA
ÅRSAK TIL MANGLENDE 

OPPFØLGING 

A 8 C DEF G 

A- Manglende prioritet 
B- Senere oppstart enn antatt 
C- Uklare ansvarsforhold 
D- Manglende finansiering 
E- Dårlig plan/beskrivelse 
F- Manglende rettigheter 
G- Behovetlforuts. endret 
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AVSLUTNING 
OPPSUMMERING AV ORKLA

MØTET 

AV 

PER EINAR FAUGLI 
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Vi har nå kommet i gj ennom programmet om Orkla. En rekke 
interessante problemstillinger har kommet opp. Ny viten om 
vassdraget er presentert og faglige kontakter er etablert. 

Informasjonen er gitt i form av innlegg, hvor flere er blitt 
supplert med overheads, slides og ikke minst video. 

Av lokale forhold i Orkla som vil kunne ha generell interesse har 
jeg merket meg: 

-"Rathe-darnrnen", en liten del av et magasin er 
gjenstand for biotopjustering. 

-Det er behov for å følge opp dataserier som er 
etablert med tanke på referanseverdi. 

-Det er bygd 102 terskler - hva med evaluering av 
denne byggingen. 

-Gjennomgang av miljøkonto - har det noe for seg? 
-Igjen fokusering på fleksibel manøvrering. 
-Forvaltningsopplegg for fisk ble omtalt og dette har 
stor lokal interesse. 

-Ordet "damrekreasjon" ble lansert. 
-Det ble verifisert en ny prosessforklaring for 
bunntransport. 

-Interessant flornproblematikk og ny metode for flornkart 

Enkelte har hevdet at kraftutbyggingen har fått en alt for 
rosenrød omtale, men jeg har merket meg at en av sideelvene til 
Orkla omtales som "Tørr-Grana" 

Sæterbø var i sitt innlegg inne på at det var flomproblemer 
beskrevet herfra alt i 1345. Staten hadde allerede for 200 år 
siden lagt frem en plan for flomsikring av vassdraget. Gjennom 
villighet og gjensidig forståelse for problemene, vil det være 
mulig å komme frem til fornuftige løsninger for "vassdraget", 
mente han med rette. 

Han tok også opp følgende viktige faktorer for å forstå behovet 
for og utførelsene av flomsikring og erosjonsvern: 

* anleggsteknikk 
* velstandsutvikling 
* miljøhensyn 
* datateknikk 

Og her er vi ved noe av problemet. Det er så mange aktører 
invol vert i vassdragsforval tningen og forskningen at vi må 
respektere hverandre. 

vi har valgt å se noe romslig på FoU-begrepet, slik at vi også 
fanger opp utredninger, undersøkelser og utdanning i tillegg til 
forskningen og utviklingsarbeidet. 

FoU - arbeidet innen vassdragssektoren er avhengig aven rekke 
faktorer; de viktigste: 

-utvikling i vassdragsinngrep og påvirkning 
-samfunnsutviklingen generelt 
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-brukerinteressenes krav til vannkvalitet og vannmengde 
-endringer i vannforvaltningens struktur og praksis 

Forvaltningen legger bånd på bruken av ressursene gjennom sine 
vedtak. I hovedsak styres bruken av vannressursene gj ennom 
lovgivningen, Samlet plan og Verneplanene for vassdrag. 

Orkla har blitt behandlet under Verneplan I for vassdrag og ble 
underlagt konsesjonbehandling . Den etterfølgende søknaden er 
behandlet og utbyggingen har funnet sted. Dagens Orkla er et 
resulat av disse vedtak. Hva gjør vi så med vassdraget videre -
Hva vil vi ? Vi må nå bli enige om hva slags bruk av 
vassdraget vi vil ha og hvilken vassdragsnatur vi vil etablere 
i Orkla. Deretter hva slags regler må vi etablere for å kunne 
forvalte vassdraget etter videre. Forvaltningen har dette 
ansvaret og må ta det. 

Energi - og vassdrags forskningen vil nå bli sterkt konsentrert til 
det nye NTNF-programmet "EFFEN"; effektive energisystemer. 
Finansieringen står NTNF, bransjen, industrien og OED for. Rammen 
for perioden 1992-95 er rundt 225 mill.kr. og NVE er 
forvaltningens representant. Programmet bygger på en rekke 
delprogram med bl. a. et eget delprogram innen milj ø (MILJ0EFFEN). 

Det har under dette møtet blitt reist spørsmål om hva med videre 
forskning i Orkla spesielt og innen vassdragene generelt. 
Dere vil ikke få noe svar på dette her. 

Men 2.-4. februar 1993 arrangerer Vassdragsregulantene og NVE et 
seminar hvor det foretas en oppsummering over hva vi vet innen 
biotopjustering, etterundersøkelser og konsekvenser av inngrep. 
Da får vi rede på hvor vi står og hva vi bør vite mere om. Da 
skal vi legge grunnlaget for det videre FoU-arbeidet. Vi sees i 
Bergen om ett år. 

Takk for innsatsen. 
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VEDLEGG 

VEDLEGG l: MØTEREFERAT 1. DAG 

VEDLEGG 2: MØTEREFERAT 2. DAG 

VEDLEGG 3: MØTEPROGRAM 

VEDLEGG 4: DELTAKERLISTE 
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VEDLEGG 1 

DISKUSJON 1. DAG 

Under en time-lang diskusjon på slutten av første møtedag ble 
følgende emner tatt opp; terskelbassengenes betydning for 
fuglelivet, vanntemperaturmålinger i Orkla, oppfølging av 
fiskeundersøkelser i magasinene, rekruttering av ørret til 
magasinene, fiskeforhold i terskelbassengene og bunndyr
undersøkelser. 

Terskelbassengers betydning for fuglelivet. 
på spørsmål om terskelbassengenes betydning for fuglelivet kom 
det frem at disse bassengene hadde en positiv innvirkning. Det 
har vist seg at dødeligheten i hekkesesongen er mindre ved en 
fast vannstand/vannlinje, dessuten unngår en utvasking av 
insekter som er næringsgrunnlaget til fugl. Spesielt for 
gjess, ender og vadefugler er det viktig å ha tilgang til øyer 
og holmer. Amerikanske undersøkelser har vist at holmer og 
øyer har positiv effekt på en rekke typer ender og 
kanadagjess. Fra utbygger-siden ble det hevdet at det var 
tekniske problemer å anlegge kunstige øyer og holmer i 
magasinene, og derav kom ideen til et terskelbasseng i 
Innerdalen ("Rathedammen"). Både estetisk og med hensyn til 
fuglelivet har en bare positive erfaringer. Til slutt i 
diskusjonen kom det frem at terskelbassenget i Innerdalen med 
fordel kunne blitt bygd tidligere. 

Vanntemperatur.målinger i Orkla. 
Det var også en del kommentarer til de små endringene i vann
temperaturen i Orkla etter reguleringen. Det ble understreket 
at vanntemperaturen kunne være influert av kraftverkenes 
kjørestrategi. Ettersom kraftverkene kjøres lite om sommeren, 
er det liten temperaturvariasjon i Orkla i løpet av denne 
sesongen. Her må tilføyes at det ikke foreligger temperatur
målinger fra de øvre delene av elva. Det er viktig at det 
gjøres mer systematiske målinger nedenfor kraftverkene; slike 
målinger er hittil bare gjort i forbindelse med skjønnet. Nå 
ligger målestasjonene langt fra utslippene, og det fører til 
en oppvarming av vannet i forhold til vannet ved utslippene, 
som er kaldere. Det er sendt skriftlig henvendelse til DN om å 
gjøre noe med dette. NVE har ingen slike planer. Det som 
foreligger er enkelte spredte overflatedata. I tillegg til 
dette består utløpsvannet fra Grana kraftverk av vann fra 
mange forskjellige elver, dette gjør det også vanskelig å si 
noe entydig om vanntemperaturen i Orkla. 
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Oppfølging av fiskeundersøkelser i magasinene. 
Fiskeundersøkelsene i Innerdalsmagasinet og Granasjøen viser 
en topp i fiskebestanden relativt kort tid etter magasin
oppfylling (regulering). Siden har bestanden avtatt, og pr. i 
dag er den omtrent som før reguleringen. Det ble på bakgrunn 
av denne utviklingen stilt spørsmål om det var aktuelt med 
oppfølging av disse undersøkelsene. Universitetet i Trondheim, 
Vitenskapsmuseet har vært engasjert av KVO i dette arbeidet 
frem til 1989. De var interessert å komme tilbake i 1992 for 
ytterligere undersøkelser. Spørsmålet var om arbeidet kunne 
finansieres. Det kom forslag om å benytte amanuensis
stillingen ved Universitetet i Trondheim til dette arbeidet, 
en stilling som Trondheim E-verk, Nord-Trøndelag E-verk og 
Sør-Trøndelag kraftselskap finansierer. 

Rekruttering av ørret til magasinene. 
på spørsmål om hvordan ørret-rekrutteringen i regulerings
magasinene var, ble det sagt at det i Innerdalsmagasinet var 
en enorm nedvandring av ørret fra høyereliggende vassdrag ned 
til magasinet. Magasinet vil virke som en fiskesperre på fisk 
som tidligere vandret ut i havet. Det kan faktisk bli fare for 
Il overbefolkning Il av ørret i magasinet, noe som vil resultere i 
dårligere fiskekvalitet. Fjellørretbestanden har imidlertid 
gått tilbake - en hypotese er at den er med på å danne 
sjøørret-bestand i stedet, men dette er ikke bevist. Når det 
gjaldt Granasjøen ble det hevdet at sannsynligheten for at 
magasinet skulle bli "overbefolket" med fisk var liten. 

Fiskeforhold i terskelbassengene. 
Det er bygd 102 terskler i Orkla, men det er ikke gjort 
noen undersøkelser på fisk i terskelbassengene. Det er 
imidlertid registert godt fiske i lonene på Kvikne. Det ble 
hevdet at tersklene hadde oppveiet skadene ved reguleringen. 

Bunndyrundersøkelser i Orkla. 
Med henvisning til Aurland ble det spurt etter bunndyrunder
søkeIser i Orkla. I forbindelse med gruveundersøkelser er det 
gjort bunndyrundersøkelser, men det er ikke utført noe 
systematisk undersøkelse i Orkla. Et visst inntrykk av 
bunndyrfaunaen får man imidlertid ved å studere mageinnholdet 
til smolt. 

Til slutt konkluderte møteleder med at utbyggingen så ut til å 
ha liten innvirkning på miljøet (fugl, fisk, erosjon osv.). 
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VEDLEGG 2 

DISKUSJON 2. DAG 

1. DEL 

Manøvreringsavtaler. 
Erfaringer har vist at det kan oppstå problemer med 
manøvreringsavtalene. Ettersom de vanskelig kan gjøres 
fleksible, kan man f.eks. plutselig stå overfor problemet om 
hva som er viktigst - avverge en storflom eller holde 
manøvreringsreglene. Hvis man avviker fra disse reglene 
påløper det nemlig bøter. Når det gjaldt Orkla ble det vist 
til problemet med å få dispensasjon til å tappe Granasjøen før 
magasinet var oppfylt til 2 m under HRV, selv om det var 
forventet stort tilsig i form av snøsmelting. Flere savnet et 
apparat som de kunne ta kontakt med i slike situasjoner. En 
mulig løsning er at myndighetene delegerer ansvaret for 
manøvreringsreglementet ned til NVE. En annen mulighet er at 
det opprettes et driftsråd som innenfor visse rammer kan 
slippe vann til bestemte tider. 

Flerbruksinteresser - Betalingsvillighet. 
Ved en kraftutbygging skal flerbruksinteressene ivaretas. 
Problemet er imidlertid at det er vanskelig å sette kroneverdi 
på enkelte brukerinteresser. 

Problemet i varig verna vassdrag er at andre brukerinteresser 
forårsaker større ulemper enn det en kraftutbygging ville ha 
gjort. Vernet gjelder som kjent kun mot kraftutbygging. I den 
forbindelse ble det påpekt at NVE har vært flinke til å 
utarbeide et klart regelverk. Det kom forslag om å opprette en 
såkalt "differensiert miljøavgift" til utbyggingsformål, hvor 
verna vassdrag f.eks har høyere takst enn berørte vassdrag. 
Møreforskning driver et prosjekt som omhandler kostnadene ved 
ulike miljøtiltak, hvor de skal se på betalingsvilligheten til 
vann i ulike sammenhenger og steder. Avgifter knyttet til 
nedtapping kan være viktig for å se på de ulike interesse
gruppers betalingsvillighet for vann. I utgangspunktet kan man 
også f.eks se hva det koster å holde deler aven utbygging 
utenfor. Det store problemet med slike undersøkelser er at 
natur- og miljøverdiene vanskelig lar seg prisfastsette. 
Spørsmålet er om miljøvern kan erstattes med penger. 

Det ble bl.a. nevnt at man ikke kunne snakke om et økonomisk 
tap ved slipp av minstevannføring ved Svorkmo kraftverk, 
ettersom dette egentlig er et miljøtiltak som har bedret 
situasjonen i elva nedenfor. Man burde heller se det som en 
gevinst. 
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2. DEL 

Flerbruksplan-Orkla. 
Styringsgruppen i flerbruksplanen om Orkla bestod av 
ordførerne i de tre kommunene. Det ble stilt spørsmål til om 
denne styringsgruppen av politikere hadde overstyrt de ullike 
faggruppene. Dette hadde ikke vært tilfelle. Styringsgruppen 
hadde konsentrert seg om styring/prioritering av arbeidet uten 
innblanding på det faglige plan. Det ble ellers sett på som 
positivt at faggruppene hadde fått politisk innsikt gjennom 
dette samarbeidet. Dessuten hadde lederen i de enkelte 
faggrupper møteplikt, noe som også ble sett på som gunstig. 

Det ble stilt spørsmål til om flerbruk = vannbruk. Enkelte 
hadde følelsen av at fisket hadde fått en dominerende plass i 
flerbruksplanen, mens andre brukerinteresser kom dårligere ut. 
Som svar på dette ble det sagt at brukerinteressene vil 
variere fra vassdrag til vassdrag. I Orkla er fisket en viktig 
brukerinteresse, og derfor har det fått en sentral plass i 
flerbruksplanen. Det ble ellers nevnt at sammensetningen av 
faggruppene vil influere utformingen av emnene. 

Det ble reist spørsmål om vi gjennom flerbruksplaner/ 
vannbruksplaner bør diskutere holdninger til og bruk av våre 
vassdrag. Erfaringene hittil er at forvaltningsorganer, 
kommuner og fylker i mange år ikke har hatt noen klar holdning 
til vassdrag - de blir nærmest brukt som" bakgårder". 
Ringvirkningene av flerbruksplanen for Orkla er at 
politikerene bruker planen og at det er interesse for å bruke 
den i skoleverket. 

Det kom frem at prosessen i planarbeidet var veldig nyttig, da 
folk fra alle faggrupper møttes. Svakheten med planen var at 
den ikke berørte hele Orklavassdraget. I sør ligger nemlig 
Orklas felt i Hedmark fylke, Tynset kommune som ikke har vært 
med i arbeidet med flerbruksplanen. 

Flerbruksplan Orkla/Gaula. 
Det er laget flerbruksplaner både for Gaula og Orkla. Gaula er 
vernet, mens Orkla er regulert. Har vern/ikke vern hatt noe å 
si for planleggingen/planen - er de to planene like? 
Involverte personer i begge prosjekter mente at problemene ble 
taklet på ulike måter, men konkret ble det liten forskjell på 
de to planene. 

Vassdragssimulator-prosjektet. 
Vassdragssimulator-prosjektet tar for seg problemene om 
minstevannføring og reguleringsmanøvrering, og viktigheten av 
dette prosjektet ble også understreket. 
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Markedsbaserte strømpriser/kjørestrategi. 
Ettersom strømprisene nå er markeds-bestemt vil dette trolig 
ha innvirkning på kraftverkenes kjørestrategi. på spørsmål om 
det var "slingringsmonn" på driften, ble det sagt at det 
fantes kraftverk som hadde døgnlige variasjoner. 

Kunne utbyggingen ha vært utført annerledes? 
Regulanten (KVO) stilte spørsmål om noe ved utbyggingen kunne 
vært gjort annerledes. De fikk en overaskeIse med tungtmetall
utfelling i tunnellene ved Svorkmo kraftverk, ved overføring 
av den sterkt forurensede Raubekken. Men når det gjelder 
laksefiske har forholdene i Orkla bedret seg etter 
utbyggingen, ved at vannet i Raubekken har blitt fortynnet. 
Det har forekommet en del bølgeerosjon i strandkanten i noen 
magasiner, dessuten en del erosjon av innløpselver til 
magasiner. Sett under ett mente KVO at Orkla-utbyggingen var 
en miljøvennlig utbygging, som var "å leve med". 

Til slutt ble det kort oppsummert at driften ikke har noen 
problemer med utbyggingen utover de som naturen setter. Det 
ble understreket at det er viktig for forvaltningsorganene å 
ha et godt forvaltningsgrunnlag for bruk under utbygging av 
nye prosjekter. I den forbindelse er det viktig med samarbeid 
mellom de ulike brukergruppene. Styrings- og driftsapparat bør 
ha "fysisk nærhet" med vassdraget, fremfor at styringen skal 
skje fra sentralt hold. 



MØTE OM ORKLA 

0930 - 1000 

1000 - 1020 

1020 - 1050 

1050 - 1110 

1110 - 1130 

1130 - 1145 

1145 - 1215 

1215 - 1245 

1245 - 1300 

1300 - 1315 

1315 - 1415 

1415 - 1435 

1435 - 1455 

1455 - 1505 

1505 - 1525 

1525 - 1545 

1545 - 1605 
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VEDLEGG 3 

Møteleder: Gry Berg 

Oppmøte og kaffe 

Innledning - NVE og FoU v/ P.E. Faugli. 

Utbygging og regulering i Orkla v/L. Rathe. 

Hydrologi v/L. Nordset. 

Is- og vanntemperaturer v/A. Tvede. 

Pause 

Lokalklima viK. Utaaker. 

Orklavassdraget. Gruver, vannkjemi og 
overvåking viE. Iversen. 

Vannkvalitet Orkla, m/sidevassdrag v/Mo Ree. 

Landbrukskontorene har generell kontroll på 
silo- og gjødselavrenning fra gård. Det 
varierer hvilke sidevassdrag som undersøkes, ca 
30 bruk v/Fo Berg Hansen. 

Lunch 

Møteleder: Arne Erlandsen 

Nerskogen/lnnerdalen - Botanikk viS. Singsaas. 

Orkla/Grana-utbyggingen og fiskeskjønnet 
v/A. Langeland. 

Utvandring og produksjon av smolt i Orkla. 
Undersøkelser i perioden 1979-1991 
v/N.A. Hvidsten. 

Beiting på vill og oppforet smolt fra marine 
fisk i osområdet av Orkla v/N.A. Hvidtsten. 

Fisk i Granasjøen v/J.W. Jensen. 

Fisk i Innerdalsmagasinet v/J.I. Koksvik. 



1605 - 1630 

1630 - 1650 

1650 - 1710 

1710 - 1730 

1730 - 1830 

0900 - 0920 

0920 - 0950 

0950 - 1010 

1010 - 1040 

1040 - 1110 

1110 - 1130 

1130 - 1150 

1150 - 1210 

1210 - 1225 

1225 - 1240 

1240 - 1340 

1340 - 1410 

1410 - 1430 

1430 - 1530 
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Kaffe 

Viltkart for Orkdal og Rennebu kommune 
v/Jo Scheie. 

Fugl ved Granasjøen v/P.G. Thingstad. 

Fugl ved Innerdalsmagasinet v/O. Reitan. 

Diskusjon 

DAG 2 

Møteleder: Arve Tvede 

Sammenfatning av miljøtiltak som er gjennomført 
ved utbygging av Orkla/Grana-vassdraget og noen 
økonomiske perspektiver viK. Bryn. 

Forvaltningsmessige problemer ved 
Orklautbyggingen v/I. Korsen. 

Reviderte naturvernområder EDNA (EDB-register 
for verneverdige naturområder i Sør-Trøndelag). 
I forbindelse med Orkla ca 50 områder 
v/Fo Berg Hansen. 

Diskusjon 

Kaffe 

Grustransport v/Do Ottesen. 

Flomkart v/I. Bævre. 

Forbygninger viE. Sæterbø. 

Landskapspleie i forbindelse med terskler 
v/T.O. Sandnæs. 

Forsøk med å etablere kantskog v/T.O. Sandnæs. 

Lunsj 

Møteleder: P.E. Faugli 

Arbeidet om flerbruksplanen med video 
v/Ro Bierarch. 

Oppfølging av flerbruksplan Orkla 
v/Jo Habberstad. 

Avsluttende diskusjon 
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VEDLEGG 4 

Sør-Trøndelag Kraftselskap 
NVE - FoU 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
DN 
NVE - VRM 
NVE - HH 
Møre Forskning 
NVE - VRM 
NVE - VN 
NVE - FoU 
VR 
NVE - FoU 
Kraftverkene i Orkla 
DN 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Meldal kommune 
Kraftverkene i Orkla 
NINA 
NIVA 
UlT, Vitenskapsmuseet 
UlT, Vitenskapsmuseet 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
NVE - FoU 
NINA 
Trondheim E-verk 
Røros videregående 
Jordbrukssjef i Orkdal kommune 
Trondheim E-verk 
NGU 
Sør-Trøndelag Kraftselskap 
Orkdal kommune 
NINA 
NVE - VRM 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
UlT, Vitenskapsmuseet 
Trondheim E-verk 
DN 
NVE - VRM 
UlT, Vitenskapsmuseet 
NVE - HM 
UIB 
Kraftverkene i Orkla 

En representant fra Rennebu kommune 
En representant fra Orkdal kommune 
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