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SAMMENDRAG
Landskonferansen hadde som hensikt å utveksle erfaringer samt å mønstre eksempler på metodikk og
objekter som kan formidle kvaliteter i vassdrag. Vann i sine ulike former er den viktigste naturressurs
i Norge. Vannkraften er spesielt viktig, og vi dekker nær 100% av vårt behov for elektrisitet herfra.
Dette viser hvor viktig vassdragene har vært og er for vårt næringsl iv. Konferansen la vekt på både
eldre og nyere vassdragsbruk. Dette ble sett i et nordisk og internasjonalt perspektiv. Konferansen
ble videre en møteplass for ulike aktører, brukere, fagpersonell og ikke minst formidlere. NVE som
ansvarlig forvaltningsorgan innen vassdragssektoren, tar sikte på å følge opp konferansen med
Iignende arrangementer.
ABSTRACT
The objective of the national conferenee was for participants to share experiences and compile
examples of methodology and objects through which to express different qualities of our rivers.
Water, in its various forms, is Norway's most significant naturai resource. Hydropower is especially
important and almost 100% of our electricity supply is generated by hydro. This underlines how
important watercourses have been for Norwegian industry.
The conferenee emphasized both old and new uses of watercourses, as seen in Nordie and
international perspectives. The conferenee was also ameeting plaee for various interests: users,
professionals, and, last but not least, communicators. NVE, as responsible administrative authority
within the water resource sector, plans to follow up the eonference with a similar enterprise.

EMNEORD /SUBJECT TERMS

ANSVARLIG UNDERSKRIFT

Vassdrag/Watercourse
Kultur og natur/Culture and landscape
Elektrisitetsproduksjon/Electricity
Annen bruk/Different use
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Forord

Hensikten med konferansen var å utveksle erfaringer og mønstre
eksempler på metodikk og objekter som kan formidle kvaliteter
i norske/nordiske vassdrag. Arrangøren var Norges vassdragsog energiverk i samarbeid med Telemark fylkeskommune, Norsk
Vassdragsmuseum i Suldal, Energiforsyningens
fellesorganisasjon (EnFO) og vertskapskommunen Notodden.
Den
foreliggende rapporten gjengir de fleste fordragene på
konferansen.
Vann i form av snø, is, regn, grunnvann, markvann og vassdrag
er den viktigste naturressurs i Norge. Denne naturressursen
er også fornybar. Vannkraften dekker nær 100% av behovet vårt
for elektrisitet og er en viktig produksjonsfaktor i norsk
næringsliv.
Konferansen la vekt på å få frem eldre og nyere
vassdragsbruk samt vannforbruksplanlegging.
Siden dette var
den første konferansen i sitt slag, var det aktuelt med en
relativ bred mønstring for å etablere kontakter på flere tema
som møttes på konferansen.
Det er å håpe at dette vil gi
varige ettervirkninger i form av bedre forvaltnings- og
samarbeidsnettverk.
Programkomiteen for konferansen har vært
Øystein Dalland (Telemark Fylkeskommune), leder
Toril Almenningen (Norsk Vassdragmuseum, Suldal kommune)
Nils Bjørnflaten (Telemark flykeskommune)
Per Einar Faugli (NVE)
Olav Haugerud, (EnFO)
Tore Kildal (Fylkesmannen i Telemark)
Laila G. Moen (Notodden kommune)
Knut Svendheim (NVE Region Sør)
Praktiske arrangører har vært Telemark fylkeskommune og NVE.
I forbindelse med konferansen ble det også arrangert tre
gruppe-ekskursjoner aven dags varighet til
Kongsberg/Numedalsområdet, Telemarkskanalen og Rjukanområdet.
Det er også tatt opp arbeidsvideo fra konferansen som kan
kjøpes fra arrangørene.
NVE har bekostet trykking av selve
konferanserapporten.
Arrangørene vil benytte anledningen til å takke deltakere,
foredragsholdere, ekskursjonskontakter, vertskommune og
programkomite for all hjelp før, under og etter konferansen.

Oslo, 20. februar 1995
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Innledning - oversikt
Jeg vil aller først takke for anledningen til å få delta på denne konferansen. Jeg har fått gleden
av å holde det første foredraget, og skal snakke om vannkraftutbyggingen i Norge.
Temaet har innbudt meg til å reflektere noe tilbake på den norske utbyggingshistorien. Jeg vil
også gi en kort beskrivelse av den norske vannkraftsektoren og måten den nå er organsiert på.
Hovedvekten av mitt foredrag vil ligge på ulike problemstillinger knyttet til en rasjonell
utnyttelse av Norges vannressurser i kraftproduksjonsøyemed, med henblikk både på økonomi
og miljøhensyn. l den forbindelsen vil jeg benytte anledningen til å peke på et par av de
utfordringene vi står ovenfor for ytterligere å rasjonalisere ressursbruken på energisektoren
(monopolkontroll og kraftverksbeskatning). Jeg vil også peke på noen av de
miljøutfordringene jeg tror vil bli sentrale for vannkraftsektoren de nærmeste årene.
Etter det jeg kan se vil en "bærekraftig utvikling" være et nøkkelord også her. Begrepet
beskriver en målsetting om at man forsøker å sikre behovene i dag uten å gå på akkord med
kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov, og innebærer at man oppnår en
samfunnsøkonomisk ønskelig behovsdekning innenfor naturens tålegrenser.

Utbyggingen av Norges vannressurser
Denne forsamlingen trenger neppe å bli minnet på at Norge topograftisk og hydrologisk sett er
særs gunstig utrustet med henblikk på vannkraft. Historien beretter om at vannkraften skal ha
blitt tatt i bruk i Norge allerede i tidlig middelalder av landbruket for maling av kom. På
slutten av middelalderen ble også vannhjul tatt i bruk av sagbruk og av gruve- og
jernindustrien. I begynnelsen gikk utviklingen av teknikken for utnyttingen av vannkraften
sakte. Først på slutten av 1800-tallet ble de første elektrisitetsverk drevet med vannturbiner
bygget i Norge. Elektrisifiseringen medførte at utnyttingen av vannkraften, som inntil da hadde
vært begrenset ved direkte utnytting med hjelp av tannhjul eller remmer, ble revolusjonert ved
at man meget effektivt kunne omforme kraften til elektrisk energi, som kunne transporteres
bort fra vassdragene. Selve overføringen var imidlertid en begrensende faktor, både teknisk og
økonomisk. Dette skulle få stor betydning for den geografiske spredningen av
vannkraftutbyggingen og lokaliseringen av industrien senere.
Tilgjengeligheten av billig vannkraft har vært selve grunnsteinen i den norske
industrireisningen og et fundament for utviklingen av velferdssamfunnet. Telemark har hatt en
svært viktig rolle i denne historien. For eksempel ble Norges første verk for salg av alminnelig
elektrisitet bygd i 1885 ved Laugstol bruk i Skien her i Telemark. Det sentrale eksemplet er
selvfølgelig Sam Eydes oppbygging av Norsk Hydro a.s, som startet her i Telemark med
grunnleggingen av Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofselskap. Birkeland-Eyde-prosessen for
fremstilling av kunstgjødsel av luftens nitrogen krevde store mengder elektrisk kraft, og førte
til en storstilt kraftutbygging i Telemark allerede i 1905-16, med kraftstasjonene Svelgfoss,
Såheim og Vemork. Denne begynnelsen på det som i dag er Norges største industrikonsern,
viste seg også å være startskuddet og mønsteret for den oppbyggingen av kraftkrevende
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industri som skjedde i Telemark og Norge. Det er gledelig å registrere den plass
industriarbeidermuseet på Rjukan har fått, og at museet tar vare på vannkrafthistorien slik at
man når ut med denne til et bredt publikum.
Vannkraftutbyggingen tok først alvorlig fart i I 950-årene, og man hadde i årene 1950 til 1980
omtrent en dobling av installert kapasitet i det norske systemet hvert tiende år.
Elektrisitetsforbruket målt pr. innbygger i Norge er blant verdens høyeste. 100% av dette
forbruket dekkes i dag av vannkraft, noe som setter Norge i en særklasse internasjonalt.

Vern av vassdrag
Tanken om aktivt naturvern fikk relativt sent innpass i Norge sammenlignet med andre land.
Lov om naturvern ble vedtatt i 1911. Det ideelle naturvernarbeidet ble organisert i
Landsforeningen for Naturfredning i Norge ( nå Norges Naturvernforbund) i 1914. I årene som
fulgte ble det fremmet en rekke forslag om vern av naturområder, dyr og planter. Få av
forslagene ble fulgt opp. Årsaken til at naturvernarbeidet kom sent i gang var nok at presset
fra industrien og befolkningen på naturressursene i Norge ikke var så stort som i USA, andre
land i Europa eller i våre naboland. Dette endret seg sterkt i løpet av 1950-årene, hvor man
begynte utbyggingen aven miljøvernadministrasjon og etableringen av nasjonalparker
(Rondane 1962). Miljøverndepartementet ble etablert i 1972 og var da blant de aller første
som ble opprettet. I løpet av 1960-årene økte Norges Narturvernforbund sitt medlemstall fra
800 til 30 000 (i dag er medlemstallet 38 000) noe som nok gir en god indikasjon på
fremveksten av nye holdinger til naturvern i samfunnet generelt.
Kraftutbyggingen i 1950 årene var en viktig del av arbeiderbevegelsens gjenreisningsbestrebelser etter krigen. Utbyggingen ble først på l 960-tallet møtt med en økende skepsis
overfor utbygging av vassdragene og en stadig klarere påpekning av de miljømessige
ulempene. I norsk samfunnsliv i etterkrigstiden er det vel bare EF-avstemingen i 1972 som
politisk var mer tilspisset enn spørsmålet om utbygging av enkelte vassdrag. Jeg tenker særlig
på de sivile ulydighetsaksjoner som fant sted i forbindelse med utbyggingen av Mardøla og
Alta.
Verneplan IV for vassdrag som ble vedtatt av Stortinget i april i fjor representerer slutt stenen i
et omfattende arbeide som ble startet i 1960 med Stortingets beslutning om å opprette en
landsplan for vassdrag som burde fredes. I løpet av de 33 årene verneplanarbeidet har tatt er
det nedlagt et imponerende arbeide for å utrede og kartlegge verneobjekter med henblikk på å
avveie utbyggings- og verneinteressene mot hverandre. Samlet er ca 35 TWh, eller ca 20
prosent av det økonomisk utnyttbare vannkraftpotensialet, vernet mot kraftutbygging.
Vassdragsforvaltningen arbeider i dag med å utforme retningslinjer som skal gi
vassdragsvernet betydning også for andre typer inngrep enn kraftutbygging.
På grunnlag aven vurdering av økonomi og konfliktgrad oppstiller Samlet plan de
gjenværende vannkraftprosjektene i en prioritert utbyggingsrekkefølge. Dette utgjør et
utbyggingspotensiale på 26,3 TWh, eller ca 15 prosent av det økonomisk utnyttbare
vannkraftpotensialet.
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Vannkraftens fordeler

Utbyggingen av vannkraft har skapt store økonomiske verdier for samfunnet, og er den type
næringsvirksomhet som i de fleste tilfeller gir den klart beste økonomiske utnyttelsen av
vassdragene. Samtidig påligger det oss både et nasjonalt og internasjonalt ansvar å ta vare på
den mangfoldige vassdragsnatur vi har i Norge. Hovedtyngen av denne forpliktelsen må anses
for å være ivaretatt gjennom verneplanarbeidet. Et annet viktig innsatsområde har imidlertid
vært å ivareta miljøhensyn under selve utformingen av det enkelte vannkraftprosjekt gjennom
tekniske planer og konsesjonvilkår. I den forbindelse vil jeg nevne at konsekvensutredningsbestemmelsene ble innført i vassdragsreguleringsloven allerede i 1969. Man fikk dermed et
system for avdekking av miljøkonsekvenser på vannkraftsektoren mye tidligere enn på andre
sektorer. Man kan også nevne at vassdragsforvaltningens muligheter til å avbøte
miljøulempene gjennom minstevassføringspålegg, landskapstiltak og fisketiltak er godt utviklet
gjennom den saksbehandling og det virkemiddelapparatet som konsesjonsystemet gir.
Vannkraftsektoren i Norge vil fremdeles møte utfordringer i årene som kommer. Det gjelder i
forbindelse med utbyggingen av det vannkraftpotensialet som gjenstår i henhold til Samlet plan
og det gjelder i forhold til at vi har et ganske stort potensiale for opprustning og utvidelse av
gamle kraftverk. Mange er imidlertid bekymret for at den kompetanse vi har utviklet i Norge
på vannkraftutbygginger vil forsvinne, og jeg er enig i at det vil være viktig å forsøke finne nye
oppgaver i årene som kommer på eksportmarkedet. Departementet vil jobbe aktivt for å
profilere norsk vannkraftkompetanse internasjonalt.

1990-åras miljøspørsmål
Med det konsesjonbehandlingssystemet vi i dag har man sørget for å bringe verneinteressene
sterkere inn ved vannkraftutbygginger. Med verneplanene er de mest kontroversielle
vassdragene blitt vernet mot kraftutbygging. Disse forholdene tilsier etter min mening at de
store konfliktene mellom utbyggingsinteressene på den ene siden og verneinteressene på den
andre siden langt på vei er et tilbakelagt stadium. Etter mitt syn vil overføringslinjene
representere 1990-åras største miljøutfordring for kraftsektoren. Vi har erfart en økende
oppmerksomhet fra opinionen når det gjelder bygging av ledningsnett til el-forsyningen.
Motstanden som følge av ulike miljøhensyn og frykten for virkningene på helsen fra
elektromagnetiske felt synes å være sterkt stigende. Ledningsnettet på alle nettnivåer bidrar til
å oppfylle våre overordnede målsetninger om en sikker elforsyning til enhver tid. Det må
derfor foretas en avveining mellom lokale hensyn og tillempinger i forhold til viktige nasjonale
mål for vår elektrisitetsforsyning. Dette gjelder såvel i forhold til valg av traseer som til valg av
konkrete teknologiske løsninger. En økt kabellegging vil gi betydelige følger for
kostnadsutviklingen for bruk av elektrisitet i tiden framover. Det er også et viktig spørsmål om
økt kabellegging vil svekke leveringssikkerheten. Dette er forhold som departementet vil
vurdere både generelt og i de enkelte ledningssaker som vi får til behandling (departementet
behandler klager på NVEs vedtak)
At kraftproduksjonen skjer uten skadelige utslipp til luft har de senere årene bidratt til å gi
vannkraften en høyere status miljømessig. Fraværet av utslipp vil også gi økonomiske fordeler
som jeg vil komme tilbake til siden.
Først vil jeg ta opp noen spørsmål knyttet til en rasjonell utnytting av våre utbygde ressurser.
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Energiloven
Energiloven trådte i kraft 1. januar 1991. Siktemålet var å fa en bedre samfunnsøkonomisk
utnytting av kraftressursene Konkurransen i kraftmarkedet bidrar til å utjevne prisene, og vil
gi lavere priser for mange av forbrukerne Videre er det et viktig mål å bidra til at billige
kraftprosjekter blir utbygd før dyre prosjekter og at det ikke blir overinvestert i kraftsektoren
Disse spørsmålene er særlig viktige med henblikk på en bærekraftig samfunnsøkonomisk
utnyttelse av våre vannkraftressurser
Det er nå over tre år siden vi deregulerte kraftsektoren. Men dereguleringen utgjør ikke hele
bildet. Energiloven innebar ikke på noen måte at markedskreftenes frie spill tok over.
Kraftforsyning er et samspill mellom marked og myndighetskontroll. For å kunne ivareta sitt
ansvar for en sikker og tilstrekkelig kraftforsyning har myndighetene sikret seg kontroll med
sentrale funksjoner i kraftsektoren gjennom lovverket og på andre måter. Markedet er først og
fremst et redskap som inngår i et effektivt og rasjonelt forvaltningssystem for naturressursen,
og er ikke et mål i seg selv
Omstillingene i kraftsektoren er imidlertid ikke over med innføringen av energiloven Vi kan
ikke hvile på gamle laurbær, men møter stadig nye utfordringer. Jeg vil nevne 3 av disse. Ett
område som peker seg ut som spesielt viktig er å tilpasse skattesystemet en markedsbasert
kraftproduksjon, bl a. slik at man tar rasjonelle investeringsbeslutninger. Ett annet område har
sammenheng med de betydelige midler som er investert i landets overføringsnett, nemlig
monopolkontrollen som vil gi viktige utfordringer for å sikre en effektiv ressursforvalting. Ett
siste område jeg vil peke på i denne sammenhengen er bestrebelsene på å legge forholdene til
rette for utveksling av kraft med utlandet.

Kraftverksbeskatningen
Når man diskuterer økonomisk bærekraft er det viktig å ha et skattesystem som ivaretar
hensynet til samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringsbeslutninger. En proposisjon om
endringer av skattereglene for offentlig eide kraftverk er nå under utarbeidelse. I november
1992 la et offentlig oppnevnt utvalg, det såkalte Rødseth-utvalget, fram forslag til endringer i
kraftselskapsbeskatningen (NOU 1<192: 34 Skatt på kraftselskap)
Rødseth-utvalgets rapport var på høring hos berørte parter i fjor vår/sommer. Etter
departementets oppfatning framkom det ikke alvorlige innvendinger mot hovedlinjene i
rapporten Også Nærings- og energidepartementet gav sin tilslutning til hovedlinjene i
rapporten
I salderingsproposisjonen for statsbudsjettet 1994 uttalte Regjeringen at den "tar sikte på å
legge fram en proposisjon om kraftselskapsbeskatningen i første del av 1995, med sikte på
endringer fra 1996." Det forberedende arbeidet mellom Finansdepartementet og Nærings- og
energidepartementet er i full gang. Også l\VE er trukket inn

Monopolkontrollen
Det er nedlagt betydelig kapital for å bygge opp kapasitet for kraftproduksjon og transport av
kraft Realkapitalen i kraftanlegg og overføringsnett var beregnet til 190 milliarder kroner ved
utgangen av 1991. Verdien av realkapitalen innen bergverk og industri var til sammenligning
224 milliarder kroner, mens det i petroleumssektoren var investert for 235 milliarder kroner.
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Beregninger fra Statsistisk sentralbyrå viser at over 40 prosent av kapitalen i kraftsektoren er
lagt ned i overførings- og fordelingsnettet som er et naturlig monopol. Markedet for kraft er
helt avhengig av at aktørene får tilgang til overførings- og fordelingsnettet på like vilkår. En
god monopolkontroll er viktig for å nå målet om en samfunnøkonomisk god utnyttelse både av
kraftressursene og overførings- og fordelingsnettet.
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) står for monopolkontrollen med nettvirksomheten.
E-verkene fra og med 1993 er pålagt å føre separate regnskaper for den konkurranseutsatte
virksomheten og monopolvirksomheten. Prisen for å bruke nettet (overføringstariffen) skal
beregnes på grunnlag av kostnadene ved effektiv utbygging og drift. Dersom det oppstår tvist
om overføringstariffen, kan NVE avgjøre denne. NVEs vedtak kan klages til Nærings- og
energidepartementet.
I internasjonal sammenheng ligger Norge i forkant når det gjelder utvikling av et marked for
kraftomsetning og etablering av monopolkontroll. Vi kan i liten grad høste erfaringer fra andre
land. NVE har på mange måter gjort et pionerarbeid i behandlingen aven rekke tvistesaker og
utvikling av stadig mer presise retningslinjer for regnskapsføring og beregning av
overføringstariffer.
Det er fortsatt potensiale for å videreutvikle markedet. Netteierne har en nøkkelposisjon i
markedet fordi selgere og kjøpere er avhengig av kontrakt for transport av kraft. Mange
e-verk har imidlertid stilt krav til kundene om å installere avansert måleutstyr.
Transaksjonskostandene har vært så høye at det ikke har vært aktuelt for små forbrukere, som
husholdningene, å delta på markedet. Det har også vært komplisert og tidkrevende å skifte
kraftleverandør eller å forhandle om kraftprisen med det lokale e-verket. NVE arbeider for å
lette markedsadgangen for små forbrukere. Små kunder har i dag krav på en forenklet
avregning av kraftforbruket. Dette gjør at det eksisterende måleutstyret kan benyttes. Det
synes som at kraftleverandørene får utfordringen med å markedsføre kraftsalg på en måte som
små forbrukere kan forholde seg til uten inngående kjennskap til kraftmarkedet.
En annen viktig utfordring for monopolkontrollen er å forbedre kontrollen med at nettene
drives effektivt og å sørge for at netteierene får motivasjon for å utnytte ressursene enda bedre
i framtida. Fra 1993 til 1994 har overføringstariffene sunket med l, 7 øre/kWh for
næringskunder som er tilknyttet fordelingsnettet. En næringskunde med 4000 brukstimer
betaler i dag gjennomsnittelig 16,0 øre/kWh i overføringstariff. For husholdningene har
H4-tariffen sunket med 1,7 øre i samme periode. Dersom det er rom for effektiviseringer som
kan gi reduserte overføringstariffer, må monopolkontrollen stimulere til dette.
En selskapsmessig splitting mellom produksjon/omsetning og nettvirksomheten kunne bidratt
til å lette monopolkontrollen. De ulike delene ave-verkenes virksomhet ville fått mer entydige
mål. I dag kan være en konflikt mellom den konkuranseutsatte virksomhetens mål som kan
være å beholde kundene i et område, og nettvirksomhetens mål som bør være å legge
forholdene til rette for kundenes markedsadgang. Denne målkonflikten i e-verkene kan
imidlertid også hindre eierene i å få en god styring over virksomheten. Dersom eierene er
opptatt av god avkastning fra e-verket, og lave overføringstariffer til innbyggerne, må det være
et mål å drive virksomheten effektivt Men vi har foreløpig kun ett eksempel på at en eier har
valgt å splitte e-verket i to selskaper for å sikre god kapitalforvaltning og lave
overføringstariffer til innbyggerne.

--------

----------------
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Kraftutveksling med utlandet

\forge har i en årrekke utvekslet kraft med Danmark, Finland og Sverige. Siden 1963 og fram
til dereguleringen av det norske kraftmarkedet har viktige elemementer i handelen over
landegrensene vært basert på anbefalinger som har kommet gjennom Nordel-samarbeidet.
Nordel har gitt anbefalinger om regler for samarbeidet på sentrale områder. Reglene har sikret
en god kortsiktig utnyttelse av el-systemene og ivaretatt den systemmessige stabiliteten i det
nordiske frekvensområdet. Samarbeidet har også redusert det samlede behov for løpende
reserve til bruk i driftskoordineringen. Leveringssikkerheten er blitt forbedret. Miljømessige
fordeler som lavere utslipp til luft er også et viktig resultat. Alt i alt er det oppnådd betydelige
økonomiske fordeler For de nordiske land. Man bør imidlertid være oppmerksom på at
Nordelsamarbeidet ikke har medført noen samordning av nordiske investeringer.
Organiseringen av den norske utenlandshandelen kan ikke ses løsrevet fra den prosess som
foregår i det nordiske kraftmarkedet. Utenlandske aktører kan i dag kjøpe og selge kraft på
det kortsiktige markedet i Norge (døgn, eller ukesmarked). For kontrakter utover 6 måneder
kreves konsesjon i henhold til energiloven
Kraftmarkedene i våre naboland har vært preget av monopoler. Myndighetene i Finland og
Sverige har tidligere gitt utrykk for at det kan bli etablert en friere kraftomsetning, noe som vil
kunne innebære at norske aktører vil få adgang til disse markedene. Den svenske
nasjonalforsamlingen vedtok den 25. mai å etablere et kraftmarked med konkurranse mellom
kjøpere og produsenter. Den svenske energiloven har mange likhetstrekk med den norske. På
enkelte punkter går den noe lengre, blant annet stilles det krav til oppslitting av selskaper som
både driver med distribusjon og produksjon av kraft. Det forberedes for tiden lovproposisjon
om dette i Finland. I Danmark foreligger det derimot ingen planer om deregulering.
Vi bør alle ha felles interesse av å sikre en god utnyttelse av de nordiske kraftressursene. Den
ulike produksjonsstruktur i kraftproduksjonen vi har i de nordiske landene gir et betydelig
potensial for gevinster ved handel med elektrisitet mellom Norge og våre naboland. Men
utviklingen av det nordiske kraftmarkedet må gå skrittvis og innenfor rammene av de enkelte
lands energipolitikk. Fra norsk side har vi tatt til orde for gjensidighet i regleverket mellom
Norge og Sverige.
Vi må fra norsk side ivareta våre interesser som betydelig vannkraftprodusent. Et viktig
spørsmål er at vi som nasjon får mest mulig ut av de naturressursene vi rår over og som vi
finner det forsvarlig å utnytte. Det er investert nesten like mye i kraftforsyningen som i
industrien. Vannkraftressursen er unik på mange måter, ikke minst miljømessig. Det ligger
godt til rette for å knytte vårt kraftsystem opp mot utenlandske system som ikke er basert på
vannkraft. Erfaringene har vist at vi gjennom den kortsiktige utvekslingen ikke har fått den
økonomiske gevinsten en skulle ønske. Vi vil kunne oppnå en større gevinst gjennom avtaler
av mer langsiktig forpliktende karakter og ikke minst ved at vi skaffer oss en bedre
forhandlingsposisjon ved direkte forbindelser til flere land.
Gevinstmulighetene ligger først og fremst i utveksling av elektrisk kraft med utlandet hvor
fordelene ved å samkjøre det norske vannkraftsystemet med varmekraftsystemer utnyttes.
Vannkraftverkene kan lett dimensjoneres til å dekke forbrukstoppene. Dessuten har
vannkraftsystemet av systemtekniske årsaker større kapasitet enn det som er nødvendig for å
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dekke toppforbruket innenlands. I tillegg er vannkraftverkene lette å regulere opp og ned etter
svingninger i forbruket og ved uforutsette kortsiktige endringer i kraftbalansen. På den annen
side er vanntilsiget en knapphetsfaktor. Mye kapital har blitt lagt ned i byggingen av
magasinkapasitet slik at tilstrekkelig mengder vann kan være tilgjengelig når forbruket krever
det.
Varmekraftverkene i andre land har på mange måter motsatte egenskaper. Det er dyrt å bygge
varmekraftverk for å dekke forbrukstoppene. Det er også kostbart å regulere dem opp og ned
ettersom forbruket svinger. Imidlertid kan varmekraftverkene levere billig kraft utenom
periodene med full kapasitettsutnyttelse. Råstoffet for varmebasert elproduksjon, som kull,
gass og olje kan kjøpes i de mengder som er nødvendig.
Varmekraftlandene kan redusere egne investeringer i varmekraftverk med kort brukstid ved å
kjøpe kraft på dagtid fra Norge. Norske kraftprodusenter kan dermed oppnå høy pris på den
kraften de selger på dagtid. I tillegg kan varmekraftverkene kjøres mer effektivt dersom norske
vannkraftverk reguleres opp og ned og tar de kortsiktige svingningene i forbruket. Samtidig
vil økte forbindelser med utlandet gi tilgang på billig kraft utenom forbrukstoppene. Ved å ta i
mot denne kraften, kan vi spare vann for å bruke det til kraftleveranser på dagtid.
Kraftutvekslingsavtaler gir oss dermed også en rimelig tørrårssikring. Dette innebærer at vi i
stedet for å bygge store flerårsmagasiner kan belage oss på import fra utlandet.

Luftforurensning
Som nevnt har vannkraften store miljømessige fordeler fordi kraftproduksjonen foregår uten
skadelige utslipp til luft. Den langsiktige økonomiske verdien av denne miljøfordelen må
vurderes som betydelige i lys av de målene som er satt for å begrense utslippene av
karbondioksid, svovel og nitrogenoksider.
Alle land har ansvar for å ta miljøspørsmål alvorlig. Effektive løsninger kan bare komme
gjennom internasjonale forpliktende avtaler. Regjeringen ser det som viktig at Norge i sin
virkemiddelbruk ikke kommer i utakt med andre land på en måte som slår urimelig ut for
norske bedrifter og arbeidsplasser og slik at en risikerer flytting av næringsvirksomhet til andre
land med mindre streng bruk av virkemidler. I denne sammenhengen er det viktig at man finner
frem til samordnede løsinger for bl.a. karbondioksidavgiftens størrelse. Norge deltar i
diskusjoner om disse spørsmålene i Nordisk Råd. På kontinentet arbeider EU for en
samrodning av avgiftspolitikken.

Avslutning
Utbyggingen av norsk vannkraft har gitt betydelige økonomiske verdier og skapt et grunnlag
for utbyggingen av den norske fastlandsindustrien. Under utbyggingen har det blitt tatt økende
hensyn til miljøet. Norsk vannkraftkompetanse på både teknikk og på forvaltingssiden er i seg
selv en betydelig ressurs som det er viktig at vi tar vare på. Internasjonale oppdrag kan bidra
til dette.
Energisektoren har ved innføringen av energiloven gjennomgått vesentlige omstillinger.
Marked og konkurranse er ikke i seg selv noe mål, men et middel til å oppnå de
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grunnleggende målene for norsk kraftforsyning. Energisektoren står det neste tiår overfor
store utfordringer både når det gjelder strukturendringer, utvikling av hensiktsmessige
handelsformer mellom land i tillegg til at miljøpolitikken både nasjonalt og internasjonalt vil
påvirke rammebetingelsene og gi sektoren nye utfordringer De nye utfordringene vil ha stor
betydning for utviklingen av vår egen energiforsyning både nasjonalt og bransjens
internasjonale muligheter
Vår vannkraftbaserte el-produksjon er en miljømessig fordel for Norge. En eventuell økning av
avgiftene på C02-utslipp vil gi denne fordelen økt verdi. Vår energilov fra 1991, økt
utenlandshandel og et fremtidig nytt skattesystem gi ytterligere bidrag til vannkraftsystemets
økonomiske bærekraft. Etter min vurdering har vi på vannkraftsektoren oppnådd et svært godt
samspill mellom miljøhensyn og økonomiske hensyn, noe som også er understreket av den
sentrale plass natur- og miljøhensyn har fått i vårt beslutningssystem i forhold til de
økonomiske målene
Jeg ønsker lykke til med resten av diskusjonene og aktivitetene på dette seminaret, og vii
særlig ønske gjestene som er innbudt fra vannprogrammene i Minnesota, USA, Stockholm og
Rovaniemi i Finland velkommen.
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INNLEDNING

Med denne konferans e n ønsker arrangørene å sette søkelys et på
vassdragene som en d el av natur- og kulturarven. Dette er
interessant fordi en vil prøve å binde sammen eldre og nyere
bruk av vassdragene. Likeledes er vi oppfordret til å sku e
fremover for å se hva dette vil bety for utviklingen av forvaltningen og samfunnets oppfatning av vassdragskvali tetene .
La meg slå fast med en gang: vi har tatt mål av oss til å bære
et betydelig ansvar fo r å sikre en nasjonal fornuftig forvalt ning av våre vannres su rser.
NVEs overordnede mål er å bidra til samfunnsøkonomisk god forvaltning av landets vann- og energiressurser. I hovedmålene
inngår tre stikkord: miljø, effektivitet og sikkerhet. Og NVE
sitter inne med den mest samlede kunnskap om våre vannressurseri naturfaglig, teknisk, juridisk og forvaltningsmessig. Vi er en kunnskapsetat hvor kompetanse settes i
høysetet. Men vårt arbeid og engasjement er styrt ut fra de
rammer som overordnede myndigheter gir oss.
Hvilke utviklingsmuligheter og utfordringer ligger
dragsforvaltningen fremover?

l

vass-

NY V_J3SDRAGSLOV

Bruken av vassdragene har stadig endret seg og dette vil
fortsette. Lovverket forsøker å være tilpasset dette. vi står
nå foran en epokegjørende hendelse ved at utkast til ny vassdragslov fremlegges i disse dager. vi i NVE betrakter dette
som noe av det viktigste som har skjedd innen sektoren på lang
tid. Det videre arbeid med lovutkastet vil bli gitt høyeste
prioritet.
Behovet for en ny lov henger bl.a. sammen med at gjeldende
vassdragslov fra 1940 er blitt foreldet. Den er egentlig
basert på et lovutkast fra 1918, og innebar ikke noe radikalt
brudd med loven fra 1897.
Siktemålet med den nye loven er bl.a. å gi de allmenne inter esser en sterkere posisjon, å forenkle den rettslige situasjon
og være tilpasset et effektivt kraftmarked. Et viktig forhold
er også at grunnvannsressursene blir tillagt større vekt. Det
bør også nevnes at den nye loven vil bli forsøkt laget
fleksibel i forhold til fremtidig u t vikling.
Vassdragsreguleringslove n av 1917, har i motsetning til
Vassdragsloven, blitt revidert en rekke ganger, sist i 1992 .
Under siste lovendring ble det fokusert spesielt på muligheten
for revisjon av konsesjonsvilkårene. Endringen ble gitt tilbak ev irkende kraft gjennom ege n bestemmelse. Generelt s ett må
sies at miljøhensynene har blitt vektlagt ved de sist e
revisjonene.
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GLOBALE FORHOLD
Klimaspørsmål står i fokus innen internasjonalt miljøsamarbeid. vi deltar for tiden i et prosjekt på nordisk basis for å
klarlegge hvilke konsekvenser endret klima kunne få bl.a. for
vassdragenes avrenning og vannkraftpotensialet. En rapport er
forventet i slutten av året. Den rapporten NIVA og NVE utga i
1992 konkluderte med at det blir endringer i sesongfordelingen
av vanntilslget. Vårflommene blir betydelig redusert. Sommervannføringen blir også redusert. Vintervannføringen vil derimot
bli mangedoblet med sterk økning i antall høst- og vinterflommer. på Østlandet vil isbreene få en betydelig avsmelting.
Erosjon og sedimenttransport vil kunne øke kraftig. Vannkraftpoten-sialet vil øke med et par prosent. Vassdragene er
altså følsomme for klimaendringer.

Ved forvaltningen av våre vassdrag må det tas hensyn til FNs
miljøarbeid hvor bærekraftig utvikling er et mål for oss alle,
jf Rio-konferansen om miljø og utvikl~ng i 1992 og St. meld.
nr. 13 (1992-93) om denne konferansen. Ferskvannsressursene
ble under denne konferansen omtalt i Agenda 21. I hovedsak kan
sies at skal dette følges opp, må tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid intensiveres.
EøS-avtalen ser ikke ut til å få særlig betydning for forvaltningen av de norske vassdragsressursene. Gjeldende EU-bestemmelser av betydning innen sektoren omfattes av EØS-avtalen,
slik at et eventuelt medlemskap ikke vil medføre noen vesentlig endring i forhold til dagens situasjon.
vi har gjennom mange år lært og erfart mye om bruk og vern av
vassdrag. Denne kunnskapen bør kunne bibringes andre uten-for
våre egne grenser. Norge bør spille en aktive rolle internasjonalt, idet vi ser at det er behov for vår kompetanse ute.
NASJONAL ORGANISERING
De siste årenes omorganiseringer har antagelig ført til en
ytterligere oppsplitting og svekking av det vassdragsfaglige
forvaltningsmiljøet. Etter mitt skjønn gjelder dette i mindre
grad for NVE. Men det kan nok hevdes at sentrale myndigheter
for tiden har liten satsning på strategi/policy.

Jeg skal ikke uten videre avvise at en endring i organiseringen ville kunne gi fordeler. Det synes imidlertid mer å
være vilje til satsing på vannressurssiden som er utfordringen. Hvis viljen til satsing ikke er tilstede kan man
vanskelig organisere seg til en bedre forvaltning. For tiden
synes det derfor å være viktigere med et godt samarbeid mellom
dagens aktører både for å skaffe sårt tiltrengte midler til
vannforvaltningen og for å utnytte disse på en mest mulig
effektiv måte.
For tiden synes arbeidet å gå best i den lokale og regionale
vassdragsforvaltningen. Samarbeidet mellom NVEs 5
regionkontorer og miljøvernavdelingene i fylkene synes å
fungere bra for å håndtere praktiske tiltak ute i vassdragsNorge . Samarbeidet med kommunene er ()eJsA under ljod utvikling.
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BRUKERE
En viktig utfordring i tiden fremover blir å følge opp andre
brukergrupper enn kraftutbyggingen i vassdragene. Svært mange
vannkraftkonsesjoner er gitt på ubegrenset tid, men loven
hjemler adgang til å regulere vilkårene for disse etter 30 år.
Dette gir myndighetene mulighet til å omprioritere noe til
fordel for andre grupper, herunder også natur- og miljøverninteresser. Sentralt her står minstevannføringsproblematikken.
Hvor langt man kan gå vil i stor grad være et politisk spørsmål. Men de faglige premisser må forvaltningen legge. vi må
også vente aktive og pressgrupper på dette området.

Som følge av energiloven og et friere kraftmarked har også
vassdragsforvaltningen fått nye utfordringer.
Kraftproduksjonen skal nå drives med sikte på økonomisk
gevinst. Dette kan få betydelige følger for vannregimet, både
kvanti-tativt, kvalitativt og biologisk, i regulerte vassdrag
såvel som i magasinene.
Dette krever klare reguleringsbestemme~ser for å ivareta
vassdragsinteressene. Igjen er det naturligvis et politisk
spørsmål om nivå og grad, men i første omgang er det forvaltningens utfordring å komme med forslagene.
En viktig utfordring for en fremtidig vassdragsforvaltning vil
være å fange opp nye inngreps typer og inngrep som mer indirekte har virkning på vassdragene. vi ser f.eks. idag at større
vei- og jernbaneprosjekter berører vassdragene enten direkte
ved utfylling i vassdragene eller indirekte ved at adgangen
til og derved bruken av vassdragene blir berørt. En utfordring
i denne sammenheng er vassdragenes plass i landskapsbildet.
VASSDRAGSSIMULATOREN
Forvaltningen av vannressursene er blitt stadig mer kompleks
etter som antallet brukere og interesser har vokst. En utfordring for oss i forvaltningen vil derfor være å finne frem
til retningslinjer og saksbehandlingsregler som er enkle å
forstå og bruke, samtidig som de nødvendige hensyn og
vurderinger blir sikret.

Gjennom et større FoU-arbeid har energibransjen og forvaltningen fått utviklet en første versjon vassdragssimulator. vi
håper at landet her vil få et verktøy hvor de komplekse forhold kan testes. NVE har også tatt ansvar for videreutvikling
av denne ved å gå inn som eier sammen med ENFO. Det er NVEs
håp at denne skal kunne bli et hjelpemiddel innen vannbruksplanleggingen også.
LOKALT ANSVAR OG SENTRAL STYRING
Ved en lokal bevisstgjøring vil forvaltningsmyndighetene
forhåpentligvis kunne prioritere de større inngrepssakene
istedenfor å bruke en masse ressurser på småsaker. For de
vernede vassdrag f.eks. legges det stor vekt på kommunenes
rolle og ansvar.
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Får vi systemet med Dif ferens h'rt forval tning av vernede
vassdrag til å fungere, synes mulighetene for å ta vare på de
vernede vassdragene betydelig bedre. Dette krever imidlertid
at sentrale og regionale myndigheter følger opp overfor kommunene med rettledning og bistand. Det er ikke nok å lage et
system og så overlate resten t.il lokale myndigheter.
De siste 10 årene er vannbruksplanleg?ing utviklet til å bli
et nyttig redskap i vassdragsforvaltningen. Etter en startfase
der sentrale myndigheter deltok aktivt, er dette som en naturlig og riktig prosess i større grad overlatt til kommunene.
Disse har imidlertid fortsatt behov for faglig og økonomisk
bistand fra sentralt hold, men dette er dessverre stadig vanskeligere å
følge opp. Hvis vi legger ned noen ressurser i
planleggingsfasen for å få gode og realistiske planer, vil vi
få dette betalt i behandlings- og kontrollfasen. Forebyggende
vassdragsforvaltning er kanskje en mulig betegnelse på slik
virksomhet. NVE håper at vassdragssimulatoren skal kunne bli
et hjelpemiddel for forvaltningen innen bl.a.
vannbruksplanleggingen.
VASSDRAGSKVALITETER
Etter at det gjennom tiden har vært ulike syn på
vannressursenes betydning, er vi nå inne i en periode hvor
vannet har blitt "verdifullt" igjen. Gjennom Verneplanen for
vassdrag har vi fått et nett av vassdrag hvor hensikten er å
sikre og styre bruken av dem for ettertiden. Videre arbeider
NVE nå med å legge frem et forsl eg over hvilke vassdrag som
bør sikre som fremtidens referansevassdrag. Disse få, men
spesielt verdifulle vassdrag, må igjen følges opp med freding
etter naturvernloven. Kraftut-byggingens verdiskapning og
vannkraftens miljøegenskaper har også blitt satt i et annet
perspektiv etter at vi fikk interna-sjonal fokusering på
'v"erdens miljø og utviklingsproblematikk.

Derfor er det et verdifullt arbeid som gjøres på ulike steder
for å få frem de ulike vassdragsverdiene. I Rogaland har man
prosjektet Norsk vassdragsmuseum og Telemark har sitt "Men
vannet rent videre ... /å vise verda vassvegen". Et samarbeid
mellom disse to prosjektene er på gang, og dermed har vi en
vassdragsakse øst-vest i Sør-Norge. Denne aksen indikerer en
spennende utvikling for å få frem for alle eldre, nyere og
fremtidens vassdragsbruk. Men det er også andre opplegg på
gang av stor interesse, uten at jeg skal nevne dem her med
navn.
Hvilket forhold skal så det offentlige ha til disse tiltakene?
Stort sett alle søker om offenlige midler og faglig bistand.
Det er klart at vi må få en styring på dette. Denne skal ikke
drepe skaperinnsatsen, men være en hjelp for å få noe til. vi
:i. forvaltningen har rammer å arbeide innenfor. Skal alle
tiltakene kunne leve, må vi få en qruppering dV dem. Alle kan
ikke ha nasjonale oppgaver. Oppgaven er like viktig, for ikke
å si viktigere mange steder om hensikten er å få frem
regionale og lokale forhold.
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Innen mange prosjekter har vi nå erfart at kommunene er svært
opptatt av sine vassdragsverdier. Forskningen er også opptatt
av vassdragenes flerbruk og formidling av verdiene. Likevel
håper jeg at Forskningsrådets program EFFEN-MILJØ vil tyngdelegge dette ennå mer. Et moment her er at Norsk vassdragsmuseum har tatt mål av seg til å bli et møtested for tverrfaglig forskning knyttet til vassdragsnatur, kultur og
næring. Sett med NVEs øyne er dette meget interessant.
AVSLUTNING

Organisering av vassdragsforvaltningen sentralt har den sist~e
lo-årsperioden gjennomgått store forandringer. Det er ikke
dermed sagt at de organisasjonsmodeller vi har idag er optima
le. Mer av den praktiske vassdragsforvaltningen kan legges ut
til regioner, fylker og kommuner, men dette krever styrket
lokal kompetanse.Behovet for en sterk vannressursforvaltning
er ikke blitt mindre tross nedgangen i kraftutbyggingen. De
mange konsesjonsf6rnyelser, revisjoner og andre typer inngrep
setter dagens forvaltning på store prøver. Sentralt bør det
legges vekt på opplæring, koordinerin~, policy, retningslinjer
og annet overordnet statlig ansvar.
Mulighetene for en god
forvaltning henger også sammen med spørsmål om ressurser, og
her ligger det betydelige begrensninger idag.
Jeg vil også nevne den postive utviklingen det har vært i
samarbeidet mellom de ulike aktørene på vannsiden når det
gjelder datainnsamling, fordeling av oppgaver m.v. Vår
Hydrologiske avdel~ns f.eks. er av Miljøverndepartementet
tillagt oppgaven som nasjonalt temasenter innen ferskvann.
Internasjonalt må forventes økt aktivitet fra norsk side
innen vassdragssektoren når det gjelder "eksport" av miljøkompetanse, infrastruktur og lovgivning både til Øst-Europa
og u-land.
Når det gjelder arbeide med formidling av vassdragsverdier og
opprettelse av vassdragsmuseer og dets like, vil NVE, som
landets sentrale vassdragsetat, få frem oversikt over tiltakene og vil komme med et forslag over hvilke nasjonale oppgaver som bør tas hensyn til og hvor de bør plasseres. Men
dette vil kreve koordinering mellom flere departementer. vi
håper å få til et møte mellom de involverte departementer en
gang til høsten.
Videre finner vi det naturlig at denne konferansen danner et
utgangspunkt for et fremtidige brukerforum. Jeg finner det
rimelig at NVE har ansvaret for at slike brukerforum finner
sted. Dette vil bli en møteplass hvor aktuelle problemer tas
opp og hvor det offentlige i første hånd kan få kommentarer/innspill på potensielle tiltak og forslag.
Forøvrig består mye av utfordringene innen vassdragsforvaltningen i at vi har arvet industrialiserings- og oppbyggingsperiodens prioriteringer, og må forsøke å tilpasse disse til
dagens og morgendagens prioriteringf.'r.
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DET NORSKE LANDSKAP

Herredskogmester Arvid Sveli (1980) har gitt sin hyllest til
vårt landskap i en av sine bøker fra Helgeland, som vi nok
alle kan slutte oss til:
"Vår skaper må ha lagt mye arbeid og fantasi i dette
kunstverket av et landskap. Det ro~ner så mye av storslagent
og overraskende detaljer. Du finner frodige skogdaler, du
finner forblåste, karrige fjellvidder der knapt de fordringsløse lavartene kan vokse. Du vil se elver som flyter brede og
stille langs urskogbredder i vide dalbunner, for så å bli
kastet utfor høye fossefall eller presset gjennom hundremeter
høye, trange gjel under tordnende protester. Høye, steile
fjelltopper reiser seg hist og her innover, som årvåkne
vaktposter om landet og det som lever der."

Norge er et land med skarpe kontraster, men de føyer seg fint
mot hverandre til et fullkomment skjønnhetsbilde, og med en
dybdevirkning i linjene som peker inn mot evigheten.
Et landskap er det totale kompleks av de fysiske elementer som
finnes i et område. Alle inngrep vil derfor uansett utforming
eller karakter være en del av landskapet. Et landskap er aldri
statisk og både naturgitt og menneskelig virksomhet påvirker
og endrer det.
Hovedelementene i det norske landskapet er fjell, dal og vann.
Landskapet er påvirket av menneskelig aktivitet direkte og
indirekte - på ulike måter og i forskjellig grad, slik
utvikles kulturlandskapet. Kun på de høyest liggende områder
og i brenære felt har vi urlandskapet, hvor vi kan snakke om
det uberørte landskapet.
Landskapet gir rom for naturopplevelser. Opplevelseskvalitet
er knyttet til naturens variasjonsrikdom der estestiske
verdier og visuelle forhold som romdannelse, form, farge og
tekstur påvirker mennesket.
Betraktes begrepet landskap ut fra naturgeografisk basis er
det fire hovedkomponenter som skiller seg ut: landformer,
vann, vegetasjon og menneskeverk.
Landskapet kan således inndeles etter grad av menneskelig
påvirkning. Mellom det opprinnelige naturlandskap og det
totalt menneskeproduserte bylandskap finnes en stor variasjon
av landskapstyper med glidende overganger. Mye av denne
variasjonsrikdommen har bakgrunn i landbruksnæringens ulike
påvirkninger på våre omgivelser gjennom historien. Jones
(1988) gir en oversikt over måter å betrakte kulturlandskapet
på. Forståelsen av kulturlandskapsbegrepet sier han er viktig
for å kunne løse landskapsproblemene med hensyn til
planlegging, vern og bruk.
Den visuelle bæreevne varierer med landskapstype. I noen
områder vil inngrep, avhengig av omfang, utforming og
lokalisering underordne seg landskapets hovedpreg og behøver

nødvendigvis ikke å redusere opplevelsesverdien av landskapet.
I andre områder kan derimot et minimalt inngrep være svært
uheldig.
FOl.- landskapet er helheten viktig. Denne er noe mer enn summen
av de enkelte deler. I tillegg til de fire visuelle
hovf'"dkomponentene - landform , vann, vegetasj on og menneskeverk
- er det prosessene, særlig de som er knyttet til menneske og
samfunn, som virker inn (Klemsdal 1993).
Når det gjelder landskapet er det om b gjøre å ha best mulig
kunnskap og stadig søke ny kunnskap for lettere og bedre å
forstå større og større deler av den sammenhengen som bygger
opp et landskap. Dette er viktig fordi landskapsbetraktninger
står sentralt innen forvaltning av Norges naturressurser og
ved konsekvensvurderinger av inngrep.
Tekniske inngrep i landskapet kan ved planlegging forsøkes
gitt en kontrast e~ler underordning i forhold til landskapets
karakter. Ved innføring av for mange tekniske inngrep innen et
landskapsrom kan landskapet ofte oppl~ves som kaotisk eller
lite harmonisk.
Norge er kontrastenes land. Her er det høyt opp og langt ned,
tett og spredt. Her ruver mektige fjellmassiver rett opp fra
havet. Her siger fjordene langs bunnen av dype daler. Her er
irrgrønt flatt og frodig landskap i landet, store
jordbruksdistrikter i sørøstlandet og fruktbart sletteland som
strekker seg helt ut mot det salte havet i sørvest. Her er
elver og innsjøer, fosser og stryk, vide vidder og smale
viker. Uberørt natur og sjarmerende og folkerike bygder og
byer.
Landsdeler og landformer

For den naturlige utvikling av landformene og vegetasjonen er
berggrunnsgeologiske forhold essensielt.
De største grunnfjellsområdene finnes i Sør-Norge og Finnmark.
Dette er vesentlig gneis- og granittbergarter, som gir lite
forvitringsmateriale. Tilsvarende bergarter forekornmer også
innenfor den kaledonske fjellkjeden, på Nord-Vestlandet, l
Trøndelag og i ytre deler av Troms. De kambrosiluriske
avsetningsbergartene finnes foruten i Oslo-området i et belte
fra Stavanger - Bergen-området nordøstover gjennom Valdres,
Jotunheimen og Dovre til Trøndelag, og videre nordover gjennom
Nordland og Troms. I det indre av Østlandet og i deler av
Troms og Finnmark finnes også store områder med
sandsteinsbergarter fra tiden like før kambrium. Både de
førkambriske og kambrosilurske bergartene forvitrer lettere
enn grunnfjellet og gir derfor opphav til større mengder
løsmateriale. Oslo-feltet har permiske eruptiver ov?r store
deler, dette samnlen med de kambro- siluriske bergartene gir
opphav til kontrasttulle sandformer. Også de devonske
sandsteiner og konglomerater på Vestland 0 t gir spesielle
landformasjoner, men disse finnes bare på begrensede arealer.
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Det meste av landet mangler eller har tynt morenedekke. De
største avsetningene finnes i midtre og østlige deler av
østlandet, i Trøndelag og i de indre deler av Troms og
Finnmark.
Løsmaterialet over berggrunnen er således svært ujevnt fordelt
innenfor landet. Det meste av løsmaterialet er transportert
bare korte strekninger, og har derfor en sammensetning nær det
en finner i den underliggende berggrunnen. Dette gjelder
spesielt bunnmorenematerialet, mens det elvetransporterte
materialet ofte er avsatt langt fra sitt opprinnelsessted.
Smeltevannselvene transporterte ved slutten av siste istid
enorme mengder løsmateriale, som i kystområdene er avsatt
under den høyeste marine grensen. Sand og grus dominerer i
områdene som lå nær isfronten, mens leire overtar med økende
avstand. De største leirområdene finner vi i dag på Østlandet
og i Trøndelag.
De enkelte landsdeler er svært forskjellige med hensyn til
landsformer. Østlandet har brede, dyp'e dalfører omgitt av
bølgende skog- og fjellområder. De største kontrastene finnes
i Rondane, Dovrefjell og i Jotunheimen der fjellene er høyere
med markerte tinder og topper. Dalførene er trangere på
Sørlandet, med bratte lisider som går over i flatere
heiområder med sprekkdaler og. med gradvis overgang mot
fjellet.
Vestlandets markerte landformer strekker seg fra Roga)~n~ opp
til Trøndelag. De store fjordene er et karakteristisk cr~kk
for landsdelen, med steile lier opp fra fjordene, opp til
høyfjellet. De innenforliggende daler er ofte trange U-daler,
som ender i en dalende hvor elvene stuper ned fra de videre
dalene oppe i høyfjellet. Flere av de store dalsystemene har
store fjordsjøer. Noen av landets største isbreer ligger på
Vestlandet, blant annet Jostedalsbreen, Folgefonna og
Alfotbreen. på Nordvestlandet er landskapet mer opprevet, med
spisse fjell og stupbratte sider.
Trøndelag har store jordbruksområder og flate høyereliggende
skog og fjellpartier helt ut mot kysten.
I Nordland og Troms er kontrastene større. Store fjorder
strekker seg dypt innover i landet, med bratte sider som raskt
når opp i fjellområdene. Fjellområdene ute ved kysten i
Nordland er forrevne og spisse. Troms har betydelige
lavlandsområder. Fjellområdene i indre strøk har viddepreg,
mens de i ytre strøk kan være mer steile og tindepregede, men
også her finnes mer avrundede fjell. Ytterst ved kysten stuper
fjellene ofte loddrett ned i havet, et særtrekk som følger de
ytre kyststrøk av Troms og Vest-Finnmark. Varangerhalvøya og
Finnmarksvidda er vidder uten spesielt store kontraster,
unntatt der hvor elvene skjærer seg ned i landskapet.
Vassdragssystemer
De større vassdragene på Sør- og Østlandet inneholder svært
varierte natursystemer. Det som særpreger elvesystemene på
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Østlandet er at de følger dype, velutviklede daler, og har
stilleflytende partier bare avbrutt av kortere
strykstrekninger. Glomma, med sideelver, er her et godt
eksempel. De mindre sideelvene stuper relativt bratt ned mot
hovedelva. på fjellviddene følger sideelvene ofte flate, vide
daler.
Liknende elver finnes også på Sørlandet, med Otra som den
største. I motsetning til de store østlandsvassdragene n1angler
sørlandsvassdragene ofte større sidegreiner, og
hovedvassdraget mottar et utall av mindre sidevassdrag som
faller bratt ned mot hovedelva.
Etter hovedtrekk i landsformene kan vassdragene på Vestlandet
inndeles i to typer:
I de ytre og midtre delene av Vestlandet ligger en relativt
stor del av vannsystemene i lavlandet. Hovedelva kan renne l
lange, flate partier, og ofte gjennom større innsjøer. Til
denne typen hører bl.a. ørstavassdrag~t, Jølstravassdraget og
Vikedalsvassdraget.
De fleste vassdragene i indre fjordstrøk har de største delene
av vannstystemene i høyereliggende områder, og hovedelva
renner bratt ned gjennom en trang dal. I slike vassdrag finnes
det som oftest ikke innsjøer i lavlandet. Flåmsvassdraget og
Mørkrivassdraget er eksempler på denne typen. Vossovassdraget
inneholder elementer av begge typer, representert ved
Strandavassdraget og Raundalsvassdraget.
Kystområdene og det sterkt tindepregede Møreområdet har en
rekke små vassdrag, med stort fall og liten avstand fra kilde
til hav. Med unntak aven liten lavlandsdel hvor elva har et
rolig lø~, går elva i stryk og fosser. Typiske eksempler er
Todøla, Alvunda og Istra.
Trøndelag og de sørligste delene av Nordland er karakterisert
ved en rekke store vassdrag. Flere av disse, f.eks. Gaula,
Stjørdalsvassdraget og Verdalselva renner til
Trondheimsfjorden. Disse har en relativt liten lavlandsdel,
mens størsteparten av arealet utgjøres av høyereliggende
skogstrakter og fjellområder. Hovedelva har nederst et rolig
løp, tildels meandrerende, men stiger raskt inn mot
vannskillet. Sideelvene faller raskt ned i hovedelva gjennom
trange, sterkt nedskårne sidedaler, som øverst vider seg ut
til brede daler hvor elvene ofte meandrerer. Lengst i nord mot
Saltfjellet er høydegradientene større. De store, flate
skogområdene opp mot fjellet vil her til dels mangle, og
elveløpene har et brattere forløp før de avflater ut mot
kysten.
Vassdragene i Nord-Norge er svært varierte i størrelse og
utforming. Minst ,:::r de vassdragene som ligger i kystregionene
fra Nordland til og med Vest-Finnmark. Disse har korte
vannveier, men den korte avstanden fra fjell til fjord gjør
likevel at de kan ha store tallhøyder. De største vassdragene
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i landsdelen ligger i indre Troms og Finnmark. De har sine
kilder i grenseområdene til Sverige og Finland og krysser
store deler av fylkene før de når florden. Som eksempel på
slike vassdrag kan nevnes Målselvvassdraget, Reisavassdraget,
Altavassdraget og Tana.
Utfra klimatiske forskjeller og relieff-forhold kan landet
inndeles i fire hydrologiske regioner:
1.

2.
3.
4.

Østlandet, indre strøk av Vestlandet og Møre og Trøndelag
Sørlandet
Vestlandets kyststrøk og Nordland
Troms og Finnmark

på Østlandet, indre strøk av Vestlandet og i Møre og Trøndelag
er snømagasineringen om vinteren et dominerende trekk. Dette
gir seg utslag i lav vannføring i vintermånedene og høye
vårflommer pga. snøsmeltingen. Sensommermånedene kan være
tørre, mens høstregn enkelte år gir flom.
på Sørlandet gir milde vintre med kort snøsesong
vintervannføringer nær middelvannføringen og små vårflommer.
Som på Østlandet er sommeren den tørreste perioden og
høstflon®ene er ofte de største i året.
Vannføringen i elvene på Vestlandets kyststrøk ug l Nordland
er sterkt preget av de store nedbørmengdene.
Vintervannføringene er relativt lave og vårflommene er
årvisse. Somrene har sjelden lange tørkeperioder og
høstflommene er store.
Troms og Finnmark har mange felles trekk med Østlandet med
lave vintervannføringer og store vårflommer.
KULTURLANDSKAPET

Natursystemene har over tusener av år vært gj en~~tand for
utnyttelse fra menneskets side. Mest utpreget er dette
selvsagt i nærområdene til større byer og i
jordbruksdistriktene hvor de opprinnelige naturtypene knapt
finnes i dag.
Landbruket setter spesielt sterkt preg på Østlandet og
Trøndelag, som både klimatisk og jordsmonnmessig tilhører de
mest produktive deler av landet. Her er også store arealer
nedbygd av boligstrøk, industriområder og veier.
Husdyrbeiting, utmarksslått og lyngbrenning har J betydelig
grad endret de naturlige vegetasjonstypene. Dette er spesielt
utpreget tor deler av Sør og Vestlandet, hVOI- det meste av
den opprinnel ige skocjen er bl i t t f~rs tat tet Cl v sc1mmenhengende
lynqheier. Etter den nyere· tids (~ndring av nærincJsutøvelsen ~r
disse kul::urpclvirkn1llCj rc r bl itt my Ec' mindre int,cnse, Di=) skogen
r ide 1 Fe r Cl 'J dett '=' () m
' .t
r ' n j m'C' d å eta h Jr. yr. S i:~ er p å Tl ytt
1'"

32.

skogreising av gran på Vestlandet. Gran hadde opprinnelig en
meget begrenset utbredelse i denne landsdelen, på Voss og i
Granvin, men er i senere tid innplantet over store arealer.
Dette har i enkelte områder fått et slikt omfang at det er i
ferd med å endre det opprinnelige landskapsbildet. Andre
viktige faktorer som er med på å endre landskapets karakter er
drenering av myr, moderne skogsdrift, gruvedrift,
kommunikasjonslinjer, kraftledninger, for å nevne noe.
Landskapet kan betraktes som et historisk dokument, et
uerstattelig arkiv for kunnskap om våre forfedres liv.
Den økologiske variasjon som karakteriserer vårt land er også
grunnlaget for et stort kulturhistorisk mangfold.
Det er gjennom utnyttingen og omformingen av naturen aL
menneskene har lagt grunnen for sin eksistens. MenneskenE, har
gradvis omdannet det landskapet de har ferdes i. ~ denne
utviklingen trer det frem en del hovedfaser (etter NOU
1983:43):
l. I den første - og lengste - fås en dominerer jakt,
fiske og høstingsbruk. Menneskene påvirker primærlandskapet
bare i liten grad.
2. Innføringen av jordbruket med fedrift og åker og fast
bosetting, fører til langt større inngrep i naturen. En kan nå
snakke om et kulturlandskap. De største inngrepene er: l
innmarka og beite, forsanking og sviing.
3. I deler med samiske bruksområder etterfølges
veidekulturfasen av samisk reinnomadisme og jordbruk kombinert
med andre næringer. Beiting og gjødsling påvirker
naturområdene.
4. Fra slut ten av vikingtida kommer arbeidsdelingen lIm.
Utviklingen av lokale, økonomiske og kulturelle særtrekk når
sitt høydepunkt mellom ca. 1750 og 1850.
5. Innføring av ny teknologi og nye energiformer
innføres. Byer og tettsteder vokser frem. Spesialisering, men
uspesialisert selvbergingsproduksjon har fortsatt betydning
mange steder.
6. Etter annen verdenskrig innledes den fasen vi nå er
inne i med vannkraft, industri, omlegging i landbruket osv.
7. Dagens Ltvikling.

Kulturlandskapet er under stadig endring fordi bosetning,
driftsformer og skikk og bruk forandres.
Det er få vassdrag i Norge som renner upåvirket fra kilde til
hav. Påvirkningen er størst nederst i dalene, mens de
høyere~iggende deler har et mer opprinnelig preg. Vassdragene
har gjennom alle tider blitt benyttet som avfallsmottakere, og
særlig i j ordbn;ksdistriktene oc] rundt tettstedene bærer de
preg av forurensning. I skogdistriktene, spesielt på Sør- og
Østlandet har båd~ storR og
elver vært regulert for
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vært i Sør-Norge.
har et lite fall,
kraftutbyggingen,
berørt enn ellers

Vassdragene i Troms og Finnmark som gJernc:"
er ennå i liten grad berørt av
og er også i andre sammenhenger mindre
i landet.

Et problem som stadig har blitt mer iøynefallende er den
tiltagende forsuring av våre vassdrag. Dette er et problem som
berører stort sett hele landet, men har hatt spesielt negative
følger for de løsmassefactige grunnfjellområdene på Sør- og
Østlandet og på Vestlandet.
VASSDRAGSLANDSKAPET

Vannet er bindeleddet mellom bygder, mellom landsdeler og
land. Det er "spisskammers" og kilde til rekreasjon, det er
ren energi og transportvei. Lekende vannmasser med naturen
nær, og det samme er dyrelivet, slik oppleves det av mange.
Rein og elg, det e r plass både for de ville og tamme i det
vassdarsgnære miljøet.
7

Det norske vassdragslandskapet er særpreget med stor
variasjonsrikdom fra is og bre, små fjellbekker, elver med
viltre fosser og stryk, rolige og stilleflytende elver, små
tjern og store innsjøer, deltaområder, estuarier og fjorder.
Visuelt sett er elvene den strengen som binder landskapet
sammen på sin vei fra fjell til hav gjennom ulike landskap~'ymn
eller landskapstyper. Elven Q har også i stor grad formet
landskapet.
Opplevelsesverdien i landskapet er knyttet til naturens
variasjonsrikdom der estetiske verdier og visuelle forhold som
romdannelse, form, farge og tekstur vil påvirke oss. Den
estetiske opplevelsen av landskapet og særlig vann, har
inspirert musikere, kunstmalere og forfattere gjennom tidene,
der kunstnernes subjektive landskapsbeskrivelser ofte er nær
opp til folks umiddelbare og spontane opplevelse av et
landskap. Samtidig er ikke landskapet bare et rom for
naturopplevelser. Landskapet er også i stor grad et resultat
av menneskers liv og virke gjennom hele vår historie
Vassdragslandskapet er utviklet ved naturens egne fysiske,
kjemiske og geofaglige prosesser. Disse prosessene er
grunnleggende for de abiotiske og biotiske delkomponenten~
Det er langs vassdragene tolk har bosact seg og drevet siy}'
næringer. så lenge mennesket er en faktor klarer
naturprosessene å bøte på menneskets ~nngrep og restaurer~
naturen. Når mennesket blir en aktør blir inngrepene så stl)r~
at naturprosessene ikke lenger makter å gjenskape naturmili0 0 t
IKlemsdal 1993).
l Norge '"l bruken av vann C)Cj vClso-;'Jrao L;l ilt
c bevarillg oC] St:jøtsr-j '.iV kU'Lt;; ; arv:,,,
KulturlandskiiIY"C 'ei l elV ~~pr:tr·al·c :l:YI,di ;:l:t
rester OC] spor t·'ttel bosetting, llUSdYl!lcJlci
ira histC 1 Lisk li'i e!;! npp til Veln dd{e!,
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Bruken av vann og vannkraft ~ar selvsagt hatt betydning for
utvikling av landskapet. I historisk sammenheng var det særlig
til maling av korn at vannkraft ble tatt i bruk. Det ble
bygget flere tusen bygde- 09 gårdskverner omkring i landet. I
små bekker og elver der vanr~øringen varierte mye, ble det
ofte bygget enkle dammer fo:!": å magasinere vann. Det var de
første skrittene mot våre dagers omfattende
vassdragreguleringer. De erfaringene og kunnskapen det norske
folk hadde tilegnet seg ved flittig og omfattende bruk av
vannkraften gjennom mange hundre år var en viktig årsak til at
en så raskt tok vannkraften i bruk til elektrisitetsproduksjon
(Hillestad 1992).
I Norge legges det stor vekt på å verne verdifull natur og
gamle kulturlandskap. Dagens vannkraftutbygging er som regel
så omfattende og spesiell at landskapet blir i sterk grad
berørt. Det berørt~ landskap behandles og formes ut fra våre
dagers bruk og forutsetninger. I historisk perspektiver dette
ikke noe nytt. Men dagens mennesker h~r ut fra kunnskap og
teknikk så mye støire muligheter for påvirkning og omforming
både i positiv og negativ retning enn tidligere.

Det er etter hvert foretatt et stort antall omfattende
landskapsinngrep både i forbindelse med vannkraftutbygging og
annen virksomhet i vassdraget og dets umiddelbare nærhet. Et
sparsomt vegetasjonsdekke og et åpent landskap gjør inngrepene
i fjellet særlig eksponert både for nær- og fjernvirkning. En
bevisst fo" ~givning og lokalisering kan redusere uheldige
virkninger av inngrep i en sårbar landskapstype. Både i
planleggings- og beslutningsfasen bør en ved alle typer
landskapsinngrep i tillegg til de formmessige vurderinger være
særlig oppmerksom på om landskaps typen eller landskapsrommet
endres av inngrepet og mulige konsekvenser av sekundærvirkninger som f.eks. økt ferdsel i en sårbår natur.
Press på vassdragslandskapet i

fremtiden

Det norske vassdragslandskapet har kvaliteter av høy
internasjonal klasse. Fosser og fjorder og de nær uberørte
elver og vassdrag er viden kjent. Men ikke minst vassdragslandskapets helhet, er viktig for reisliv og friluftssektoren.
Vassdragene blir i dag utnyttet på en langt mer intensiv måte
enn tidligere, samtidig som bruksformene har endret seg.
Vassdragslandskapet er under endring og enkelte formelementer
er i fare for å forsvinne. Gjennon Verneplanen for vassdrag er
det forsøkt å sikre et utvalg av landskapselementer. NVE
arbeider nå intenst med å få pekt ut et nasjonalt nett av
referansevassdrag. Dette betyr at en ønsker å få fredet et
iltvalg av vassdrag hvor vassdragss tc:'[TI'2t el· nær urørt oq
~)lansituasjonen fC)I fr2rntideIl::or s
avklart ac'denne.::
~ilscanden kan opprettholdes.
Erkjennelsen av viktigheten til vassdrags Landskapets naturJiqe
'>l",crnenter e,- st"'rkt 0k':,ndr'. ~)ptte ,~kylcii'<; 1%:';:e minst økt
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fokusering på miljøet og derav
mangfold.

forholden~

rundt økologisk

Vannet og vassdragenes viktighet i landskapsbildet må
forventes å bli økende. Folks økende fritid og behov for
avkobling i ikke-stressende miljøer, tilsier dette. Likevel
vil vi gjennom forvaltningen av våre vassdrag, kunne påvirke
utviklingen av vassdragslandskapet. Dette reiser behovet for
en forvaltningsstrategi.
For de vernede vassdragene har vi nå fått lagt grunnlaget for
en utvikl ingsst ra teg i gj enno:n prosj ektet "Di fferens iert
forvaltning av de vernede vassdrag". Enkelt sagt går denne ut
på at tillatelse for å utføre inngrep i vassdrag blir mer
restriktiv dess mindre dagens elveløp er påvirket av inngrep.
I tettbebygde strøk f.eks. er stort sett de vernede
vassdragene betydelig berørte, og den videre samfunnsutvikling
tilsier at det er behov for nye inngrep. Tilrettelegging for
det nære friluftsliv i urbane strøk er et eksempel. Dette
fører lett til utvikling av parkanlegg.
I det hele tatt et landskapet under stadig utvikling. Dagens
kulturlandskap er ikke lik morgendagens. Skal vi konservere en
tilstand, kan det kun gjøres gjennom skjøtsel. Spesielt
omlegginger innen landbruket påvirker denne utvikling.
I de mer urørte strøk er det naturens egne prosesser som
styrer utviklingen. Men også disse kan føre til raske
endringer i landskapsbildet. Dagens breiandskap er ikke lik
morgendagens. Dette opplever vi nå spesielt på Vestlandet hvor
brearmene vokser i utstrekning også i de lavereliggende
områder. Det kan enkelte steder være tale om en fremrykning på
opptil 100 m nede i dalbunnen. Gjennom opprettelsen av
nasjonalparker og landskapsvernområder tas det vare på disse
deler av vassdragslandskapet

I de mer lavereliggende områder er det spesielle landskapselementer som meanderløp, anastomosestrekninger, oversvømmede
områder, deltaområder og ravinelandskapet med sine tilhørende
biotoper og elvekantvegetasjon. Flere av disse elementene er
ferd med å bli "utryddet". De naturlige prosesser videreutvikler formene gjennom flommer, men også gjennom vannets
normale arbeid ved erosjon, transport og akkumulasjon av
materiale endres landskapsb:ldet. Dette er prosesser som
alltid pågår, men med større eller mindre intensitet.

Menneske påvirker også. Dette skjer gjennom kanalisering,
forbygging, etablering av erosjonsvern, veibygging på
elvebredden, oppdyrking, bekkelukking m.v. Gjennom disse
tiltakene reduseres mangfoldet i vassdragslandskapet og et
steril:: '::~velandsskap 'ltvik1.c::c:c; lett.
Denne Jtvi~lingen må vi vær~ på vakt mot. Det kan ikke være av
interesse her' til lands cl forringe vassdragslandskapet pel F:ll
sl ik ,,:,ite, Hvis vi 'J i l, kall 'Ji styrf:" c1(Onnn c:tviklingen.
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vi styrer utviklingen når eC vassdrags kraftpotensiale skal
utbygges. Det trengs konsesjon for dette og hvis dette blir
gitt, gis den alltid med pålegg og vilkår. Det må gjennomføres
tiltak for å oppnå ønsket vassdragstilstand. Men den videre
utviklingen i de regulerte vassdrag hvor andre interesser
presser på for å gjennomføre inngrep og tiltak, har vi mindre
styring på. Og vi mangler en forvaltningspolicy om hvordan vi
vil forvalce de regulerte vassdragene og dermed hvorledes vi
vil at vassdragslandskapet skal utvikle seg her. Disse
vassdragene inngår som en viktig del av vårt kultur-landskap.
Vannkraften forårsaker inngrep og lokalisering av elementer
som i varierende, og ofte i stor grad påvirker landskap,
spesielt vassdragslandskapet, og natur. Landskapsarkitektonisk og økologisk møtes utfordringene.
De problemer dette medfører er essensielt for
forvaltningsetaten.å håndtere (Hillestad 1992). Dette har NVE
gjort i mer enn tretti år hvor forståelse for problemet, vilje
til å få frem akseptable løsninger og. pålegg har vært
fundamentalt.
NVE har en klar profil når det gjelder utviklingen av
"vannkraftlandskapec". Og vi arbeider med de andre typer
inngrep i håp om å få frem en helhetlig forvaltning. Men det
er mange aktører involvert, slik at det tar tid før man ser de
store resultatene av samarbeidet som er under utvikling. I så
måte ser jeg lyst på situasjonen, selv om forvaltningen har
store utfordringer innen feltet.
Vassdragslandskapet vil utvikles innenfor de geofaglige rammer
elvesystemet har. Derfor vil det også være naturlig å vurdere
landskapet som ressurs ut fra ulike vassdragstyper.
Forvaltningen må igjennom sin saksbehandling også legge
vassdragstypen til grunn. Følgende typer kan settes opp
(Faugli et.al. 1986):
* elver i ulike daltyper (paleiske, glasiale, fluviale,
sprekkebetingede)
* elver i områder med lite løsmasser og med avrenning
over fast fjell
* elver i leirområder
* brevassdrag
* vassdrag på jura-kritt, devonske og kalkrike bergarter
NATID - FREMTID

Hver generasjon overtar landskap som er preget av tidligere
generasjoners bruksmåter og virksomhet. I et langt geologisk
tidsperspektiver menneskealderen nærmest ~kke å regne med.
Likevel er det faktum at menneskenes muligheter til å omforme
lanciskap i vår- ::id øker i ':c': i'lkselu-'u::nch-? -::,ompo.
For vassd:c-ag sl andska[JE' t har v dIlnkra i' l t hy:;; ingu1 sat t s iTle
varig'" spor 9J'::!!no:T'. siste hundre c'l.r::c~ '.lt~,0lnCJ. Utvilsomt har
mange inngrep og installasjoner en t"c::TlIw21:c(:: varig karakter. De
~r irreversible. De fleste prosesser i kul~urlandskapet er
imidlertid clynaiT,iske, men nat1.lrprOsr~sf=·nC; svarer pci alle
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inngrep. Og et inngrep i en del av systemet, vil virke inn på
hele systemet. Regulerte vassdrag må i regelen ha et elveløp
som kan ta iYnot fl omrrler eL t er reguleringen også, det te
indikerer potensielle muli
ter for restaurering en gang i
fremtiden.
Sett på denne bakgrunn er de initiativ Vl har registrert l
landet når det gjelder å formidle vassdragsmiljøet av stor
interesse. DeL er en klar sammenheng i utviklingen av
vassdragslandskapet. Elvene binder sammen komnmne-Norge,
energibruk-miljø/kultur - nærings- og stedsutvikling og det
totale landskapsbilde fra urlandskapet til det urbane
landskap. Det er å håpe aL vi klarer å skape funksjonelle
foretak innen vassdragssektoren som makter denne
formidlingsoppgaven det er lagt opp til. Tiden er moden for å
stå på nå.
Uansett hvilken forvaltningsstrategi det legges opp til, må
målet være, ja det er en plikt at vi overlater våre
etterkommere levende landskap - ikke ruiner.
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SKJEBNETID FOR ELDRE VASSDRAGSINNRETNINGER I NORGE
Hydrologisk avdeling, NVE, Svein Homstvedt
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Svein Homstvedt
NVE - Hydrologisk avdeling

SKJEBNEIlD FUR EI,DRE
VASSDRAGSINNREININGER I NORGE
Foredrag ved konferansen
"Fonnidling og utvikling av kvaliteter ved vassdrag",

Eldre vassdragsinmetninger er en kilde til besvær for flere offentlige l11Y1uJiglzetel:
Inmetningene, slik de forlsatt står, er viktige for mange brukerinteresser, men
f01valtningsifUlSatsen er laber og den byråkratiske ansvarsfraskrivelsen er talen/full: Et
utvalg ble nedsatt i 1988 og lafram innstilling i 1990: lfUlStillingen ble sendt på høring og
fikk oveIVeiende meget god mottakelse. Dette til tross, er det forlsatt ikke tatt noen
beslutning om /n'olVidt utvalgets anbefalinger skal tas til følge eller ei. Utkast til 1W
vassdragslov representerer et tilbakeskritt i forhold til utvalgets anbefalinger og
høringsinstansenes reaksjoner.
Det tas imidlerlid en del initiativ på lokalt og regionalt holt!, og dersom dil,'se blir flere, vil
det kanskje være lulp om at saken kommer på dagsordenen også i st{dlige org{mer.
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Eldreomsorg for gamle vassdrngsinnretninger
Tittelen på dette foredraget er spenstig. men ikke min. Tilsynelatende kan den virke som
en dårlig etterligning av løssalgspressens overskrifter, men det blir en alt for overflatisk
sammenlikning. Dette er jo faktisk en skjebnetid for de gamle vassdragsinnretningene, som
er små og store monwnenter over en tidsepoke som forsvant i den delen av
Norgeshistorien som omhandler utnyttingen av vannet. Det er nå og i noen år framover at
det kan handles for å ta vare på noen av disse monwnentene, seinere vil de værc borte.
Årsaken til at akkurat jeg står her og skal foredra om dette, er at jeg i sin tid ble satt på
som leder for et utvalg som ble kalt "Eldreutvalget" . Dette var ganske riktig et utvalg for
eldreomsorgen. men mandatet hadde ikke noe med eldre mennesker å gjøre, men derimot
med eldre va5sdragsinnretninger.
"Eldrcutvalget" var oppnevnt av daværende vassdrags direktør (tor Vassdragsdirektoratet) i
NVE, Pål Mellquist i 1988. Den faglige bakgnrnnen var at man kunne konstatere at en
mengde vassdragsinnretninger, særlig fløtningsinnretninger, ikke lenger fylte sin
opprinnelige fimksjon og forfalt i stillhet uten at noen tok ansvar verken for fjerning,
vedlikehold eller istandsetting.
Vassdragsdirek.1:øren ønsket at utvalget skulle utforme en policy og utrede mulige tiltak for
å bøte på dette. Det var forutsatt at utvalget skulle forestå en forsøksregistrering av
innretninger i dcn hensikt å finne ct grunnlag for prioritering av dem med hensyn på
restaurering, fjerning eller laissez-faire. Videre skulle utvalget vurdere lovgrunnlaget og
saksbehandlingsrutinene, og se på konsekvensene av dem.
Utvalget fikk følgende sammensetning:
Einar Lahaug, NVE (leder 1988 - sommeren 1989)
Svein Homstvedt, NVE (leder sommeren 1989 - 1990)
Sunniva Schjetne, NVE (sekretær)
Asbjørn Molle, NVE
Øyvind Traagstad, NVE
Reidar Dahl, Direktoratet for naturforvaltning
Ola Øverås, Riksantikvaren
Utvalgets sammensetning skulle iallfall borge for at NVE har interesse for saken, og
sammensetningen viste forøvrig at det var flere avdelinger i NVE som håndterte
problematikken! Diskusjonene i utvalget fulgte da heller ikke alltid tradisjonelle
forvaltningsmessige skillelinjer.
Utvalget leverte sin innstilling sommeren 1990. Jeg skal i dette foredraget behandle både
inn på konklusjonene og på etterhistorien.
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Hva kjennetegner eldre vassdrngsinnretninger og interessene omkring dem?
Utvalget drøftet alle kjente problemstillinger som var knyttet til eldre
vassdragsinnretninger. Ikke alltid kunne det komme fram til en klar og entydig konklusjon:
saksområdet er nå en gang aven slik natur at det ikke alltid kan gis entydige svar som
kan passe på enhver situasjon, og situasjonene er i stor grad forskjellige. En del generelle
anbefalinger ble likevel gitt. Jeg skal referere noen av de momenter som utvalget trakk
fram:
Eldre vassdragsinnretninger har betydning for en rekke brukerinteresser, og
interessemotsetningene finnes her som for en rekke andre tiltak i vassdrag.

De store og monumentale vassdragsanleggene er ikke hovedproblemet! Disse er
stort sett kjent, og før disse forfaller eller blir revet ned, vil de bli reist som "sak".
hvor en rekke parter får anledning til å uttale seg om deres skjebne, og hvor det
derfor er mulig å gripe inn for enten å restaurere eller fjerne anleggene. I tillegg
blir det av og til så. pass mye turbulens omkring dem at de kanskje kan "smugles"
inn i statsbudsjettet.
Det største problemet er alle de små og middelstore innretningene, som otte
forfaller i stillhet, og hvor ingen instanser tar ansvar for deres videre skjebne
... fordi de er så mange (og dermed så typiske)
... tordi de ligger bortgjemte
.,. fordi "ingen" lenger eier dem
... fordi vi mangler oversikt over dem
... fordi vi ikke vet hvordan vi skal prioritere mellom dem.
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Eldre vassdragsinnretninger er i svært stor grad overlatt til eierens
forgodtbefInnende. Det kan fure til nedriving "over natta", selv om dette ikke er i
allmenhetens interesse.
Mange eldre vassdragsinnretninger er "eierløse", i den forstand at f.eks.
fløtningsforeninger er oppløste o.l. Det fInnes derfor ofte ingen ansvarlige
motparter til offentlige myndigheter.
Eldre vassdragsinnretninger har kulturhistorisk verdi, som monumenter over en
levevei og en kultur som forsvant. De representerer en del av våre kulturhistoriske
røtter, og vi må bare erkjenne dette.
De tradisjonelle konfliktområdene mellom forskjellige brukerinteresser, feks.
naturvern, kulturminnevern og (tilrettelagt) friluftsliv, fIske og i en del tilfelle
fortsatt regulering, eksisterer også for forvaltningen av gamle vassdragsinnretninger.

r tillegg kommer et ,annet og til

dels dominerende hensyn til; sikkerheten! Mange

anlegg representerer en sikkerhetsmessig risiko i seg selv ved at de ligger der som

falleferdige elementer som kan skade mennesker og dyr. Langt farligere er
imidlertid mange gamle dammer som fortsatt holder et vannspeil. Dersom disse
dammene brått raser sammen, kan skadeflom bli resultatet. NVE har ansvaret for
de sikkerhetsmessige vurderinger som gjøres i forbindelse med gamle anlegg, og
"Eldreutvalget" konstaterte at dette ansvaret må bestå.
Forutsatt at de forskjellige fagmiljøene er enige om at et anlegg som forfaller ikke
representerer en sikkerhetsmessig risiko, så eksisterer det likevel ofte forskjellig
syn på om dette anlegget skal ta "lide en død i skjønnhet" (antikvarisk tilnærming),
eller om man bør "få søppelet vekk" (ingeniørmessig tilnærming).
I det følgende skal jeg gjennomgå noen av "Eldreutvalgets" påpekninger og anbefalinger.
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''l\1åI'' for' 'Eldreutvalgets" behandling av problemfeltet
Et overordnet mål for utvalget kan se ut til å ha vært: "Oppnå konsensus"! Utvalget
konstaterte raskt at det er mange brukerinteresser knyttet til de eldre
vassdragsinnretningene, og ønsket at alle disse måtte bli best mulig ivaretatt.
Utvalgets innstilling ble da også enstemmig til slutt, etter mange diskusjoner. Litt
etterpåkritikk må likevel være tillatt: Jo flere interessenter som skal enes om en
konklusjon, jo mindre konkret har den en tendens til å bli! "Eldreutvalgets"
konklusjonerbærer i noen grad preg av dette. I mot denne kritikken kan det imidlertid med
styrke innvendes at det er svært vanskelig å gi både prinsipielle og konkrete anbefalinger,
og attpå til få dem respektert, når sakstypene er såvidt forskjellige som de gjerne er med
eldre vassdragsinnretninger! I tilfellet eldre vassdragsinnretninger er det spesielt viktig at
anbefalinger blir respekterte, fordi det er flere aktører som kan bli fristet til selvtekt.
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Anbefalinger med bismak
La oss se litt på noen problemstillinger omkring dette. Nedenfor er noen av utvalgets
anbefalinger gjengitt, men på linjen under er det også gjengitt noen kritiske kommentarer
til anbefalingene, a la det lille barnets i eventyret "Keiserens nye klær":
Eierens skjønn må kunne overprøves.
Kommentar: Hvordan skal det kunne skje, og når?
Det må fInnes et offentlig sikkerhetsnett mot eierløse innretninger.

Kommentar: Betyr dette at det offentlige skal ta over ansvaret for dem?
Lov og forvaltning må harmoniseres mot tilsvarende bestemmelser for andre
byggverk.
Kommentar: Hva skal tilpæses hva? Dette må da ha noe å gjøre med hva som
kom først?

,
Kommuner og fylker må ta ansvar for for forvaltningen av eldre
vassdragsinnretninger, særlig av de mindre anleggene.
Kommentar: Skal dette koordineres? J tilfelle ja' Hvem skal gjøre det, om ikke
statlige organer?
NVE's ansvar for sikkerheten må bestå.
Kommentar: Hvordan skal vi kombinere dette med det lokale ansvaret? Det tar
seg neppe ut å delegere ansvar en dag, for så å komme trekkende
med sikkerhetsbestemmelser og andre direktiver den neste!
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Har vi gode saIGbehan<llingsrutinet?
Utvalget drøftet relativt gnmdig de saksbehandlingsrutiner som rår for behandlingen av
nedleggingssaker. Det var samstemmighet om at saksbehandlingsrutinene i seg selv var
gode for de sakene som ble reist etter vassdragslova! Alle brukerinteresser rar anledning til
å uttale seg i nedleggingssaker, og kniper det med enigheten. finnes det ankeinstanser.
Denne samstemmigheten om saksbehandlingsrutinene representerer imidlertid ingen garanti
i()r at alle parter blir fornøyde med utfallet! Tvert i mot kan resultatet aven behandling bli
det ingen av partene ønsker: Hvis alle er enige om at et anlegg bør bevares som et
dokwnent for ettertida, er man fortsatt avhengig av at noen tar det økonomiske amvaret
f()f å sikre anlegget. Dette er det ingen garanti for, selv etter en såkalt "korrekt
saksbehanding" .
(/ pcu-entes bemerket: Det synes som om Telemark fYlkeskommune har gjon et smart trekk
I'ed å ta initiativet til å opprette en ''faiderordning'' for kjente vassdragsanlegg i fYlket.
Ordningen går i konhet ut ,på å få interessenter i vassdraget, eksempelvis krc!ftselskapene,
ti / å ta ansvar for vedlikeholdet av ett eller et fåtall anlegg, som del av en såkalt
'jJakkeløsning" der alle fo!plikter seg til å yte sin skjerv for å opprettholde kulturminnene
i H7ssdrag (fylket.)

I)et store problemet er imidlertid at så ra saker blir reist, og at en stor grad av selvtekt rår
bJfunnen, Dette gjør det varL"kelig, for ikke å si umulig, å utøve en helhetlig forvaltning av
vassdragsanleggene. Hvilke muligheter så utvalget for å bedre på dette?
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Vassdrngslova er hullete og gir dlrlige muligheter for inngripen
Forvaltning av vassdragsinnretninger må skje i henhold til lover og regler for å ha
gjennomslagskraft. Vassdragslova er særlig sentral her. Den har imidlertid en del åpenbare
svakheter i forhold til problemstillingen:
Lova er gammel. Den ble vedtatt i 1940, etter torarbeider ira ca. 1920. Mange av
de eldre og falleferdige vassdragsinnretningene er dermed atskillig yngre enn
lovgnmnlaget som gjelder for dem. Lova har atskillige bestemmelser som regulerer
bygging av vassdragsanlegg, men svært ta regler om nedlegging.
Lova er svært orientert mot interessene til grunneier og anleggseier, og tilsvarende
svakt orientert mot allmenne interesser. der den må toyes og strekkes for å få
gj ennomslagskraft.
IJ)va er lite t1eksibel med hensyn på ombygging, endret drift av vassdragsanlegg
m.v. Den tar utgangopunkt i at alt som en gang er anlasrt. skal fylle bare sin
opprinnelige fUnksjon.
Det tInnes bestemmelse i paragrafene 116 og 1] 7 som gjelder nedlegging og
forholdet til allmenne interesser. Disse bestemmelsene er imidlertid uklare og må
tolkes for å ha praktisk gyldighet. Det er imidlertid langt fra enighet om
tolkningen, og innen utvalget var det atskillige diskusjoner om hvordan
bestemmelsene var å forstå. Den slags uenighet gir som resultat at paragrafene blir
sovende.
Lova mangler fullstendig sanksjonsmuligheter overfor den sivilt ulydige, som tar
seg til rette med vassdragsanleggene etter forgodtbefinnende.
Vassdragslova forholder seg ikke til mer "moderne" lovverk, slik som Plan- og
bygningslova. Dette er imidlertid i utgangspunktet et lm1Ulig forlangende, i og med
at den siste lova er atskillig yngre.
Plan- og bygningslova gir adgang for kommunene til å båndlegge et område med
vassdragsinnretninger, med sikte på å frede det eller bevare kulturhistorien. Den er
imidlertid sjelden i bruk til dette, men her ligger det muligheter til å få forvaltningen av
vassdraginnretninger inn i den kommunale planprosessen. "Eldreutvalget" pekte på denne
muligheten, men drøftet den ikke inngående.
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Blir ikke den nye vassdrngslova stort bedre enn den gamle?
Dessverre, det blir den neppe dersom formuleringene blir stående slik de nå er framlagt av
det offentlige utvalget som har kommet med forslag til ny lov. I utkastets paragraf 46
heter det:
"Hvis eieren CN et vassdragsanlegg ikke lenger vil holde anlegget ved like, skal
anlegget fjernes og vassdraget så lcmgt som mulig tilbakeføres til forholdene slik de
var før cmle&,,?et ble bygd
Hvis nedlegging kan føre til påtakelig skaie eller ulempe for allmenne eller private
intereSSe!: kreves konsesjon etter paragre( 8. Konsesjon skal gis om ikke særlige
gnumer taler i mot."

Her er det fortsatt "ncdrivingsfilosifien" som rår grunnen! Første ledd kan se ut som om
det er diktert ut ira naturvernhensyn, men det er dårlig kulturvern. I andre ledd kan det se
ut som om man har lagt inn noe forbehold mot fØrste ledd, men likevel har man i siste
setning gått til det skritt å "drepe" hele leddet: Denne setningen redllserer
konsesjonsbehandlingen til et pliktløp der resultatet under "normale" omstendigheter er gitt
i lovs form. Etter mitt skjønn er dette en underlig formulering, hvor det kreves usedvanlig
sterk rygg av lovas forvaltere å gå i mot konsesjon til nedriving!
Selv trykkfeilsdjevelen er på parti med rivingsinteressene! I kommentarene til den nye
vassdragslova heter det blant annet:
"Selv om lovutkastet ikke gir noen generell aigang til å nekte nedlegging ut fra
kultunninnehensyn, vil det gi bedre muligheter for å sikre at vassdragsanlegg som
er verdifulle ut fra kultwminnehensyn, blir fjernet uten videre. "
(Side 14)

Jeg mener derfor at det nye lovutkastet faktisk representerer et skritt tilbake i forhold til
"Eldreutvalgets" tenkning omkring problemstillingen.
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Andre anbefalinger
Utvalget konstaterte at eldre vassdragsinnretninger har verdi for mange brukerinteresser,
og mente derfor at en del tiltak var viktige å få satt i gang, i tillegg til de anførsler om
lovgnmnlag og saksbehandlingsrutiner som allerede er nevnt over:
Det offentlige må være pådrivere for å fremme saker. Man kan ikke sitte og vente
til innretningene ramler ned av seg selv, eller på at en initiativrik anleggseier reiser
innretningenes skjebne som en sak. Mye av grunnlaget for utvalgsarbeidet var jo
nettopp at så mange anlegg forfalt i stillhet, uten at verken ofientlige myndigheter
eller private interesser grep inn.
Det må informeres om anleggenes betydning og muligheter. Ideer som ble drøftet i
utvalget eller som framkom gjennom høringsprosessen, var:

*

Det må lages en opplysningsbrosjyre om eldre vassdragsinnretninger og
hvordan de ~kal behandles i framtida. Utvalget begynte så vidt på dette
arbeidet, men la det til side i påvente aven avklaring med departementet.

*

Det bør holdes en konferanse spesielt om temaet, der man drøfter
forskjellige handlingsalternativer.

*

Det må opprettes et offentlig register over vassdragsinnretninger. Dette er
behandlet nedenfor.
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Hvonlan er det med

~kapsgnmnlaget

om vassdrngsinnretninger?

I "Eldreutvalgets" mandat var det implisitt erkjent at man ikke visste nok om omfanget av
eldre vassdragsinnretninger - verken som en ressurs eller som et problem: I mandatets
første punkt het det nemlig at utvalget skulle foreslå et registreringsprosjekt, og for å
vinne erfaringer også forestå en forsøksregistrering av eldre vassdragsinnretninger.
Formålet med registrering av eldre vassdraginnretninger, er furst og fremst å skaffe et best
mulig grunnlag for å prioritere innretningene med hensyn på vern, restaurering, nedriving
eller det langsomme forfall. Dette skulle gi både de sentrale, regionale og lokale
myndighetene en mulighet til å foreta prioriteringer med bakgrunn i et felles datagrunnlag
og de mulighetene som dette gav til å søke ut fra fors~jellige vinklinger.
I tillegg gir en systematiske registrering en dokumentasjon av historien. noe som har sin
egenverdi. Det gir mulighet til å "overvåke" tilstanden for innretningene, og dersom det
blir utbredt, gir det mulighet for å aktivisere aktører, også lokalbefolkningen.
Høsten 1989 engasjerte NVE en medarbeider for å utfØre en registrering i
Haldenvassdraget. l dette vassdraget var det drevet intensiv tløtningsvirksomhet, fram til
denne ble nedlagt i 1975. Det var derfor antatt at det fantes mange nedlagte
vassdragsinnretninger der, med relativt stor spennvidde i type og tilstand. ParallelIt med
forsøksregistreringen i Haldenvassdraget, ble det også satt i gang registreringsarbeid i et
par mindre vassdrag i Nordland, i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling.
l prosjektet ble det lagt vekt på å utnytte offisielle datakilder så langt som mulig. Deretter
skulle det tas kontakt med institusjoner og personer som hadde kunnskap om vassdraget,
og endelig skulle innretningene befares i felt. Det ble laget et registreringss~iema for
feltregistreringer, og et tilsvarende registreringsopplegg på Pc. Innretningene skulle så
langt mulig fotograferes, foto-opplysningene skulle knyttes til registeret over innretninger,
og punches.
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Det mest spesielle med prosjektet var at også selve fotoene skulle dataregistreres.
Opplegget for dette ble utviklet i samarbeid med Norsk Regnesentral, og bildene (slides)
ble først overført til videotape i Norge og deretter brent inn på en stor videoplate
("spleiseplate") i Frankrike. Ved hjelp aven videospiller og en egen skjerm, kunne vi søke
i etter innretninger i registeret og med enkle tastetrykk se bildene av de samme
innretningene på skjermen.
Feltregistreringen ble utfurt i oktober og november 1989. Det ble registrert over 300
vassdragsinnretninger bare i Haldenvassdraget, og tatt over 800 bilder. Dataregistreringen
og bildebehandlingen skjedde vinteren 1990.
I foredraget viste jeg hvordan registeropplegget, som siden er modifisert og lagt under en
WINOOWS-plattform fimgerte, og jeg viste bilder fra noen av de registrerte innretningene.

Faglig sett var registreringsopplegget en suksess. Fotomaterialet på skjerm dokumenterte
og understreket register-opplysningene, og til sammen fYlte de nesten alle de funksjoner et
registeropplegg bør ha. Utv;alget foreslo derfor at det ble gjennomført et landsdekkende
registreringsprosjekt for gamel vassdragsinnretninger, med et kostnadsbudsjett på 1,8 mill.
kr. fordelt over 4 år og med fmansiering over flere etaters budsjetter.
Sett at dette hadde blitt vedtatt; hva så?

Det trengs ekstrabevilgninger for å redde vassdrngskulturen!
Et registreringsopplegg for vassdragsinnretninger er lite verdt dersom det ikke blir brukt.

Hovedbruken var forutsatt å skulle være et prioriteringsgrunnlag for myndighetenes
behandling av sakskomplekset. Hvis myndighetenes behandling skulle kunne føre til
handling, kreves det midler!
NVE har i flere år hatt en øremerket bevilgning til oppryddingstiltak i vassdrag. I 1990 ble
denne øket til 500.000 kr. Siden 1986 er det gitt klarsignal om at midlene ikke bare kunne
nyttes til opprydding, men også til restaurering av eldre anlegg med særlig vekt på
friluftsliv eller kulturhistoriske interesser.
Utvalget påpekte sterkt at dette ikke er tilstrekkelig, og anbefalte at beløpet ble hevet til 2
mill. kr.
Så vidt jeg vet, er det ikke fattet noe vedtak om dette pr. dato.
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En sørgelig historie om talentfull

ansv3lSf~krivelse

Jeg har nevnt at "Eldreutvalget" ble nedsatt i 1988, og at det leverte innstilling i 1990.
To år på et utvalgsarbeid innenfor et begrenset tema kan virke som lang tid. Jeg kan
imidlertid forsikre om at både forhistorien og etterhistorien er meget lengre. Forhistorien

furst:
1976: Saken ble tatt opp i den daværende Natur- og landskapsavdelingen i
Vassdragsdirektoratet, i notats form. Bakgrunnen var nedleggingen av
fløtningsanleggene.
1979: NVE fikk tildelt en budsjettpost, primært til oppryddingstiltak. Det var ingen
blankofullmakt til å bruke denne til restaureringsarbeid.
1986: Miljøverndepartementet (MD) ber Olje- og energidepartementet (OED) om at
budsjettposten også 'Skal kunne nyttes til restaurerings- og vedlikeholdsarbeider, og
ber om økning av budsjettposten.
1986: OED aksepterer MD's ønske, men det skjer ingen påplussing av bud')jettposten.
1988: "Eldreutvalget" oppnevnt av Vassdragsdirektøren.
Det tok med andre ord 3 år fra initiativ til budsjettpost med forbehold, og det tok 12 år tØr
"Eldreutvalget" ble opprettet.

Om forhistorien er lang, så er etterhistorien ikke avsluttet enda:

1990: "Eldreutvalget" avgir innstilling.
1990: Innstillingen ut til børing. Høringsuttalelesene er overveiende meget positive til
arbeidet. De blir bearbeidet og oversendt OED mot slutten av året.
1991 : OED sender saken til høring i fire andre departementer om våren.
1992: Intet skjer. MD, som egentlig satte hele utvalgsarbeidet i gang, svarer ikke, og
OED purrer ikke, til tross for påminnelser til begge parter.
1993: MD har omsider også svart på høringen, og på vårparten gir Nærings- og
energidepartementet (NOE) NVE klarsignal til å "gå videre med arbeidet", og ber
om en oversikt over hva som er skjedd siden sist. Det følger ingen bevilgninger
med brevet, og NOE ser ikke ut til å ha oppfattet at verken NVE eller andre kunne
gå videre med saken uten å ha fått klarsignal også i form aven ekstrabevilgning.
1993: NVE svarer ikke på brevet fra NOE. NOE purrer ikke.
1994: NVE har fortsatt ikke svart. NOE purrer fortsatt ikke. Ingen tiltak skjer.
l/o/ir'Yjo9
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Prosessen etter at høringen av "Eldreutvalgets innstilling" er avsluttet, er derfor i en
usedvanlig grad preget av seindrektighet fra tre viktige, involverte parter; MD, NOE og
NVE. Historien er ikke avsluttet.
I mellomtida aksjoneres det på enkelte andre hold: Det tas lokale initiativ til restaurering
av gamle anlegg, og det settes i gang systematisk kartleggingsarbeid, spesielt i Aust-Agder
fylke, som et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen og NVE's regionkontor sør.
Telemark fYlkeskommune setter i gang med prosjektet "Å vise verda vassvegen", og
bevisstheten synes økende også i andre deler av landet. Denne konferansen og interessen
for den tyder jo også på at interessen er økende.
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HvoIdan ml man gripe saken an videre?
Dette er svært vanskelig å si, i og med at det hittil ikke er meislet ut noen god, offentlig
policy for håndtering av eldre vassdragsinnretninger, spesielt ikke fra statlig hold.
I de seinere åra er det likevel kommet fokus på saksområdet fra lokalt hold! Det er skjedd
en økende historisk bevisstgjøring i mange lokalmiljøer, og ildsjeler tar tak i dette og
setter i gang tiltak for å bevare kulturminner av ymse slag, også vassdragsinnretninger.
Enkelte av dem har også evnen til å løfte de lokale sakene opp til regionalt og eventuelt
statlig nivå. Om derfor statlige myndigheter enda ikke er bevisstgjort, så kan de bli
tvunget til å bli det ved at de mottar en økende saksmengde fra lokalsamfunnene.
Jeg ser for meg en fonn for "ansvars- og arbeidsfordeling" mellom organer på forskjellige
nivåer i forvaltningen av eldre vassdragsinnretninger. Rent løselig kan jeg antyde følgende
fordeling:
Stat:

- Holde oversikt, bl.a. ved registreringsarbeid
- Prioritere ut fra nasjonale verdier
- Fordele basisbevilgninger
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Fylke:

- Prioritere regionalt
- Være pådriver for regjonale saker
- Bistå med bevilgninger

Kommt.me:

- Vie plass til saksomrddet i den kommt.male planprosessen
- Tilrettelegge for bruk og opplevelse
- Ha hovedansvar for vedlikeholdet av innretningene

Lokalmiljøet:

- Være "vaktbikkjer" om nærmiljøet og reise sakene
- Stå for en del av det praktiske vedlikeholdet
- Sørge for eventuell "drift" av innretningene.

I forvaltningen av vassdragshistorien er det ikke tilstrekkelig at bare en part er på banen.
Lokalmiljøet er viktig, men vil alltid ha begrensede resstrrSer til å drive forvaltning på
egen hånd. Staten må trå til med bevilgninger, men dette hjelper lite dersom ikke de andre
partene er enige i prioriteringen, og det må fInnes ildsjeler som er villige til å gå inn og
gjøre en praktisk innsats, med eller uten godtgjøring.
Vi kan ane konturene aven slik arbeids- og ansvarsfordeling nå, men det er viktig at
bevisstgjøringen skjer over alle forvaltningsnivåer, og det er hittil ikke skjedd. Det ser ut
for meg som om statlige organer henger igjen i dag, til tross for at de lenge har vært klar
over problemet. Jeg fInner dette urovekkende, fordi de statlige organene er viktige for
rammevilkårene i arbeidet med de eldre vassdragsinnretningene. Inntil videre kan jeg bare
håpe at seindrektigheten er et forbigående fenomen. I mellomtida vil jeg opptordre
lokalmiljøene til å reise sakene der de ser at vassdragsinnretningene forfaller.
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GLOMMA-PROSJEKTENE
Akershus fylkeskommune, Miljøfaglig avdeling, Knut Ørn Bryn
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Gl.1Jvt.\4-PROSJEKTENE.
REGULERINGEN AV ØvEREN.

vi

Knut Ørn Bryn, Akershus fylkeskommune, Miljøfaglig avdeling.

Akershus fylkeskommune har arbeidet med vannbruksplanlegging i Glomma
i Akershus, parallelt med handlingsplan Glomma. vi har utgitt i alt 18
rapp::::>rter til nå, og en samlet Vannbruksplan er under politisk
behandling. Den ble behandlet i Fylkesutvalget 31. mai, og skal opp i
Fylkestinget 16. juni. Deretter til Miljøverndepartementet som fylkesdelplan.
Mens vi arbeidet med vannbruksplanleggingen, oppsto det endel
problemer i og rundt øyeren, og det er dette problemet jeg skal snakke
om her.
Sjøen ligger nær opp til store befolkningskonsentrasjoner, og mange
brukerinteresser er knyttet til den. Der Glomma kommer ut i øyeren har
den bygget opp Nord-Europas største innlandsdelta. Dette er et viktig
naturreservat, og området har meget stor betydning for fugleliv, vel
250 antall arter er registert. I sjøen er det funnet 23 fiskearter,
dette gjør øyeren til den mest artsrike innsjøen i Norge. Cgså
friluftslivinteressene er sterke i dette området.
Glomma og øyeren har vært regulert i svært mange år, og foruten kraftverksinteressene har reguleringen tatt hensyn til flomproblemene. I de
senere år har jo miljøinteressene kommet sterkere irn, og problemene
toppet seg for få år siden, i forbindelse med de milde og snefattige
vintre.
Dette resulterte bl.a. i følgende eksempler på avisoverskrifter:

* "Våtmark, men snart uten vann".

* "Skru igj en krana - før vi tørker bort!"
* "Båtfolket rørrmer øyeren" .
* "Tørrskodd på øyeren - med sykkel".
* "Sandstorm i våtmarken".
Slik sterk fokusering på problemer skaper ofte steile fronter, men i
denne saken fikk det to positive effekter.
Akershus fylkeskommune tok problemene opp med Glommens og Laagens
Brukseierforening (GLE), da det er de som regulerer øyeren, i følge et
gammelt reguleringsreglement. Først oppnådde vi svært lite, og for å
ha bedre dokumentasjon, bestilte vi en utredning fra NIVA om hvilke
miljøfaglige undersøkelser som burde gjennomføres for å få bedre
oversikt over konsekvensene av reguleringen. NIVA kom frem til at det
var behov for undersøkelser som ville koste i alt kr 10 millioner. vi
kom imidlertid etter hvert i så god kontakt med GLE at de var villige
til å justere sin kjøring av øyeren, innenfor gjeldende reglement, i
en 5-års prøveperiode. Mange av konfliktene synes dermed å bli løst,
men det var fortsatt behov for å frembringe bedre basiskunnskaper om
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ulike konsekvenser av reguleringen.
Det andre fDsitive sem har skjedd er at det er .besluttet å starte et
miljøfaglig prosjekt med en sarnlet kostnadsrarrme på ca 3,5 millioner
kroner, fordelt over 4 år. Målet er å finne frem til en mest mulig
optimal regulering av sjøen i forhold til både energi og miljø, samt å
skaffe forvaltningen .bedre kunnskaper. Følgende fagfelt skal
undersøkes:

* Fisk, Fugl, Bunndyr, Vannbotanikk, Erosjon og Vannkvalitet.
Det forutsettes at fagmiljøene samar.beider, og sluttrapfDrteringen
skal inngå i en felles rapfDrt.
Prosjektet styres aven Adm. styringsgruppe med representanter for de
sem bidrar med midler. Største bidrag kcrrmer fra Akershus
fylkeskorrmune (leder) og GIB. D2t er også etablert en faggruppe, med
representanter fra de etater som skal stå for undersøkelsene samt en
fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling (leder) og GIB. Fylkeskommunen har
sekletariatsansvar for begge gruppene.
Da prosjektene starter nå, og vi på denne tiden skriver kontrakter,
har vi selvfølgelig ingen resultater å vise til. Jeg må også ta et
visst for.behold på mulige justeringer innenfor de ramner som er lagt.
Men j eg skal gi en kort oversikt over de oppjaver vi tar opp.
Styringsgruppen har listet opp noen sentrale spørsmål sem prosjektene
skal søke å gi svar på, foruten en noe mer generell kunnskapsheving.

Styringsgruppen har formulert en rekke spørsmål det skal gis svar på:
- Tappemønsterets .betydning for fisk. Ulike fiskesamfunns bruk av
ulike deler av Øyeren. Forholdet gyting / vannstand og pendling.
Gruntområdenes .betydning for viktige fiskearter. Hva .betyr det for
gj edda over år at gytingen slår feil enkel te år?
- Hvilken vannstand er gunstig for trekkfugl, og for ulike arter.
Når på året er tilgj engelighet viktig? Finnes det grenseverdier?
- Hvordan reagerer bunndyr på lave vannstander. (Endres
artssanmensetningen?, graver de seg ned?, forflytter de seg langs
bunnen?), og hvor tilgjengelige er de for fugl ved høy vannstand?
- Utbredelse av viktige planter for fugl, og tilgjengelighet ved
ulike vannstander.
- Erosjonens utvikling. Hva .betyr uke- eller døgnpendling? Hva .betyr
tappehastigheten om vinteren?
- Viktig å samordne observasjoner. SluttrapfDrten må få frem et
samlet budskap.
Under følger en generell .beskrivelse av de planlagte prosjektene:
FIS K.
Grunnlagskunnskap med sikte på på biologisk mangfold og forvaltningen
av fiske i Øyeren.
l. Basisovervåking , for å gi forvaltningen kunnskap som grunnlag for å
korrigere forhold som påvirker .bestandene i uønsket retning.
2. Hydroakustikk, gir informasjon om fisketetthet og fordeling i tid
og rom. Byttefisk som næring for predatorfisk.
3. Analyse av .bestandsstruktur, spesielt gjørs, hork, gjedde, sik,
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lake og asp, for fiskeforskrifter og generell forvaltning.
FUGL
Kunnskap med sikte på forvaltning i forhold til det mest sentrale
formål med vernet av Nordre Øyeren naturreservat.
l. Datainnsamling, spesielt bestand av fiskeørn, ande- og vadefugler.
2. Analyser, sammenstilling av tidligere og nytt materiale.
3. Næringsvalg, skaffe kunnskaper om de enkelte arters valg av
byttedyr og beiteplanter.
BUNNDYR
Grunnlagskunnskap, biologisk mangfold. Betydning for fugl og fisk.
l. Datainnsamling, skaffe tilveie kunnskap om bunndyr- og krepsdyrsamfunnene i gruntområdene. Skaffe grunnlagskunnskap for
prosjektene fisk og fugl.
2. Analyse, forstå virkninger og konsekvenser av vannstandsvariasjoner
VANNBOTANIKK
Grunnlagskunnskap, biologisk mangfold. Vegetasjonens betydning for
andre botaniske undersøkelser.
l. Inventering, for å skaffe tilveie informasjon om Øyerens vegetasjon
i vann- og strandområder som grunnlag for mer kvantitative
undersøkelser.
2. Lysmålinger, gir et godt grunnlag for å kartlegge og kvantifisere
vannvegetasjonens respons på endringer i vannstand.
3. Transekter for å kvantifisere endringer over tid, gir informasjon
om vegetasjonens reaksjon på vannstandsendringer og andre miljøpåvirkninger. Belyser også tidsendringer.
EROSJON OG SEDIMENTTRANSPORT
Grunnlagskunnskap om 0yeren og virkning av endring i vannstanden.
Frigjøring av miljøgifter. Bakgrunnskunnskap for de øvrige prosjekter.
l. Erosjonsprosesser i deltaet, analyser av hvordan endringer i
vannstand innvirker på erosjon og sediment transport i deltaet.
Klarlegge hvordan materialstrømmen endrer seg gjennom deltaet og
vannstandens betydning for dette.
2. Sedimenttilførsel til deltaet, både suspendert og bunntransportert
materiale, og hvor langt den går ved ulike vannstander.
VANNKVALITET
Virkninger av endringer i vannstand. Bakgrunnsdata for de biologiske
prosjektene.
l. Vannkvalitet i 0yeren, videreutvikling av eksisterende
overvåkingsprogram. Endring av vannkvalitet som resultat av
endringer i vannstand og tappehastighet.
2. Sedimentundersøkelse, overslag over mengde næringssalter l
sedimentene, som kan frigis ved erosjonjresuspensjon.
Forhåpentligvis vil prosjektene kunne gi endel svar som har generell
interesse, også utenfor 0yeren. Slike resultater kan eventuelt bli
lagt frem på en senere konferanse.
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BES0KSKRAFTVERK ER NORSK HISTORIE OG KULTUR
Energiforsyningens Fellesorganisasjon, Siv. Ing. Harald Vestad

60 .

Besøkskraftverk er
norsk historie og kultur
Omfang - planer

IIIII

Siv. ing. Harald Vestad

Energiforsyningens Fellesorganisasjon

6 1.

Besøkskraftverk er norsk historie og kultur.
Omfang - planer

Jeg har delt inn mitt foredrag i tre avsnitt. Det første avsnittet gir en kortfattet historisk
bakgrunn og en kortfattet begrunnelse for bevaring av noen karakteristiske kraftanlegg fra den
første tiden. Det andre avsnittet omhandler vernearbeidet i regi av Norsk Kulturråd, og det
tredje avsnittet omhandler Verneutvalgets arbeid i regi av Energiforsyningens
Fellesorganisasjon (det tidligere Norges Energiverkforbund)
1. Historisk bakgrunn

I det gamle bondesamfunnet har man her i landet en lang tradisjon i bruk av vannkraft til hjelp i
gårdsdriftens virksomheter. Det kunne dreie seg om små ting som f.eks . bruk av rennende
vann til drift aven slipestein. Mest kjent er imidlertid bruk av vannkraften til drift av møller.
Alle kjenner vel den lille vannkraftmaskinen, "Kvernkallen", som har vært i bruk hos oss siden
vikingetiden og opp til våre dager. Maskinen er visstnok kommet fra østen (tyskerne
kaller den "Die griechische Milhle"). Vikingene har lært å kjenne den under sine toker og brakt
kunnskapen med seg hjem.
I middelalderen kom vasshjulet hit til landet i forbindelse med drift av sager, og i forbindelse
med bergverksdrift.
I forrige århundre ble det utviklet forskjellige typer turbiner som hos oss ble brukt til direkte
drift av industrimaskiner, bl.a. ved tresliperier.
Dimensjoner over vannkraftutnyttelsen ble det imidlertid først i vår tid ved utnyttelsen av
vannkraften til elektrisitetsproduksjon.
I løpet av inneværende århundre har vårt samfunn utviklet seg fra et bondesamfunn til et
industrisamfunn, fra et fattigsamfunn til et velstandssamfunn. Den avgjørende faktor i denne
utvikling har vært utnyttelsen av vår vidunderlige vannkraft, en fornybar kraftkilde som ikke
forurenser.
Historien om vannkraftens utnyttelse er viktig for forståelsen av det samfunn vi i dag lever i.
Det er dette historiske og materielle fundamentet vi skal bygge på i den videre utviklingen.
Historien kan beskrives verbalt, men intet kan gi oss en slik innlevelse i de prestasjoner våre
forgjengere sto for; som selv å kunne tre inn i de byggverk de reiste.
Av denne grunn må man ta vare på et skjønnsomt utvalg av eldre industrianlegg som kan
illustrere utviklingen. Verdien av å bevare bygninger med utstyr, hjelpemidler og
bruksgjenstander fra det eldre bondesamfunn er forlengst erkjent. De mange bygdemuseer
rundt om i vårt land er et vitnesbyrd om dette. Det er nå på høy tid at dette arbeid føres videre
ved å ta vare på de innretninger som fulgte etter i industrireisningens tidsalder; etter
bondesamfunnet. Dette må gjøres før gjenstandene forsvinner.
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2. Kulturrådets verneplan for kraftanlegg

Det var i erkjennelse av denne vernenødvendighet at Norsk Kulturråd i desember 1983
oppnevnte et utvalg til å utrede vern av tekniske og industrielle kulturminner. Utvalget fikk
syv medlemmer foruten en sekretær fra Kulturrådet.
Utvalget ble gitt følgende mandat:
J)

Utvalget skal gi en oversikt over det arbeid som allerede er utført eller igangsatt med
hemyn til bevaring av faste tekniske og industrielle kulturminner.

2)

Utvalget skal utarbeide en landsomfattende registrering over hva utvalget anser som
verneverdige tekniske og industrielle anlegg.

3)

Med utgangspunkt i denne registrering skal utvalget lage forslag til en bevaringsplan
for tekniske og industrielle anlegg. Under utarbeidelsen av bevaringsplanen bør
utvalget legge vekt på:
a) Anleggets tilknytning til miljøet.
b) Betydningen av anlegget i den historiske utviklingen av vår tekniske og
industrielle kultur, både ilandssammenheng ogfor det enkelte distrikt.
c) At planen omfatter et representativt utvalg av typer av tekniske og industrielle anlegg.
d) At det blir en rimelig distriktsmessigfordeling med virksomheter karakteristisk
for vedkommende distrikt.

4)

Utvalget bør fremme forslag til administrative ordninger for hvordan bevaringsarbeidet med
disse kulturminner best kan organiseres både på kort og lengre sikt.

5.

Utvalget utarbeider forslag til finansieringsordninger.

Sommeren 1987 fant utvalget ut at det trengte en egen arbeidsgruppe for arbeidet med forslag
om bevaring av eldre norske kraftanlegg. Arbeidsgruppen fikk følgende medlemmer:
Undertegnede, Harald Vestad, formann,
Erling Westgaard, professor i elektriske maskiner,
Knut Alming, professor i vannkraftmaskiner.

Gruppen har i sitt arbeid bygget på det mandat som gjaldt for hovedutvalget. I tillegg ble det
av Kulturrådet gitt nærmere direktiver i et notat av 26/8.1989 hvor det heter:

"Det forutsettes at gruppen skal utarbeide et forslag til bevaringsplan for de litt
større anleggfra perioden 1900 - ca. 1925. Det er ønskelig åfå en samlet
bevaringsplan for kraftanlegg som ivaretar:
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1.
2.
3.
4.

Teknologisk interessante anlegg (teknisk historie)
Krav og muligheter for bevaring (teknisk og økonomisk)
Muligheter for å vise arbeidsmiljø (lokalmiljø)
Tilgjengelighet og samtidig geografisk spredning av bevarte anlegg.

Det samlede antall bevarte anlegg av landsomfattende interesse må antagelig
begrenses til under 20 anlegg.
1/

Gruppen fikk meget knapp tid til sitt arbeid, i det en innstilling var krevet innlevert tidlig i
1988. Etter forlenget frist fant innleveringen sted i mars 1988.
En del opplysninger om mulige verneobjekter ble innhentet fra kraftverkene etter rundskriv til
medlemmene i det tidligere Norges Energiverkforbund. Ytterligere verneobjekter ble trukket
frem på grunnlag av gruppemedlemmenes kjennskap til landets kraftanlegg og på grunnlag av
litteraturstudier. Arbeidsgruppen vurderte og behandlet i alt 54 verk. Ut fra disse ble 24 verk
plukket ut i gruppe 1, og 8 verk som ble plassert i gruppe 2, slik det fremgår av nedenstående:

Verkets navn:

Bevaringsobjekter gruppe I
Byggeår

Eier:
Røros Elektrisitetsverk

Kuråsfoss

1896/

Strømsfoss

1920/1950

Aremark k. Everk (0stf.Energiv.)

Vamma

1915/1942

AlS Hafslund

Kykkelsrud

1903/1948

AlS Kykkelsrud (Hafslund)

~rkfoss-Solbergfoss

1924/1959

Oslo Energi AS + Statkraft SF

1921/

Akershus Energiverk

Toverud

1915/1917

Hadelands Energiverk

Labro foss

1910/1947

Drammen Energiverk

Rånåsfoss

Vestfoss

1912/

Hakavik

1922/1936

Statkraft SF

Vemork

1910/11925

Norsk Hydro

Tinfoss Il

1912/

Norsk Hydro

Langerak

1915/

Aust-Agder Kraftverk

Nomeland

1920/1922

Kristiansand Energiverk

Tysse I

1909/1918

Hjernfalt til staten. Driftstillatelse
til tidligere eier

Bjølvefoss

1918/1972

AlS Bjølvefossen

Dale

1927/51

Øvre Eiker elverk

Bergenshalvøens Komm. Kr.selsk.

Høyanger I

1918/1922

Hydro Aluminium

Tafjord I

1918/1922

Tafjord Kraftselskap

Øvre Leirfoss

1903/1949

Trondheim Energiverk

Nedre Leirfoss

1910/1958

Trondheim Energiverk

Kopperå I

19151

Glomfjord

1920/1949

Simavik
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1913/

AlS Meråker Smelteverk
Statkraft SF
Troms Kraftforsyning

64.

Bevaringsverdige objekter. Gruppe 2
Brekke

1922/

Halden Elverk (Østfold Energiv.)

Sarpsfossen (2 turbiner)

1910/

NS Borregaard

Sem

1912/

Asker Museum

FotIand

1914/

Time Energi

Slindeelva

I92311951

Selbu Energiverk

UlvilIa

1914/

Verdal Everk (Nord-Tr.lag Evcrk)

Mølnfoss

1922/

Narvik Energiverk

Helleren

1958/

Sør-Troms Elforsyning NS

Jeg har ikke laget overhead av listen da den vil bli for detaljrik for fremvisning på skjerm. Den
interesserte henvises til listen i mitt manus.
Gruppe I omfatter noen flere anlegg enn de 20 som var forutsatt i Kulturrådets oppdrag til
gruppen. Dette har sammenheng med at gruppen regnet med at noen anlegg ville falle ut under
den videre behandling. I begrenset omfang er det rom for dette, uten at det går ut over den
variasjonsrikdom som listen inneholder.
Det eldste bevarte og nå restaurerte kraftverk her i landet, er Kuråsfoss fra 1896 ved utløpet
av Aursunden, bygget for driften ved Røros gruver, og nå eiet av Røros Elektrisitetsverk NS.
Listen omfatter verk spredt over tidsskalaen 1896 - 1925 noen med tilleggsinstallasjoner etter
1925. Ellers har man tatt hensyn til geografisk spredning og til å få med verk for industri og
alminnelig forsyning, høytrykksverk og lavtrykksverk, varianter av turbinløsninger m.m.
Det var allerede før utvalget laget sin innstilling tatt skritt til å bevare flere av verkene i gruppe
I etter initiativ fra eierne, og i gruppe 2 som er en liste over flere mindre verk. Gruppen har
ansett det viktig at man i størst mulig utstrekning må bygge på den lokale entusiasme som
finnes, og såvidt mulig unngå å påtvinge vern.
Det første verk her i landet bygget for flere abonnenter, var Laugstol Brug i Bollefoss ved
Skien. Verket ble satt i drift i 1885 meget kort tid etter de første verk i utlandet. Hammerfest
fulgte i 1890, Lillehammer i 1894 - alle vannkraftanlegg. Disse verk er dessverre forlengst
revet. Oslos første verk fra 1892 var et varmekraftanlegg i Rosenkrantzgaten. Dette eksisterer
ombygget til fjernvarmeanlegg. Det originale tannhjulet fra Laugstol Brug er satt opp som
monument i Skien.
Utbyggingen av vannkraften gikk langsomt de neste 20 årene etter at det første verk var satt i
drift. Men fra 1906 skjøt utbyggingen betydelig fart i forbindelse med utviklingen av den
elektrokjemiske industrien. Fra denne tid og fremover mot 1925 vokste det frem industristeder
ved Odda, Rjukan, Notodden, Bjølvefoss, Glomfjord m.fl. Karakteristisk for denne
industrireisningen var at virksomheten ble utviklet på de steder der kraftkildene var.
Overføringsteknikken var på denne tiden ikke utviklet til å kunne føre store kraftmengder over
store avstander, frem til mer sentralt beliggende steder. Det oppsto derfor bymessige,
blomstrende samfunn på steder med tidligere spredt bebyggelse.
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Et karakteristisk trekk ved de store industriverkene og også de større verkene for alminnelig
forsyning, var de mange aggregater i en lang kraftstasjonsbygning. Dette var en byggemetode
betinget av flere forhold; såsom fabrikasjonsmessig og transportmessig begrensning av
maskindelenes størrelse, og muligheten til gradvis å tilpasse seg behovet for økende
kraftproduksjon.
Omtrent samtidig med industrianleggene, fikk man også en betydlig utbygging av anlegg for
alminnelig forsyning. Etter ca. 1920 overgikk den samlede installasjonen i de alminnelige
forsyningsverk industriverkenes installasjon, og fortsatte å stige frem til krigen i 1940. Verk
for alminnelige forsyning besto av mange småverk ved siden av enkelte store verk. (I 1943
utgjorde antall verk på 100 kW og derunder 73% av de samlede antall verk i landet. Disse
anlegg til sammen sto ikke for mer enn 1,6% av den totale produksjonen.)
De tidlige kraftverkene fikk sin egen karakteristiske arkitektur, betinget delvis av at de
bygningsmessige arbeider var utført med muskelkraft rr.ed liten bruk av maskinelle
hjelpemidler, men delvis også betinget av tidens smak. De store kraftstasjonsbygningene
måtte nødvendigvis få et monumentalt preg som ble ytterligere understreket av den
arkitektoniske utformingen, ofte inspirert av middelaldersk borgarkitektur. Det mest utpregede
eksempel er Tinfos Il. Her mangler hverken skyteskår langs takgesimsen eller utkikkstårn med
skyteskår i bygningens hjørner. Ofte finner man fine arkitektoniske detaljer såvel i eksteriør
som i interiør. I det hele tatt understreket den arkitektoniske utformingen en stolthet over det
byggverk som var reist. Meget sterkt kommer dette til uttrykk i det lille kraftverket Langerak
ved Byglandsfjorden(eiet av Aust-Agder Kraftverk). Her kan man formelig fornemme
kjærlighet til byggverket i hver stein i fasaden. Betegnelsen "eventyrslottet i skogen" er
dekkende.
Disse pionerverkene vil ved bevaring og åpnet for publikum, kunne formidle en historie såvel
til den alminnelige mann som søker kunnskaper om industrisamfunnets utvikling, som til
fagmannen som vil studere de tekniske utviklingstrinn frem til dagens løsninger.

3. Norges Energiverkforbunds (NORENERGIs) Bevaringsutvalg
Kulturrådet, som er et initiativtakende organ, avsluttet sitt arbeid med forslaget til verneplanen
forsommeren 1988. Praktisk gjennomføring av vernet av de enkelte objekter ble overlatt til
andre fora. NORENERGI fikk i oppdrag å videreføre arbeidet med kraftverkene. Et
rådgivende utvalg ble opprettet i slutten av 1988. Dette kom i arbeid i januar 1989. I utvalget
sitter for tiden:
Harald Vestad, formann
Thorleif Hoff,
Per Sødal,
Hans Kr. Vibstad,
Ingrid Tjørve fra adm. direktørs kontor er utvalgets sekretær.
Carl Hugo har deltatt i utvalgets møter, den første tiden som Kulturrådets observatør.
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Utvalget ble gitt følgende mandat:

"Utvalget skal være rådgiver for Forbundets medlemmer vedrørende teknisk og
industrielt kulturvern i arbeidet for bevaringsplaner for kraftanlegg og vassdrags- og
kanalanlegg. Videre skal utvalget være kontaktledd overfor Norsk Kulturråd,
Riksantikvaren og fylkeskonservatorene. Utvalget skal også være kontaktledd mot
NVE som konsesjonsmyndighet. "
Foruten utvalgets arbeid med rådgivning i forbindelse med vernespørsmål, har arbeidet med
besøksplaner for både eldre og nyere kraftverk fått en sentral plass. Gjennom besøksordninger
kan et fullstendig bilde av den tekniske utviklingen og kraftforsyningens samfunnsmessige
betydning illustreres. Kraftprodusentene rar en unik mulighet til kontakt med kraftforbrukerne,
og kan derigjennom til gjensidig nytte meddele kunnskap om de spesielle forhold ved
elektrisitetsproduksjon basert på vannkraft (vannrike år, vannfattige år, leveringssikkerhet,
tilfeldig kraft m.v.),og også meddele kunnskap om kraftutbygging og miljøspørsmål m.v. Ved
besøksordninger kan man også overfor utlandet vise hva norsk industri kan prestere.
Utvalget har innhentet opplysninger om besøksordninger som de forskjellige selskaper har
etablert ved sine verk. Beliggenheten av disse verk er plottet inn på et kart over Norge
sammen med beliggenheten av de vernede og foreslått vernede verk. Videre er det utarbeidet
forslag til tekst for hvert enkelt verk. Teksten, sammen med kartet, er tenkt å inngå i en
brosjyre. Den endelige utforming av brosjyren er forutsatt å skje i samarbeid med eierne av
verkene. Arbeidet med brosjyren har av forskjellige årsaker foreløpig stoppet opp.
Staten har forlengst utarbeidet en slik brosjyre for sine besøksverk. Denne brosjyre var tenkt
som et mønster for utvalgets brosjyre slik at disse to gjensidig supplerer hverandre.
Dette arbeidet må utvalget snarest ta opp igjen ved siden av videreføringen av den
koordinerende virksomheten og arbeidet med å få en verneplan endelig vedtatt.

*******
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Mandat for Kulturrådets bevaringsutvalg
(forkortet versjon)
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1. Oversikt over utført arbeid med teknisk vern
2. Landsomfattende oversikt over verneverdige anlegg
3. Forslag til bevaringsplan. Ta hensyn til:
-

a) Anleggets tilknytning til miljøet
b) Anleggets betydning i utvikling av teknisk og industriell kultur
c) Representativt utvalg av anlegg
d) Distriktsmessig spredning av anlegg

4. Forslag til administrative ordninger
5. Forslag til finansieringsordninger
Energiforsyningens FeUesorganisasjon (ENFO)

m
--l

Nærmere direktiver for
Kulturrådets kraftverksgruppe

(Forkortet versjon)

l·,
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a) Bevaringsplan for større anlegg for tidsrommet
1900 - 1925 som ivaretar:
1. Teknisk historie
2. Krav og muligheter for bevaring
3. Bevaring av arbeidsmiljø / lokalmiljø
4. Tilgjengelighet, geografisk spredning
b) Samlede antall verk <20

Energiforsyningens FeUesorganisasjon (ENFO)

CJ\

co

Bevaringsobjekter
24 i Gruppe I og 8 i Gruppe Il
III~
1. Spredning over tidsskalaen 1896-1925. Noen verk
med tilleggsinstallasjoner etter 1925
2. Det eldste eksisterende: Kuråsfoss fra 1896 er restaurert
3. Geografisk spredning
4. Industriverk og verk for alminnelig forsyning
5. Høytrykksverk og lavtrykksverk
6. Forskjellige tekniske løsninger
Liste over bevaringsobjekter i Gruppe I og Il finnes i
foredraget.

Energiforsyningens FeUesorganisasjon (ENFO)

Ol
\D

."

Mandat for
Det rådgivende utvalg for bevaringsspørsmål
.II~

1. Rådgiver for fellesorganisasjonens medlemmer
2. Kontaktledd overfor
-

Norsk Kulturråd
Riksantikvaren
Fylkeskonservatorene
NVE som konsesjonsmyndighet

Nærmere utdyping av mandatet er gitt i noter til
mandatet. Særlig fremheves:
- Initiere arbeid for besøksplan for gamle og nye anlegg

Energiforsyningens FeUesorganisasjon (ENFO)
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Kraftverk med besøksadgang

@

Kraftverk med besøksadgang og med
gjennomført eller foreslått vern

O Kraftverk som er vernet eller foreslått
vernet, men hvor det foreløpig ikke er
besøksordning.
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Å FORMIDLE ElT VASSDRAG
Norsk vassdragsmuseum, Sand, Toril Almenningen

74.

o

A FORMIDLE ElT VASSDRAG .....
Innlegg landskonferansen:

ti

Og vannet rant videre,"

Av Toril Almenningen, prosjektleiar Norsk vassdragsmuseum

NORSK
VASSDRAGS
MUSEUM

Kjære vassdragsvenner,

For å forstå andre må man først gjøre seg klart, at de er annerledes
- og Ikke kun en selv
med andre ansikter................ (Sapir & Murphy)

A lære hverandre å kjenne betyr å lære hvor
fremmed man er for

hvera~ldre.

(Christian Morgenstern)

Å formidle tyder å overføre frå ein person eller gruppe til ein annan person eller gruppe. Det
viktigaste formidlingsverktøy er kunnskap om kommunikasjon. Mitt innlegg vil dreie seg om
kommunikasjon og tema vassdrag. Både kommunikasjon og vassdrag er svært omfangsrike

begrep og det vil vere uråd å gje tyllestgjerande greie for desse på 30 min. Dette vil difor berre
vere ein introduksjon og ein forsmak som kanskje kan gje inspirasjon til at de sjølve søker meir
kunnskap om emnet. Litteraturliste er vedlagt.
Føresetnader for at eg vil seie noko om dette er mellom anna 2 1/2 års arbeid med prosjekt
Norsk vassdragsmuseum og tema vassdraget som økologisk system. Ut over dette har eg ein
tverrfagleg internasjonal humanistisk og økonomisk utdanning med vekt på kommunikasjon,
samt 10 års opphaId i utlandet.
Eg vil bruke døme frå prosjekt NVM i dette innlegget, men vil ikkje bruke tid på å gjere greie
for prosjektet som eit heile. Vi har ein liten appetittvekkar utstilt her på konferansen, og eg vil
gjeme svare på spørmål om prosjektet i samband med utstillingsvandring etter lunsj idag, i
tillegg er det mogIeg å få tilsendt den siste prosjektrapporten og anna informasjon ved å skrive
seg på ei liste.

Kvifor fonnidle vassdraget?
"Kjenn deg selv...

og dine begrensninger

I'

står det over templet i Delfi i Hellas. Denne

forsamlinga reknar eg med er innforstått med kor viktig vassdraget er for norsk
næringsgrunnlag og samfunnsutvikling. De veit kan hende også noko om kor unik den norske
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vassdragsnaturen er i verdssamanheng og kva slag konkurransefortrinn det har gitt oss når det
gjeld å bruke vatnet som ressurs.
Kort repetisjon:
- berre tre andre område i verda kan samanliknast med oss når det gjeld landformer og
vassdrag (område i New Zealand, Alaska og Chile.)
- vassdragsressursene betyr meir for oss enn noko anna land i verda;
utgangspunkt for industrialisering/eksportindustrier og viktigaste energikjelde
- viktige utfordringar idag er også knytta til vassdrag; miljøteknologi, reiseliv og
internasjonalisering av kunnskapen vår
- vår vassdragsnatur er utgangspunkt for vår kulturelle utvikling .... og kunnskap om oss sjølv er
viktig for den vidare utvikling .... natur

~

kultur

~

natur

~ ....

Vassdraget som begrep er ilckje spesifikt norsk, men det er meir kjent hos oss enn i andre land
og likevel kan ein spørje seg, korleis er kunnskapen om og forståinga for vassdraget i Norge
idag? Min erfaring er at få veit kva eit vassdrag er, også i vassdragskommunar, og medvitet om
kor viktig det er, er svært mangelfull. Kvifor er det slik?
Vassdraget som vi definerar det, er innsjøar og elvestreng med tilhøyrande nedbørsfelt. Det er
ein geografisk og naturvitskapleg eining som aktivt berre blir brukt i miljøforvalting og av
energiprodusentar. Begrepet har såleis begrensa bruksverdi idag og blir brukt i spesielle miljø.
Utanfor Norge er det ennå mindre kjent.
Dette er ein viktig føresetnad å ta med seg for vår formidling av begrepet. Vi må først og
fram st kommunisere kva eit vassdrag er og giere mottakar interessert i begrepet og den

nytteverdi det kan ha.
Vassdraget som økologisk system er eit svært tverrfagleg tema; og til tross for at Norge er
komen langt på området er det ennå mykje igjen når det gjeld å utvikle tverrfagleg kunnskap.
Så vel prosessen for å utvikle tverrfagleg kunnskap, som formidlinga av kunnskapen, er
kommunikasjonskrevande.

Eg

trur

difor

at

eit

kritisk

punkt

for

den

generelle

kunnskapsutviklinga i tida framover vil vere nettopp vår evne til å innhente og bruke kunnskap
om kommunikasjon.
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Korleis formidle vassdraget?
Med kommunikasjon forstår vi den prosess som gjer at em bod skap (kunnskap, memmg,
haldning eller kjenslernessige reaksjonar) vert meddelt frå ein person eller gruppe - sendaren til ein person eller gruppe - mottakaren.

Komm unikasj onsprosessen
Prosessen inneber ikkje automatisk at avsendar sin bodskap når fram til mottakar og vert
registrert. Det kan skje at mottakar ikkje opplever bodskapen eller at han opplever noko
heilt anna eller at han, medvite eller ikkje medvite, ikkje reagerer på bodskapen som
avsendar ynskjer. Der er ulike faser i kommunikasjonsprosessen. Desse kan illustrerast med
følgjande modell:

Kommunikasjonsmodell i 9 faser:

Kjelde: Tilpassa etter Peter Neergaard, 1982, s.168.
Prosessen si fase l starter for oss i NVM ved eit mål om å spreIe kunnskap om
vassdragsrniljø, forvalting og bruk av vassdrag til målgrupper lokalt/regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Dette målet vert konkretisert gjennom ei utvelging av kva vi vil formidle i
fase 2 Her må vi tenke konkret på kven vi vender oss til og kva si vil seie akkurat no.
Deretter går vi inn i fase tre der vi velgjer kode. Vi vel å bruke handling, teikn, talt eller
skrive språk, bilete m.m. Den fjerde fase er resultat av dei tre første trinn og inneber faktisk
utsending av signal.
Dei neste fasene ligg hjå mottakar. Stimuli som er utsendt treng ikkje bli oppfatta slik vi
ynskjer av mottakar. Sansing vil ikkje alltid skje. Til dømes vil ikkje ein norsk tekst nå
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vidare til ein som ikkje forstår norsk. Han registrerer stimuli, men kan ikkje fange meir av
bodskapen. Ei bearbeiding av bodskapen kan føre til svært ulike opplevingar. Dei siste
fasene skulle gjerne ende med at mottakar reagerer som avsendar ynskjer og at vi kjenner
respponsen. I vårt tilfelle er målet at ein gjest ved Vassdragsmuseet skal kunne reise heim
med ei oppleving av å ha lært og opplevd noko kring tema vatn/vassdrag og at han gjeme
vil komme igjen.
!)enne modellen med ni faser viser kor komplisert kommur.ikasjon eigentleg er. Og likevel gir
ikkje dette fullgod forståing av kva kommunikasjon er. Kommunikasjon finn ikkje stad i eit
vakum, men i ein fysisk, sosial og kulturell kontekst. Både omgjevnad og tilhøve mellom
aktørar får innvirking på kommunikasjon. Dessutan må ein ha forståing for dei kulturar som er
involvert for å forstå og analysere kommunikasjonsprosessen.

Kultur er filtreringsmekanisme i kommunikasjonen.
Kulturbegrepet er komplekst, abstrakt og vanskeleg å gripe. Nok til at "realister" gjev opp på
førehand og fnyser av dette dynamiske uhandterlege monster. Mange av oss lider av

kulturblinde (kulturblindhet).
Fordommen om "naturlighet" er feks. stor i Skandinavia. Vi aksepterer oss sjølve som "gitt frå
naturen si hand". Naturen formar ein, og der er ikkje stor plass til kulturen. Det er meg og
naturen. Mennesket og naturelementene; nordmanden på fjelltur, AmundsenlKagge på
Sydpolen.
Men sanninga er at der er evig vekselvirking mellom natur og kultur, og kulturen sit djupt inne
i oss, og er med til å bestemme våre kjensler og tankar. Kulturen bestemmer også mengder av
handlingar som me trur er "naturlege. " Det ville difor vore rettare om vi erstatta ordet naturleg,
med "kulturleg. "
Vi må forstå andre ut frå deira historiske føresetnader og vi må forstå oss sjølve ut frå våre
føresetnader. Våre haldningar har begrensa gyldighet og vår kultur er ikkje noko betre enn
andre sin, den er berre vår.
Gjennom kulturell påverknad lærer mennesket å kommunisere. Kulturell likskap i forståinga
gjer meiningsfull utveksling. Kultur består av referanseramme (persepsjon), verbale og nonverbale prosesser.
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Persepsjon dekker over haldningar, verdiar og normer. Verbale prosesser involverer språk og
tenkemåter. Med non-verbale prosesser forstår vi elementer som f.eks. para-lingvistikk (måten
vi seier noko på), kropps-språk, proksemik (bruk av rommet omkring oss), berøring, lukt,
augekontakt og artefakter (kunst, klær m.m.) Det er dei som meiner at opp til 70-80% av
informasjonsstraumen er non-verbal.

Til kven skal vi fonnidle vassdragstema/hegrepef'1
Kultur kan vidare delast opp på fleire nivå, overnasjonal, nasjonal og subkultureIl.
Vassdragskonferansen omfatter menneske frå ulike subkulturer i Norge, men det vi har felles,
vassdragstema, gjer at vi på det tematiske område utgjer ein subkultur.
Vi som subkultur skal formidle vassdraget til andre grupper i Norge og internasjonalt.
Kunnskap om kven målgruppene er og kulturen deira blir såleis viktig. Prosjekt NVM har
prioritert dette i sitt utviklingsarbeid. Vi har brukt store'resssurser på å innsamle sekundær data
og førstehåndsdata gjennom skrivebordsanalyser og brukarundersøkingar. Når anlegget er i
drift vil ein føreta kontinuerlege undersøkingar av kommunikasjonen mellom museet og
publikum
Dei første driftsåra reknar vi med å ha størstedelen av inntektene våre frå ferie- og
fritidsmarknaden. Det vil vere målgrupper frå inn- og utland som søker oppleving og kunnskap
om natur og kultur. Følgjande tabell viser eit oversyn over ferie- og mtidsmarknaden med
opplysningar om reisetype, livsfase og reisemotiv. (Sjå bak)
Vidare har vi kunnskap om korleis målgruppene fordeler seg sesongmessig:
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Tabell:
Oversikt over korleis målgruppene til museet kan fordele seg sesongmessig ut fra ei
nærare kartlegging og prosentvis anslag basert på statistikkgrunnlag pr. 1993
SESONG
MÅLGRUPPE
~

-+
(April-

SOMMAR
(Juni-

HAUST
(Sept.okt.

FERIElFRITIDSMARKNADEN
Nærmarknaden
Rundreiseturistar
Oppholdsturistar
Slekt/vener/hyttebrukarar
Laksefiskarar
Den tilreisande marknad
Rundreiseturistar
KUNN
Nærmarknaden
Skule-elevar leirskule
Tilreisande marknad
Skule-elevar

VINTER
(Nov.mars.

%

87%
26%

61%
13%
8%

5%

Rundreiseturistar utgjer den store målgruppa for oss førebels, både med tanke på
inntektsgrunnlag og at det tar tid å oppparbeide nye målgrupper. Norske og tyske reisande
utgjer 80% av marknaden vår. Nordmenn synest å ha utvikla kulturblinde når det gjeld
vassdrag. Vi trur vi veit mykje om det, kan hende fordi vi har levd så lenge med det, medan det
er langt mindre kjent av tyskarane. For begge målgrupper vil det vere interessant å ta
utgangspunkt i to ulike måter å forstå kunnskapsformidling på:

Kunnskapsformidling gjennom hovud og mage
a)
b)

Kunnskapsformidling gjennom magen (oppleving)
Kunnskapsformidling gjennom hovudet (analyse)

Begge ovannemnte hoved liner representerer kunnskapsoverføring, men formidlingsform vil
vera ulik. Formidling gjennom hovudet skjer ved at vi distanserer oss til tema. Stikkord er
intellekt og analyse. Formidling gjennom hovudet kallar vi vannglasteorien av di vi oppfattar
mottakarane som glas ein kan fYlle vatn på - og når dei er fullt opp så har mottakarane lært
noko. Formidling gjennom hovudet skaper forståing ved hjelp av forklaring; "Nå har eg
forklart deg, korleis det heng saman og så har du forstått det'"
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Formidling gjennom magen vil seie at mottakaren identifiserer seg med tema gjennom'
oppleving. Stikkord er kjensler og intuisjon. Formidling gjennom magen forklarer ved først
å skape forståing; Først i den augneblink mottakaren har fått ei djupare forståing av og
interesse for ein samanheng, vil han vera i stand til å gje nokre meir eksplisitte forklaringar
og setja ting inn i ein meir teoretisk og overordna samanheng. Opplevingsteorien byggjer på
føresetnaden om at den mest effektive læring skjer ved at mottakar får ein direkte oppleving
av emnet, erfarer det på sin eigen kropp eller vert kjenslernessig rørd. Først når han kan
ælatere emnet til ei oppleving, kan han integrere det som kunnskap/viten. Oppleving skjer
gjennom magen ved at vi bruker fleire sanser; å sjå, høyre, røre ved, smake og lukte. Det er
viktig at vi kombinerer desse sansane og at vi definerer dette ut frå fire ulike

opplevingsmåtar; å sjå, å vera, å gjera og å læra.
Desse to formidlingsformene er ytterpunkter på em skala, der det eksisterer mange
mellomformer. Læring er målet for begge formidlingsformene, og for å nå målgruppene må

vi velgje ulike mellomformer for å nå fram med målet. (B.ecker Jensen, 1987, s.11-33)
Hovudmålgruppene

våre

er

ferie-/fritidsmarknaden,

"kulturmarknaden "

og

kunnskapsmarknaden. Når det gjeld dei som søker oppleving ved museet og som har liten
kjennskap til tema frå før, må ein ha formidlingsformer som appellerer til sanser og kjensler.
For dei som er kjend med tema frå før, vil det vera mogleg å bruke formidlingsformer som
er meir forklarande og analyserande. (Kunnskapsmarknaden)

Vassdraget som opplevingsområde
Som nasjonalt prosjekt skal vi bruke ressurser på ein base og knutepunkt for vassdragsmiljø i
Norge. Men det vil vera uråd for ein sjølvfinansierande institusjon å ta på seg oppgåva med å ta
vare på og vidareutvikle vassdragskvaliteter i alle norske vassdrag. Det vil også vere heilbom å
fjerne ansvaret for vassdragsmiljøet frå lokalsamfunnet. Arbeide med vassdragsmiljøet er ein
svært fruktbar innfallsvinkel til å forstå miljøproblem og samanheng mellom menneske og
miljø, og det går som oftest på tvers av historiske skei som kommunegrenser og grender. Det
er ein miljømessig funksjonell og identitetsmessig god eining. For museumsfolk vil dette vere
det vi kan kalle eit økomuseum på nasjonalt nivå. Museet er ikkje ein bygning med døde
gjenstander, men eit territorium med "folk og fe" som sjølve tek del i kulturvern og
kulturfornying. På dette viset kan vi halde tradisjonar levande og vidareutvikle dei.
Vi vil gjeme utvikle gode samarbeidsmodeller for korleis ein ta vare på og formidle vassdraget
i framtida. Og vi trur at mange går rundt med liknande tankar her i landet. Eit langsiktig mål
må vere å få til eit nasjonalt samarbeidsnettverk der ein kan samordne ressurser og
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arbeidsmåter i den grad det ønskjeleg og la vere når det er ønskjeleg. Det er jo ikkje slik at ein
skal samarbeide viss det ikkje høver slik.
Sjølv deler vi vassdraget opp i ulike grendevise opplevingsområde og gjennom samarbeid med
bygdeutviklingspro sj ekter, reiselivslag, grendeutval, lag og verksemder vil vi tilretteleggje slik
at objekt knytta til natur og kultur vert brukt. Kvart område vert sett i system med følgjande
modell:
Figur: Modell for kartlegging av opplevingar

BASE

o

Ferdige attraksjoner
Uferdige attraksjoner

Tilbod knytta tilopplevingsgrunnlaget vil endre seg over tid, og ut i frå behov. Det vil bli
utarbeida ein tilstandsrapport for dei opplevingane ein tenkjer å ta med. Attraksjonar må ein
også forstå som innlagte aktiviteter.
God lokalkunnskap og nærleik til miljøet er essensielt for å ra til ei kontinuerleg oppfølgjing
av objekt/opplevingar. Vassdrag er ulike og har ulike objekt, det vil vere interessant å samle
kunnskapen for å kunne samanlikne. På det viset kan kvart lokalsamfunn bli betre kjent med
sitt eige miljø.
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Tabell 3: Oversikt over inndeling av ferie-/fritidsmarkedet ut fra reisetype, livsfase og reisernotiv.

FERIE-IFRITIDSMARKEDET (1006)3
TILREISENDE (569)

NÆRMARKED (392)
,

,

Livsfase Livsfase Livsfase Livsfase Livsfase Livsfas
4:
2A:
2B:
3:
el:
l:
(42)
( 10)
(79)
(20)
( 16)
(27)
Gj.reise Gj.reise LakseGj. reise Gj.reise Gj.reise
(23)
(6)
(7)
(3)
fiske (7)
(8)

God
båthavn

Natur (5)

(14)

Natur
(5)

Besøke
slekt!
venner
.(7)

Båthavn
(5)

Livsfase 1
Livsfase 2A
Livsfase 2B

3

Antall reisefølger

29 år og yngre uten barn
30-49 år med barn
30-49 år uten barn

,

/

Livsfase

Livsfase

Livsfase

Livsfase

Livsfase

Livsfase

2A:
(42)

2B
(37):

3:

4:

l:
(144)

2A:

Laksefiske (10)
Besøke
slekt!
venner
( 10)
Disp/eier
hytte (9)

Livsfase 3
Livsfase 4

(17)
(15)
Natur (3) Besøke
Laksefiske (Il) Laks (3) slekt (2)
Slekt (3)
Disp hytte
Delta i
(2)
arr. (7)

(90)

,

Livsfase Livsfase Livsfase

2B:
( 118)

3:
(42)

Gj. reise
(67)

Gj. reise
(27)

Gjreise
(45)

Gj.reise
(20)

Natur

Natur

(23)

(19)

Natur
(21)

Natur
( 10)

4:
(20)
Gj.reise
(8)
CD
W

Natur
(5)

.
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studio
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tV.
Vatn i form av is, snø, regn, grunnvatn og vassdrag er ein av dei viktigaste
ressursane i Noreg. Overflod av vatn er ein sjølvsagt del av kvardagen vår:
Vasskrafta dekkjer nær 100% av behovet vårt for elektrisk kraft, og er ein
viktig produksjonsfaktor i norsk næringsliv. Vi er unike i verda i så måte.
Dette gir oSs høve til å br~ vassressursane og kunnskapen om dei til
nytte fo~ oss sjølv og andre - i eit internasjonalt perspektiv.
Difor er det på høg tid at eit nasjonalt spesialmuseum kring temaet "vassdraget som økologisk system" no snart ser dagens lys. Våren 1997 opnar
Norsk vassdragsmuseum dørene til ei unik samling av kunnskap og opplevingar midt i vassdragsmiljøet i Suldal, Rogaland.

Kva er Norsk

vassdragsmuseum?

Norsk vassdragsmuseum (NVM) er både eit spesialmuseum, eit
opplevingsanlegg og eit opplevingsområde (heile vassdraget).
Spesialmuseet vil gi kvalitet til opplevingsproduktet, og funksjonane
vil styrka kvarandre både innhaldsmessig og økonomisk.

Formålet for Stiftelsen Norsk vassdragsmuseum lyder slik:
"Norsk vassdragsmuseum skal samla, skapa og spreia allmenn kunnskap om
og/orståingfor vassdragsnatur og -miljø, forvalting og bruk av vassdrag i og
utan/or Noreg med utgangspunkt i Suldalsvassdraget".
På kort sikt er målet å etablera og driva ein tverrfagleg, sjølvfinansierande
base for NVM i SuidaIsvassdraget; på lang sikt å utvikla denne basen til eit
knutepWlkt for eit nasjonalt nettverk der museum, lokalsamfunn, verksemder og forvaltingsorgan samarbeider om å ta vare på, utvikla og formidla
kvalitetar knytta til vassdrag.

Kvifor

Suldal?

Suldal er mellom dei fremste vasskraftkommunane i landet. Her har vore
kraftutbygging' sidan 1914, og to av dei største kraftsatsingane i Noreg Røldal-Suldal og Ulla-Førre - har funne stad i Suldal. Den siste blei avslutta
så seint som i 1989. Tanken om eit museum knytta til vasskraft og vasskraftutbygging vart fødd i 1981. I 1986 hadde denne utvikla seg til tankar
om eit nasjonalt vassdragsmuseum, og i 1991 var finansieringa av forprosjektet på plass.
Suldalsvassdraget er spesielt godt eigna som utgangspWlkt - ikkje berre på

grunn av kraftstasjonar, demningar og magasin. Her er og ei rekke førindustrj.elle innretningar "knytta til vasskraft og anna vassbruk, her er 30 års
naturfagleg forsking, og her er århundrelange tradisjo~ i samband med
laksefiske og reiseliv.

UiI4-Førre-utbygginga - Noregs størs&
kraftutbygging - har sett sitt varige
preg på både naturen i kommunen
og Suldals-samfunnet for øvrig:
FoU}: Knut Svmdheim
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Det er definert tre delmål for NVM: Dokumentasjon og bevaring (å samla),
forsking (å skapa) og formidling (å spreia). Kva rekkefølgje desse bør nemnast i,
kjem an på auga som ser - bevaring handlar ofte om fortid, formidling om
notid og forsking om framtid.
Lat oss sjå framover først. Om forsking heiter det i prosjektrapporten som
ligg til grunn for det vidare arbeidet: "NVM skal utvikla ein møtestad for
tverrfagleg forskingsaktivitet i samarbeid med nasjonale og internasjonale
forskingsinstitusjonar knytta til vassdragsnatur, -kultur og -næring.
Spesialmuseet skal virka initierande og gjera det mogleg for forskarar frå
ulike fagfelt og institusjonar å møtast om tema vassdrag og arbeida saman
i eigna fasilitetar, med forskingsverktøy på plassen og i eit levande vassdragsmiljø. "

Ein møtestad for vassdragsbransjen
Dette betyr mellom anna at NVM skal vera ein eigna møtestad for forskarar,
fOlValtarar og andre i bransjen. Mange har uttrykt behovet for ein slik
møtestad, og det norske forskingsmiljøet ser NVM som ein katalysator
som bør kunna føra ulike fagmiljø saman. Museet si rolle i forskingsprosessen vil kontinuerleg bli drøfta og utvikla i åra som kjem.

Kurs- og

konferansesenter

Ei levande forskings- og næringsverksemd krev nærkontakt mellom aktive
forskarar, næringsliv og utdanningsinstitusjonar. NYM vil arrangera regelmessige samlingar på nasjonalt og internasjonalt plan. I nærområdet er det
mange høvelege overnattingsstader i ulike kategoriar.
Blant fasilitetane NVM vil kunna tilby, er eit spesialbibliotek med
miljøfaktabank for Suldalsvassdraget - der ein kan finna relevante opplysningar om naturtilhøve, ressursbruk og inngrep. Museet vil og ha
tilgang til nasjonale og internasjonale miljødatabasar.

lover 30 år har det vore stor flrskingsaktivitet knytta til Suldals-vassdraget.
I forsøksrenna på Førland vert mellom
anna levevilkår for laksungar kartlagt.
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Aspreia.
Formidling av kunnskap om vassdrag og vassdragsøkologi er ei viktig oppgåve for NVM. Museet skal vera ein "tenesteytande formidlingsinstitusjon
for lokal- og storsamfunnet, med ein open og utadretta profil".
Museet si rolle som opplevingsanlegg/-område står sentralt, og opplevingane
som skal formidlast kan ein dela i tre hovudkategoriar: Natur (med vekt på
det biologiske livet i og nær vassdraget), kultur (vassdraget som. føresetnad
for busetnad og rekreasjon) og næring (førindustriell og moderne teknikk,
vassdraget frå eit samfunnsøkonomisk perspektiv). Formidlinga er fordelt
på fire nivå: Sandsfossen, Suldalsvassdraget og vassdragstema på nasjonalt
og internasjonalt nivå.

Ei

storstove for nærmiljøet

Sambruk er god ressursbruk, og i den fysiske planlegginga av NVM er det
lagt stor vekt på å koma behovet til dei fastbuande i kommunen i møte.
Bygget skal vera til glede og nytte for lokalbefolkninga, som ikKje berre far
eir museum - men og eit moderne kultursenter.
Bygget vil ha eit sainla netto areal på kring 2300 m 2, og skal mellom anna
innehalda ein kombinert lcino-, konsert- og teatersal med 300 sitjeplassar;
eit nytt hovudbibliotek i kombinasjon med museet sitt spesialbibliotek og
eit felles "torg" med kjøkken, kafe, butikk, garderobar og toalett. Det 90
mål store uteområdet med turstiar, amfi, bekkeanlegg m.m. vil og vera
tilgjengeleg rekreasjonsområde for bygdefolk.

Meir enn berre vatn
Bom og ungdom, både lokale og tilreisande, vil vera ei sentral målgruppe
for NVM. Eit besøk på museet vil garantert ikkje bli keisamt: Dei unge
vil kunna delta i eksperiment og vassleik, komponera musikk, oppleva
spanande installasjonar, konsertar og framsyningar, vitja galleri og verkstad. At utgangspunktet for museet er vatn og vassdrag, er ikkje noko
hinder for å kunna tilby ei allsidig oppleving - tvert om.
Museumsbutikken og kafeen vil ha eit allsidig utval temarelaterte varer og
publikasjonar, samt lokale matprodukt. Publikum vil elles kunna gle seg
over temautstillingar, sommarkonsertar i det fri og andre aktivitetar som
anlegget vil skapa grunnlag for.

Suldalsvassdraget gir rom for
eit vellav lærerike opplevingar ikkje minst for born og ungdom.
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Ein

attraksjon

for reiselivet

Foeskarae og bransjefolk, fastbuande og ungdom under utdanning er alle
viktige målgrupper for NVM. Ei anna sentral målgruppe er reisande frå
inn- og utland som vitjac staden og museet i samband med ferie og fritid.
Denne gruppa vil i utgangspunktet utgjera den langt største delen av
besøksgrunnlaget for NVM . Høgsesongen vil vera på sommacen; med
dagsbesøk frå regionen, hyttefolk og tilreisande elles på rundreise i Noreg.
For alle målgruppene gjeld at ein skal kunna nytta vassdraget aktivt oppleva kulturminne, ta del i tematucac, vera med på aktivitetac i eller ved
vatn m.m. Heile Suldalsvassdraget vil bli inndelt i grendevise basar der det
er laga natur- og kulturstiac, og der ein kan oppleva vassdragsmiljø åleine
elJer saman med andre.

Det er

spennande å koma til Suldal!

Mange vil koma avdi museet, som det einaste i sitt slag, er ein attraksjon i
seg sjølv. I tillegg kjem det faktum at Suldal er rik på natur- og kulturopplevingac som trekkjer reisande til kommunen: Frå utsynet over det
gigantiske Blåsjø-magasinet til turac med tradisjonsrike og meir enn
hundre år gamle Suldalsdampen; frå snødekte påskevidder på Gullingen
tillaksestudio og dramatisk kamp med storfisken i Lågen; frå kvernhusmiljø på Kolbeinstveit til skjærgacdsbål og kvite segl sør i Bogsundet.

Suldal er rik på natur- og kulturopplevingar - med mange
spor etter vassdragsbruk. Dette biletet er henta frå Mokleiv
ved Suldafsvatnet. I bakgrunnen skimtar du fYllmassen
ved Kvilldal kraftstasjon, som no er ein del av landskapet.
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o

samla.

Det tredje delmålet som er definert for NVM, er og det målet som ligg
nærast opp til det ein tradisjonelt tenkjer på i samband med omgrepet
"museum": Dokumentasjon og bevaring. Denne funksjonen vil vera viktig
for å kunna skapa og sp reia kunnskap.

Levande

historie, levande kultur

Vi har alt nemnt miljøfaktabanken og tilgangen til internasjonale
databasar - sentrale element i museet si rolle som kunnskapssenter.
Dokumentasjonsarbeidet vil vera eit samarbeid mellom dei lokale,
regionale og nasjonale institusjonane som står bak stiftinga av museet.
Det vil bli samla inn materiale i form av film, skrift, foto, tape m.m.
Ein vil og søka kontakt med tiltak og institusjonar som har liknande
formål i andre vassdrag.
NVM vil også søka eit aktivt samarbeid med grunneigarar og tilbydarar
i reiselivet for å bevara og aktivt bruka kulturminne og tekniske installasjonar langs vassdraget, samt pleia og leggja til rette kulturmiljø i
nærområdet. Ryfylkemuseet er ein nær og viktig samarbeidspart i dette
arbeidet.

Andlet til

andlet med fortida

Same kva slags museum ein vil skapa, høyrer gjenstandssarnlingar med.
NVM kjem til å samla kunnskap om tekniske, kulturhistoriske og naturhistoriske gjenstandar både i Suldalsvassdraget og i andre vassdrag.
Samlingane kan vera eigde av andre, plasserte rundt om i lokalmiljøet og
elles i landet der dei høyrer heime - men dei vil uansett spela ei sentral
rolle i formi~ings- og forskingsarbeidet ved museet.

Vassdraget har gjennom århundrar

gitt grunnlag for liv og busetnad
langs heile Suldals-dalføret.
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Vegen/ram.
NVM ei ikkje lenger ein fjern ide - etter 13 års planarbeid kan vi sjå målet
koma nærare. Tida fram mot opninga i 1997 kjem til å gå fort nok - mykje
skal gjerast, og mange vil få det travelt. I grove trekk vil aktivitetane fram
mot opninga falla slik:

IFramdriftsplan

Ein del av

miljøet

Basen for NVM skal byggjast.på Sand i Suldal kommune - nærare
bestemt på Hedl, eit område på kring 90 mål ovanfor Sandsfossen.
Laksestudioet som alt er på plassen vil inngå som ein naturleg del av
museet, og ein legg stor vekt på at heile anlegget skal ta omsyn til lokal
byggeskikk og kulturlandskapet ikring. Desse krava vil og vera sentrale
når vinnarane av arkitektkonkurransen som er utlyst, skal kårast.

Stiftelsen
Norsk vassdragsmuseum
Sjølv om initiativet til NVM
oppstod i Suldal, og museet skal
liggja der, er ansvaret for å etablera
og driva museet fordelt mellom
lokale, regionale og nasjonale
samarbeidspartnarar. Den private,
ikkje-kommersielle stiftelsen
Norsk vassdragsmuseum vart ~kipa
15. juni 1994, har sete i Suldal og
består av følgjande stiftarar:
• Energiforsyningens
Fellesorganisasjon
• Norges vassdrag~- og energiverk
• Norges Landbrukshøgskole
• Norges Tekniske Høgskole
• Norsk Hydro AlS
• Norsk institutt for vannforskning
• Rogaland Fylkeskommune
• Ryf),Jkemuseet
• Ryfylkerådet
• Senter for vassdragsmiljø og
villakskunnskap
• SINTEF NHL
• Suldal kommune
• Universitetet i Bergen

NORSK
VASSDRAGS
MUSEUM

Norsk vassdragsmuseum

4230 Sand
Telefon 52 79 74 Il I 52 79 75 77
Telefaks 52 79 74 28
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HYDRO OG VANNKRAFTEN
Hydro Energi, Odvin J. Ramsholt
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HYDRO OG VANNKRAFTEN

Historisk tilbakeblikk og fremtidsperspektiver

Odvin J. RamshoIt
Hydro Energi
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HYDRO OG VANNKRAFTEN
Historisk tilbakeblikk og fremtidprespektiver

Vårt land med den særpregede natur, de høye fjellplatåer og de
mange vassdrag utfor fjellstup, ned i de trange daler mot de dype
fjorder i ville kast og i lune elveløp. Dette er Norge - en
naturopplevelse av de sjeldne - som vi både ønsker og plikter å ta
vare på.
Og solen, den evige energikilde og drivkraft, befordrer de store
nedbørs-mengder og gir våre fjellplatåer med de gode
magasineringsmuligheter og vassdrag en energirikdom som aldri
tar slutt. Vannets evige kretsløp - den mest foredlede og
miljøvennlige energikilde vi kjenner.

A utnytte denne energirikdom til beste for alle totalt sett,

er en

balansegang mellom natur- og miljøverdier, energibruk og
ressursutnyttelse, i videste forstand er det snakk om livskvalitet. En
utfordring - en fascinerende oppgave - spesielt for oss som arbeider
i og er ansvarlig for kraftforsyning og energidekning for vår industri,vi har et samfunnsansvar.
Man var tidlig klar over hvilken nasjonal naturherlighet vi hadde i
våre vassdrag og den skadevirkning en ukontrollert utnyttelse
kunne føre til. Gryende politisk aktivitet og engasjement fra
Stortingets side på slutten av 1800-tallet la grunnlaget for den
lovgivning som fikk sin endelige utforming i begynnelsen på 1900-
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tallet. Det vitner om stor forståelse og fremsynthet for vannkraftens
betydning for utviklingen av vårt samfunn.
Således kom den såkalte "statsborgerloven" i 1888 og
konsesjonsplikt ble innfø rt - et fø rste nasjonalt vern. Og penger ble
bevilget av Stortinget for oppkjøp av fossefall på Statens hånd.
Utnyttelsen av vannkraften var heller beskjeden, skjønt historien
kan fortelle at det skal ha vært installert vannkraft-maskineri med en
kapasitet på 37000 hk allerede ved

årh~.mdreskiftet.

Men det var da - ved århundreskiftet - det begynte etter datidens
forhold en gigantisk industrireising som videreutviklet seg og skulle
vise seg å bli bærebjelken i vår samfunnsutvikling og økonomi.
Grunnlaget for Norge som industrinasjon ble lagt. Og vannkraften
var fundamentet. Den imponerende handlekraft og beslutsomhet
som den gang ble vist, burde vi kunne ta lærdom av i vår tid når vi
ser de resultater som ble oppnådd.
Det er for oss alle kjente navn:
•

oppfinneren og forskeren Kristian Birkeland og

•

ingeniøren og strategen Sam Eyde
som etter hvert med god hjelp fra

•

finansmannen Marcus Wallenberg

representerte et faglig mangfold og i fellesskap la grunnlaget for
den industriutbygging som førte til dannelse av Norsk Hydro i 1905.
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Vannkraften var fundamentet og store utbyggingsprosjekter tok
form. Men det var også den gang kraftpolitisk aktivitet - årvåkne
politikere så en fare i den store utenlandske kapitalinteresse som
ble synliggjort i forbindelse med Sam Eydes aktivitet. Således fikk vi
den første lov vedr. erverv av vannfall kalt "panikkloven" i 1906,
nærmere utformet og vedtatt i 1907. Og vi kjenner lovutviklingen på
dette området med det lovverk fra 1917 som er gjeldende den dag i
dag med relativt få endringer. Det er grunn til å nevne at man fra
første stund hadde miljø- og naturvern i tankene. En totalvurdering
av samfunnsmessige nytteverdier og skade- og ulemper for
allmenne interesser en utbygging medførte, skulle ligge til grunn
når beslutning om konsesjon skulle gis. Kort sagt: den
samfunnsmessige nytteverdi skulle være stø rre enn skade- og
ulempene dersom utbygging i et vassdrag skulle tillates.
Det lovverk, forordninger og bestemmelser som senere er kommet
til er omfattende og fø rer til tidskrevende behandling som synes lite
rasjonell.
I vår tid hvor fremtidig kraftdekning også i Norge blir stilt overfor
alternativet varmekraft med de miljøaspekter fossilt brensel har, er
det grunn til å spørre om gjeldende lowerk, bestemmelser og
praktisering fører til et balansert forhold mellom de forskjellige
interesser.

Hydros historie startet i 1905, men allerede et par år tidligere var
banebrytende eksperimenter og forsøk utført i Frognerkilen og på
Notodden. Industriideen var å finne en økonomisk og teknisk
realiserbar prosess for kunstig utvinning av luftens kve1stoff med
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påfølgende oksidasjon med luftens eget surstoff. Produktet skulle
være salpeter til erstatning for Chilesalpeteret som allerede da
hadde en begrenset kapasitet.
Den teknologiske prosess krevde store kraftmengder og en
gigantisk kraftutbygging tok til.
•

Svelgfoss kraftverk ble bygget på to år. Den kom i drift i
1907, til da Europas største med 40.000 hk.

•

Vemork kraftverk ble satt i drift i 1911 med 145 000 hk.
Det sies det var verdens største vannkraftverk nest etter
Niagara.

•

Såheim kraftverk ble satt i drift i 1916 med 167 000 hk.

Det var disse store utbyggingene som muliggjorde Hydros
industrireising og videreutvikling. Vannkraften var basis, et middel i
prosessen ikke et mål i seg selv. Senere kom flere utbygginger til
og industristedene Notodden og Rjukan vokste frem. Kjærkomne
arbeidsplasser ble etablert i en vanskelig tid for vårt land.
Hydro hadde en ledende posisjon også i fortsettelsen med integrert
vannkraft- og industriutbygging. Og dette mønsteret har selskapet
lagt til grunn for sin virksomhet helt opp til idag - størst mulig
egendekning av kraftbehovet.
Andre selskapsdannelser fant også sted i tiden som fulgte og som
det fremgår av Fig. 1. var det en jevn stigning i kraftutbyggingen

frem til 1940. I denne tiden ble det skapt et miljø og en kultur med
utstrakt forståelse for den potensielle verdi vannkraften
representerte. Lokale interesser og industri i god forening. Det var
en kompetanseutviklende periode, hvor grunnlaget for våre
vannkrafttradisjoner ble lagt.
Krigen la sin klamme hånd om all skapende virksomhet - også
kraftutbyggingen. Men da den var over fremsto på mange måter et
nytt Norge - mulighetenes tid var igjen inne. Mye skulle tas igjen og
tiltakslysten var stor. Og som det fremgår av Fig. 1 var det i
perioden fra 1950 til 19aO-årene en ekspansjon som mangler
sidestykke. Det var i denne perioden Hydro bygde ut Røldal-Suldalanleggene sammen med Staten.
Økonomiske begrensninger gjorde seg etter hvert gjeldende. Dertil
kom en mer bevisst naturvernpolitikk med verneplaner fra lO-årene
og Samlet plan i BO-årene, som i sterk grad har medvirket til en
markert dempning - nærmest stagnasjon - i kraftutbyggingen frem til
vår tid.

2

Vannkraftens betydning for norsk energiforsyning fremgår av Fig. 2,
med over 50% andre. Dette er enestående i det globale bilde, hvor
fossile brensler er dominerende. Der utgjør vannkraften som

3

primær energikilde kun 6% - Fig. 3.
Også når det gjelder elektrisiteten som energibærer er Norge i en
særstilling - praktisk talt all vår kraftproduksjon er basert på

4

vannkraft - Fig. 4 viser denne situasjonen. Og generelt øker
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elektrisiteten sin andel med sterkere stigningstakt enn den totale
energibruk.
Hydro mot 1OO-årsdag - hvordan ser kraftsituasjonen ut?
Hydro er idag landets nest største kraftprodusent med en midlere
årsproduksjon på nær 10 TWh. Hydro er den desidert største
kraftbruker med en årlig kraftomsetning på 15-16 TWh.
Hydro er i konsesjonslovens forstand en privat utbygger, d.v.s. at vi
rammes av hjemfallsbestemmelsene i lovverket. Ved konsesjonstidens utløp - normalt 60 år - hjemfaller anleggene vederlagsfritt til
Staten. Fig. 5 illustrerer situasjonen, kontrakter løper ut og kraftverk
hjemfaller. Dette influerer selvsagt ikke på den totale krafttilgang i
det norske system, men det har meget stor betydning for
industriens situasjon. Store, tunge investeringer er ikke mulige uten
at en sikker langsiktig kraftdekning med kjent kostnadsprofil er til
stede. Det er idag et sprik mellom ønsket krafttilgang og sikker
langsiktig kraftinndekning på kjente økonomiske kriterier. Dette er
den situasjon Hydro og andre med oss står overfor.
Hvordan kan vi møte fremtidens kraftbehov - hvilke muligheter har
vi i vannkraft-Norge?
Vi kan utnytte det utbygde vannkraftsystem på en mer optimal måte
ved opprustning/utvidelse og bedre vannhusholdning. Et godt
eksempel på dette er det Hydro har oppnådd på Rjukan - Fig. 6 orientert om på befaringen igår.
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Vi kan i mulig grad dempe etterspørselen med enøk - uten at dette
skal legge en begrensning på aktivitet/sysselsetting og utvikling.
Enøk i industrien vil ikke frigjøre kraft da en kapasitetsøkning
naturlig følger, men spesifikt energibruk reduseres.
Vi kan utnytte noe av vår naturgassrikdom i kraftproduksjonen.
Vi kan bygge ut mer vannkraft.
Det ligger naturligvis til rette for en kombinasjon av alle muligheter,
men vi skal her konsentrere oss om vannkraftpotensialet.
I Norge regner vi med et utbyggbart vannkraftpotensiale på 175
7

TWh/år - Fig. 7. Av dette er allerede utbygd ca 60% og omlag 20%
er vernet. Vi står tilbake med ca 30 TWh/år, hvorav betydelige
restriksjoner er lagt m.h.t. vannkraftutbygging. Det er ikke bare
økonomiske begrensninger men også betydelige miljømessige
faktorer inne i bildet. Det er og vil bli en naturlig og harmonisk
balansegang mellom ulike interesser - hvor balansepunktet ligger er
det delte meninger om.
Hvor stor andel skal skånes for vannkraftutbygging?
I en viss grad har man under planlegging/utbygging unnlatt å ta
med de vassdrag man antok ikke ville bli innvilget konsesjon p.g.a.
motstand begrunnet med skader/ulemper og naturvern-reaksjoner.
Dette reflekteres ikke i de tall som normalt oppgis - vi har fremdeles
et "skjult vern". Den reelle situasjon er at vi har et utbyggbart
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potensiale på ca 200 TWh/år, hvorav er "vernet" ca 60 TWh/år,
d.v.s. ca 34% - tall angitt av NVE.
Med de strenge krav man idag har til naturpleie ved utbygging og
den måten dette etterleves på - er naturinngrepene generelt
beskjedne i forhold til den samfunnsmessige nytteverdi. Med den
store verneandel vi allerede har - skulle det i hvert fall ikke være
grunn til å legge strenge restriksjoner på det gjenværende
potensiale på 30 TWh/år.

8
9

Vårt vannkraftbaserte kraftsystem er karakterisert ved stor energilagringskapasitet - Fig. 8 - og relativt stor effektinstallasjon - Fig. 9.
Dette innebærer stor produksjonsfleksibilitet. Vannkraftaggregater
kan lett reguleres, hurtig og uten store endringer i effektivitet!
virkningsgrad. Det er ikke tilfelle med termiske kraftanlegg. En
samkjøring mellom vårt kraftsystem og det termisk baserte
kraftsytem i Europa forøvrig ligger vel til rette og det er et
optimaliseringspotensiale. Det er fullt mulig å utnytte denne
mulighet og samtidig ta vare på våre nasjonale interesser m.h.t. vår
egen kraftoppdekning og sysselsetting. Dette er en såvel politisk
som faglig utfordring.
Kraftproduksjon har et miljømessig aspekt - som det fremgår av Fig.

10

10 er en overveiende del av verdens kraftproduksjon basert på
fossilt brensel. Og med dette følger betydelige klimagassutslipp -

l

Fig. 11. Og ser vi på den kraftintensive industri med prosesser som
teknologisk forutsetter elektrisitet (kan ikke erstattes), er aluminium
et godt eksempel og illustrerer vannkraftens fortreffelighet

2

miljømessig - Fig. 12.

103.

Når det gjelder naturvern og miljø plikter vi å tenke globalt. Vårt
bidrag til fellesskapets beste vil være en balansert utnyttelse av vårt
vannkraftpotensiale og naturgassressurser i kraftproduksjonen.
Vi har imidlertid en global utfordring å bidra til en miljøvennlig
kraftdekning - kun 18-20% av utbyggbare vannkraftressurser regner
man med er utbygget. Den betydelige kompetanse norske bedrifter
og leverandørindustri har på vannkraftsektoren må opprettholdes
og videreutvikles. Med den labre utbygging man har hatt i Norge i
de senere år har dette vært et merkbart problem. Norsk industri må
engasjere seg på verdensmarkedet - vi ser idag gode takter, vi har
tro på norsk engasjement.
Vår innenlandske kraftinndekning er knapt i balanse i et år med
midlere tilsig og den alminnelige forbruksvekst ligger på ca 2% p.a.
Industriens kraftbehov vil alltid være varierende avhengig av
markedene - men med relativt små utslag. En tilstrekkelig og sikker
krafttilgang er en fundamental forutsetning for en livskraftig og
utviklingsdyktig industri. Kraft er en innsatsfaktor med et langsiktig
perspektiv og vårt kraftforsyningsmiljø har en sentral plass og
oppgave i den fremtidige industrivirksomhet - den viktigste
verdiskaper i vårt moderne samfunn. Vi må ikke komme i den
situasjon at knapphet på energi og politisk pålagte rammebetingelser blir så belastende at det begrenser en naturlig
industriaktivitet og utvikling.
Norge - ett av verdens mest energirike industriland med store
olje/gass-forekomster og et fortsatt betydelig vannkraftpotensiale -
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har store muligheter i det utvidede industripolitiske landskap vi er i
ferd med å sive inn i. Vi må gi akt på de utviklingstrender vi ser i
3
4

tiden - Fig. 13 og 14 - , som et grunnlag for vår strategi på
energisektoren.
I pakt med de beste tradisjoner i vårt miljø, er det en utålmodig

trang til å ta utfordringer, sikre fremtidig kraftdekning og utnytte våre
ressurser i et balansert forhold mellom de forskjellige interesser.
Kortsiktige tiltak og langsiktige disposisjoner danner vår
handlingsplan og Hydro vil fortsatt ha et sterkt energi-engasjement 5

Fig. 15.
Våre forfedre som startet vannkraftutbyggingen - verdens reneste
primærenergikilde gjorde sin etterslekt en velgjerning. Det må vi ta
lærdom av i våre disponeringer med tanke på de kommende
slekter. Og vi slutter ringen med Sam Eydes motto - den norske
ungdom tilegnet - "Hvor der er en vilje er der en vei",
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ENERGI - UTVIKLINGSTRENDER

(1)

•

Verdens energibehov vil fortsatt øke - avtagende vekstrate.

•

Fossilt brensel vil fortsatt dominere - dekke økningen de
nærmeste lO-år. Naturgassen vil spille en stadig større rolle.
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•

Elektrisiteten som energibærer vil øke sin andel.

•

Teknologiutvikling og ny teknologi er drivkraften i den
økonomiske vekst og energibruk samtidig som den samme
teknologi gir oss mulighet for å dempe og ,b egrense de negative
sider ved vekst på ressurser og miljø.
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ENERGI - UTVIKLINGSTRENDER

(2)

•

Miljømessige hensyn vil generere økonomiske tiltak SOlll
begunstiger energisystemer med llØY virkningsgrad og lave
utslipp.

•

Økende interesse og behov for distribuert kraftproduksjon
og co-generering begunstiger systemer tilpasset lavere ytelse.

•

Alternative energikilder - i sterk teknologisk utvikling.
Vil ikke kunne gi bidrag av betydning før langt ut illeste
århundre.

•

Vannkraftutbygging - økende interesse ut fra natur- og Illiljøhensyn.

•

Norge som energinasjon vil øke sitt illternasjonale ellgasjemellt.
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Fig. 15
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FREMTIDSPERSPEKTIVER - SATSNING

ENERGIEFFEKTIVISERING

•

Energibruk pr. prod. enhet skal ned.

VANNKRAFT

•

utbygde vassdrag / anlegg skal utvides /
forbedres

•

fortsatt skånsom nyutbygging

•

globalt engasjement av norsk industri

NATURGASS

•

gasskraftverk er et nødvendig supplement

•

brenselcelleteknologi utvikles - FoU

AL TERNA TIV ENERGI - KILDE OG BÆRER

•

solenergi prioriteres - FoU innsats

•

biomasse oppfølging / utvikling

•

hydrogen som energibærer / solenergi FoU

•

superlederteknologi - FoU innsats
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COOPERATIVE APPROACHES TO WATER QUALITY PLANNING
Western Lake Superior Sanitary Distriet, USA, Kurt Soderberg

122.
KURT SODERBERG - WESTERN LAKE SUPERIOR SANITARY DISTRICT

1

oCooperative ..-\pproaches to Water Quality
Planning
St. Louis River
Duluth, Minnesota

2

Lake Superior, USA/Canada
LlOverview
• Loca1ion
• North Central USA
• Western-most portian afthe Gr=t Lakes

• SL Louis Riycr - Tributary to Lake Superier-

3

oWorid satellite slide
• Shows the world view of North America

4

LJGreat Lake satellite view
• All of the examples of cooperative planning are concerning the western
most part of the Greal Lakes, in Duluth, Minnesota, the St. Louis River
which flov.'S into Lake Superior at the western point, and cooperative
approaches for the Greatest of the Great Lakes

5

LlClose Up of Lake Superior
• This is a doser view of Lake Superior, \..-ith a credit to Lake Superior
Center, which is an educational organizalion aimed at better understanding
for fresh water issues.

6

oSt. Louis RiverILake Superior History
• Fur Trading Routes 18th and 19th Century
• Hydroelectric power since 1905
• Major industrial area unti11970's - Pulp and Paper, Timber Production,
Steel Mills and Chemical Manufacturing

7

ClSt_ Louis RiverILake Superior History
• Transportation system for variery of commodities, especially a."oricultural
products and iron ore

• Used as waste disposal site for both municipal and industrial wastes
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8

:JHydroelectric dam
• Part of the earliest hydroelectric system on the St. Louis River

9

:]Paper mill
• St. Louis River has been the site of industrial operations srnce the rnid1800's - r.elatively new to you, but historie to those of us in Minnesota.

10

OF ormer steel mill
• Large steel operations which closed. from 1970 to 1980, but have left
legacy of contamination.

11

uShipping
• Duluth and the St. Louis river have been a regional and international port

since its founding.
12

c:JWaste disposal
• One of the reasons for industries locating on the river was the access ro
water for the proeessing, a..ld for waste disposal. TItis example \\""3$ from
the Duluth harbor in 1970' s. AJmost direct discharge, ",ithout any
treatrnent to speak of

13

CJFour Examples ofCooperative Planning for Water Quality
• Western Lake Superior Sanirary District (WLSSD)
• Remedial Action Plan (RAP) for the St. Louis River
• Hydroelectric Re-Iicensing Proeess
• Bi-National Program to Restore and Protect Lake Superior

14

LJWestern Lake Superior Sanitary District (VILSSD)
• Political Union of2 Counties, 7 Ciries, and 9 To"'nships. Plus 5 Major
industries .
• To improve water quality .

• To provide wa.."1:ewater and s.olid w3ste pl3I1Ding and disposal servicc:s.

• Established under the goals of the 1972 Federal Clean Water Act - Fishable
and Sv.inunable Waters by 1985

15

L.l\VLSSD Board ofDirectors
• Four members appointed by largest eity - Duluth
• 1llree members appointed by C]oquet - city .....,th largesr industrial cusrorner
• One elected by other cities and rownships in St. Louis County

• One elected by cities and townships in Carlron Cowuy.
16

OMinnesotalWLSSD maps
• Until 1971, there was no unified pollution control system for the region.
Each city and to\vn competed for development, and often were not able to
provide basic services because of the eost. \VLSSD was ereated by the
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state legislature to provide regIonal planning and treatment services.
17

LJ\Vl-SSD History
• Creared

ID

1971 by the Minnesota Legislature

• Wastcv,-ater/Solid Waste Proeessing plant began operatIons
• All governments and industries
offered

In

1978

required ro participate in the senkes

• Serves an area of 1300 square kilometers (500 square miles)
18

Ll\VLSSD Overview
• \Vaste\\a.ter Collection Sy"Stem ofSewers and Forcemains - over SD Km.

• Wastev,,'"ater Trea!ment - daily capacity of 151,418 cubic meters per da)' (40

t.'IGD)
• Solid waste proeessing of 67,500 tonnes per year (75,000 US. tons)
• Sludge Disposal using Co-incineration v.-ith Refuse Den .... ed Fuel (RDF)
19

oSchematic ofDistrict System
• \Vha! was planned by the

Board, ...ith the local govemments was ane

regional sewage disposal S)"Stern which pipes the municipal and industrial
yr,;astewater to one central treatrnent plant
• \VLSSD is govemed by a nme member appointed Board., ·with seven votes
required for action on any itern.
20 ~ Waste

Disposal Comparison

• 1975 - 14 Separate Di:;.charges
• 140,000 Cubic meters per day of flow

• 495,000 Kg. per Day Biochemical O:-,:ygen Demand (BOD)
21

c:J W astewater Treatment
• Preliminary Treatment - Screening and Grit Removal
• Oxygen-Activated Sludge Proeess (Vnox)
• Advanced Secondary Treatment \'vith Coal/Sand Multi-media Gravity
Filtration

• Disinfection v.ith Chlorine and Dechlorination
22

OAerial view of plant
• Built in the 1970's, and put on-line in 1978, this plant is still one of the
most modem and progressive in our area.

23

oSludge Disposal
• Sludge Dewatering with Dissolved Air-flotation Thickening and Filter Belt

Press.
• Sludge Disposal by incinerarion ..."ith Refuse Derived Fuel (RDF)
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24

CJFuel Preparation
• RDF Processing removes metals, glass and non-combu:>Libles from
incoming solid waste.
• Proeessing rejects are landfilled.

25

cJIntegrated Solid Waste Management
• Generalors of recyclables and ha7..ardous materials are required to remove
those materials before delivering the '\1.-aste for processing.
• Strong., diverse educarion programs and customer relations.

26

OWLSSD Issues
• Management of persistent toxic substances
• MerCU!)', peB' $, Dioxin, other metals
• Pollution pre\'ention \'Ci$U$ the addition.al of more ~tment technology

• Cost of additional ser.·ices and the unwillingness of the public to pay for
programs
• Public educarion and awareness
27

c:JCooperative Planning on the St. Louis River
• Remedial Action Planning (RAP) proeess
• Retwning the River to recreational use
• 11,000 acre fish and \lr'ildlifc habitat
• NavigableIProtected waters for boating and water sports
• Urban recreation l'Ocal point
• Allov"ing for continued industrial and municipal uses .....ithout further
degradation

28

CJRemedial Action Plan title slide

29

CJ42 Areas of concem throughout the Great Lakes system
• Public participation process mandated by the federal governments of the
US. and Canada in their 1978 Great Lakes Water quality agreement

30

oSt. Louis River area of concem
• Affects the entire river system, from beginning to end.

31

CJRAP organization structure
• Headed by MinnesotaJWisconsin pollution control agencies
• Strong Citizens advisory comrnittee. Headed by steering committee,
staffed by states.
• Various committees 10 make recommendations and to discuss
implementation.

32

CJRAP development~ stages l ,2~&3
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• Stage 1 - Assessment of environmental conditions.
• Stage 2 - Strategies to restore andJor protect natuI3l re50tuce "ruues

• Stage 3 - Monitoring and implementation.
33

uSlide of past industrial discharge
• Plan deals V.1th dischargers

34

!...=JSlide ofNernadji river sedirnents
• Sedirnentatlon

35

oSlide of creosote sludge
• Remediation of sediments and past industrial dumping like this sludge
from the ri,.er bottom.

36

CJSlide offish with turnors
• Other impaired uses, like abnonnalities in aquatic life

37

wStrategies for Stage 2
• Reduce tOXIC inputs
• Assess ecosystem impacts from toxics

• minimize nonpoint source pollution
• Protect habitat
38

CJDredge spoils at Erie pier
• Safe dredging and contaIninated sediment disposal.

39

LlAerial view of St. Louis river
• And res to ring and protecting our great river for use by all cirizens.

40

oCooperative Plruming on the St. Louis River
• Re-licensing ofHydroelectric po\ver stations
• OVer.1e\\'

• Relicensing issues
•

Ren~':lblc

enc:rgy vs. fossil fuds

• lmpoundrncnt so:Iiments
• Historie river o::.ology

• Wildlife habitat vs. gener-ation capa.city
41

LJHydroelectric Power Generation
• History on the St. Louis River since 1905.
• Minnesota Power has been a participant in Water quality planning efforts.
• Currently being reviev,red for new 3 Oyear operating license.
• Largest generating station is located v.':ithin a State Park.

42

oSt. Louis River hydro system
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• Minnesota Power has a system of reservorrs, dams, and generaring starions
which generate approximately 10% ofits elecuicity.
• The remamder is generated by burning coal for power
43

uExample ofMP system

44

uRelicensing time line
• Extensive public involvement built into the proeess, rotaling 5 and one half
years to renev.-' a 30 year license.
• Requires eA1:ensi\'e considerauon of alternauves in order 10 secure a new
license.

45

LJ 1986 Electric consurners protection Act
• Elirninated murucipal preference
• Requires FERC to give pol-ver and nonpower values "equal consideration"
• Require app. to protect . roingate, and enhanee natural resource yaJues
• Grearly increased !he role of resource agencles.
• Create a 3 suge agency consultdhOn pro cess

4$

LJAgencies, organ. :MP consulting
• Federal, state, locaL and narive peoples.
• LandO\\'11ers
• Concemed citizens.

47

CJEnvironrnental Issues
• Concems related to dam and resen.'oir operations
• Concems related 10 who gets rhe water.

48

CJEnvironmental Issues-Operations
• Reservoir drawdo\l.'l1 and water level fluctuations
• Changes in natural river flow regime
• Turbine and spill\\'aY mortality
• Water quality effecrs (DO, temp., sedimentation)
• Blockage of fish migration.

49

LJEnvir. Issues-Vlho gets the water
• Power generation
• Fish and 'vildlife
• Recrearion and aesthetics
• Reservoir versus river.

50

CJEnvironmental issues - Eagles
• Consideration of better habitat for Bald &gies.
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51

LlEnvironrnental issues - fish habitat.
• Comparison of fish caught in reservoirs, versus ather natural waters.

52

c:JOverview of Thomson system
• Reservoirs, dams, po\ver generation

• Locarion of state park
• Omer considerations
53

OCooperative Planning for Lake Superior
• Bi-National Program to Restore and Prot~t Lake Superior
• Federal govemments - United States and Canada

• Sutes govemments - Minnesota, Wisconsin and Michigan and Province of
Ontario, Canada
54

L:Hssues
• Persistent Toxic Substances

• Ecosystem management principles
• Greater input from stakeholders in the basin to help guide the proeess
• One set of common regulations and standards for the entire lake
• Development of a Lakewide Management Plan
55

LJOverview of Bi-national program
• Oerober l, 1991
• Immediare steps to restore and protect the Lake superier basin

•
56

Sp~ial

designarion, pollution preyention, and enhanced regulatory
programs.

L)lJC recommendation
• Lake Superior be a "demonstration area where no point source discharge of
any persistent toxie substanee \vill be permitted"

57

CJBi-national program
• Accepted by the govemrnents.

58

L1Parties involved in Lake Superior Bi-National Program
• Federal Governments of United States and Canada

• Three State governments and one Canadian Province
• 22 member multi-stakeholder advisory committee

• Four Universities from the shores of Lake Superior
59

O W orId map of largest fresh water lakes.
• Lake Superior is the Jargest in surface area.
• 300 - 500 year turnover.
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60

0253 large lakes
• 85% of su.rfuce fresh water

61

OWorld Water supplies
• Oceans - 97.2%
• lee caps - 2. 1%
• GroundWaler - .6%
• Suriåce '"dler (salme) -01%
• Surface v.-ater (fresh) - .0 l %

• Armosphere - .001 %
62

uPersistent Toxic substances IlC
• '"Because persistent toxic substances remain in the environment for lang
periods of time and become ...idel)' dispersed and because they
bioaccumulate in plants and animals-including hurnans--tha! make up the
food web, the ecosystem cannot assimilate these substances and thus they
are too dangerous to permit their release in any quantity ... ""

63

OSources ofmercury in Lake Sup.
• Atmospheric - 58.8~!')
• Morutored tributary 19.3%
• Unmorutored tributary 11.3%
• Direct industry 3.5%
• Direct mtmicipal3.1 %

• Causes us to consider new parmerships because the sources may be far
away.
64

LJPCB and Mercury reduction in Lake Superior
• 1970's effoTts focused on these two
• Traditional treatment plants which came on line reduced these persistent
toxics, but were not specifically designed for thetr removal.
• Declines have ceased, and rnay be mereasing.

65

oBioaccumulation slide
• Shows Bioaccumulation through the food chain.

66

LJLake Superior Center
• Aquatie Science Museum
• EduC3tional Outreach
• F reshwater Aquariurn (Planned 1991)

67

LJLake SuperiorlLake Baikal
• Unique partnership with Russians
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• Joint Kayaking exped.itior.s
• Joint govcrnmental dcdaralions

• Scientific intcrchanges.
68

CJBig fish caught on Lake Superior
• One of the prim31)' goals of all ofthese efforts is to retum the sport and
limited comrnerci.3J fishing to the area
• Second goal is to allow fish to be consumed ,\ithout advisories for the
mercill)° or other tox:ics which they contall.

69

OSailboat on Lake Superior
• Second goal is to make the river and lake available for fL>(;reational
purposes \vhich allow us to use our beautiful resource.

70

LJSunset on water
• Finally, there is a realizarion thar our environment ca.."1.'1ot 10lerate the kind
of abuse which it has been given, and that cooperatively we can irnproye
our lake and ri\'er systems.

71

OScenic shot of river
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The District
The Western Lake Sllperior
Sanitary District was created by the
Minnesota State Legislature in 1Cj?1 to
address serious environmental polIution problems in the lower St. Louis
River Basin. I nitially, the legislature
charged the District wi:h the responsibility of improving anj protecting
the waters of the St. Louis River and
its tributaries. In 1974, additional
legislation was passed which gave the
District the added responsibility of
solid waste manaaem;~nt
The WLSSD co~ers an 'area of
approximately 500 square miles anc;
includes the citles of Duluth, Cloqu8~.
Carlton, Scanlon, Wrenshall, Hermcditown, Proetor and Thomson; and tI'):;:

,.

pump stations

A.

regional

-

.

miles
,

o

1

2

3

plant

WLSSD botJndaries
sewered areas
municipalities
townships

rural townships of Silver Brook,
Thomson, Twin Lakes, Canosia,
Duluth, Grand Lake, Lakewood,
Midway, Rice Lake and Solway.
The WLSSD is governed by a nine
member citizen Board. Four mernbers
are appointed by the City of Duluth,
three by the City of Cloquet, one by
Carlton County cities and townships
and one by St. Louis County citie c
and townships.

Wastewater Treatment

Co-Disposal of Sludge
& Solid Waste

f-J .

w!
W

Wastewater from cities and
industries throughout the WLSSD is
transported to the regional treatment
plant through a 50 mile network of
interceptor sewers. Sixteen pumping
stations are necessary to move
wastewater from as far away as
Wrenshall and Jay Cooke State Park.
The three largest stations are toeated
in Cloquet, Scanlon and Knowlton
Creek in West Duluth.
The Distriet's regional treatment
plant is located at 27th Avenue West
and the Waterfront in Duluth. The
plant is designed to treat an average
daily flow of 43 million gallons. The
treatment plant operates 24 hours per
day and 365 days per year. Sinee
beginning operations in 1979. th~

When faeed with skyroeketing fuel
prices in 1974, the WLSSD Board
examined the feasibility of using prepared munieipal refuse as a fu el for
sludge ineineration. Engineering feasibility studies found 80% of the area's
solid waste to be eombustible. Therefore 400 tons of garbage per day
would be equivalent to 3,680 million
BTU's or 25,734 gallons of fuel oil or
55 tons of eoal.
The Distriet's Solid Waste Proeessing Faeility (SWPF) was initia"y eompleted in 1981 and signifieantly
modified in 1985 to eliminate operational problems and improve overa"
plant safety. The SWPF proeesses
over 300 tons of solid waste per day
from rE=!c::irlAnti !=I I

f'rHYlrno"l'i,,1 ,.,n~

Energy Conservation
and Heat Recovery

combustible materials, such as metal,
glass, etc., the system produces an
average of 150 tons of refuse derived
fuel or "ROF" each operating day.
Until now, this valuable source of
energy has been buried in area
landfills.
Sanitary landfills are still needed as
alternate disposal sites, but now their
useful life will be extended considerably. Landfills are used only during
down time of the SWPF and for disposal of inert ash and noncombust:b!es. This practice also
eliminates many of the undesirable
features of a landfill, including litter,
dust, noise, odors and water
pollution.

,-.,

Steam for
Plant U~e

I

l

Heat energy produced by coincineration of sewage sludge and
solid waste is recovered in a waste
heat boiler. This boiler converts heat
from exhaust gases into high pressure
steam which is used to power certain
process equipment. Low pressure
steam from turbine exhausts is used
to heat the plant and administration
building. This practice saves the District thousands of dollars per year in
electrical and fu el costs.
The District's solid waste proeessing facility is designed to allow processing of additional garbage to
produee excess ROF for marketing to
local industries and utilities. Continuing efforts such as these are designed
to control operating costs and solid
waste tipping fees.

Waste Heat
Recovery Boiler
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Water Quality Monitoring

The Future

The WLSSD not only provides area
residents with reliable methods of '.,
wastewater treatment and solid waste
disposal, but is also responsible for
maintaining a continuous water qualitY monitoring program of area rivers,
lakes and steams. This program is
designed to ensure that state water
quality standards are maintained and
to plan for future wastewater disposal
needs throughout the WLSSD.
The District's laboratory staff also
plays a critical role in daily operation
of the wastewater treatment plant.
Routine sampling and analysis procedures are designed to provide operations personnei with critical data to
make certain the plant operates at
maximum efficiency and the effluent
meets the high standards established
by the State of Minnesota......:.,.

The District's Regional Wastewater
Treatment System and Solid Waste
Proeessing Facility stand as evidence
of the area's commitment toward a
clean environment and economic stability. The benefits of these investments are obvious as sport fishing
returns to the St. Louis River and
industries expand in the DuluthCloquet area.
The future role of the WLSSD will
be to continue to provide dependable
wastewater treatment and solid waste
disposal for area homes and businesses at the lowest possible costs.
Other responsibilities will be to plan
for orderly and economic extension of
the regional sewer system. Coordinated extension of public utilities is
critical when planning for future residential, commercial or industrial
expansion.
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SPIRIT OF VOLUNTEERISM
Barbara W. Soderberg, State Forests, Minnesota
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Patch wom by Volunteers

u.s. Forest Service photo

Spirit Of Volunteerism
*BARBARA WAGONER SODERBERG

COl':GRESS ESTAHLISIIED A l':ATlOl':AL SYSTEM for
Ig America 's wilderness heritage "to assure that an
g population, accompanied by expanding sett led growing rnechanization, does not occupY and
Il areas within the U nited States, ~ The Wilderness
'ided unprecedented protection for the millions of
es nationwide, includ mg Minnesota 's Boundary
:anoe Area Wilderness (BWCA), "where the earth
)mmunity of life are untrammeled by man. where
lself is a vi\ilOr \,'ho does not remain. " Congress
I the Forest Service with stewardship of this wild
llld chargcd it with the responsibility of preserving
eval character of wilderness land, As is apparent

from the many partnerships formed over the years. the
Forest Service cannot achie\e the pllrposes of the Act
witholl! hclp.
Fortunately. many dedicated men and women rca li/c
that it takes more than an Act of Congress tI) ensure that
America\ wilderness endures. For the past two surnmers.
the Superior National Forest wilderness management team
has grown by more than 40 full-time. long-term n!fwllccr.I,
These peoplc were more than bodies providing fr<,,' bi,or.
more than workers simply follO'.ving instrucrloil'. They
donated their hearts and minds as well as theil l,· -Jie~
they wc re individuals who \'olunteercd theit srir1i'
They came from all walks of life
st,· '(s, the:

1 39 .

Volunteer Archeological Aids Doug Wt'lsh and Pat Harrison assess the cultural
resource potential of a BWCA camps ite before any rehab ilitation w ork c an be d o n ~,
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.ents. and group programs at trailhcads, visitor centers,
lmpgrounds. and local busine,ses. These positions gave
Jlunteers a chance to cxamine and dcvelop their own
ilderness philosophy and emironmental ethie while
~nificantly contributing to Fores! Sen'ice operations,
Volunteers on the B\VCA trail crews had one of the
)rest\ most physically demanding Jobs. The\' ,ometimes
ked up to 70 miles in a single trip while performing their
Ities. \Vith on ly hand tool, and determination. they cut
~es, snipped brush. grubbed out ,tumps and rocks. intlled barriers to control \Iater no\\', dug drainage ditches,
ilt bridges. and developed campsites. Occasionally. some
Herials were transported to the worksite by dogsled
ring the winter months. but crew members frequently
"fied the prefabricated latrines and 6S-pound firegrates,
r these volunteers the days were long. the mosquitoes
re fierce, it rained more often than not. and there were

few luxuries in their primitive living eonditions. Offsetting
the hardship was the camaraderie around the eampfire.
tangible accomplishments. and the satisfaction of knowing
the\' could meet the physical demands. The reward of giving
something back to an area that has provided so mueh
enjoyment lured many \olunteer wilderness rangers to the
B\VC A. Tra\'Cling through the area by canoe, motorboat.
or on foot, the)' teamed up \Iith cxpericnced partners to
,upplcment the work of our salaried employees, Assigned
the rcsponsibility of carrying out administration in the field,
they maintaincd pOI1ages, campsites, and hiking trails;
collcctcd \isitor and wildlife data; enforeed regulations;
contacted visitors; dismantled nondesignated campsites;
and packcd out garbagc, As caretakers of the BWCA. they
mel the challenge of managing use to preserve the wilderncss valucs of naturalness and solitude.

A pre-trip contact may improve the wilderness experience.

15
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Volunleer Wild em ess Information Specialisl Tim Keller
explains proper camping lechniques lo canoeisls.

u.s. Forest Service

Photo

Wilderness rehabilitators worked to impro\"e the quality
of the BWCA resource by removing or reducing impacts on
the land and returning it to a more pristine condition. They
hardened campsites and restored those that were well-worn
by relocaling rocks along shorelines to prevent further
erosion. disposing of deadfall. leveling tent pads. transplanting native materials. installing firegrates. and digging latrines. By summer's end, these crews could converse wilh
the experts about site design and its relation to wear
patterns, different methods of forcing a change in foot
traffic, and the critical dements that make up a good
campsite. They ha\'(~ been instrumental in helping us minimize the effects of human use and influence.
One step ahead of the wilderness rehabilitators were the
archaeological aids who assisted the Forest archacologist
and archaeological technicians in ilsst'ssing the cul tural
resource potential of campsites recommended for rehabilitation. If the assessment determined that t:!e cultural resoun:e
site lacked ir.tegrity or did not rr,cel other Nalional Register
criteria. rehabilitalion eoulcl prncced :\s !llanned. These
volunteers were recruill:d <.:nd trJined thrll 1.ll:h an archaeo18

logical tield school developed in cooperation with the
University of Minnesota. Duluth. The school was designed
to provide instruction and practical experience in methods
and techniques for recovering information about the lifeways of past peoples. In addition to supplementing rcquired
inventory work in the BWC A. the program gave students
an opportunity to become acquainted with the concepts of
public archaeology and cultural resource management
philosophy.
For the volunteers. being able to fultill their personal
objectives was just one benetit of the \'olunteer program.
They were reimbursed for expenses up to S7.20 a day.
received professional training. and had a place to call home
-- primitive as it sometimes was. They agrecd that thert:
were other forms of"payment" - seeing a moose and hcr
calves feeding in a quiet bay. bald eagles. fox . mink. or
1001'15: listening to waves breaking on the shore: the sm,,:ll o~
pines: watching subtle changes within the sumlOlcr se:ison;
learning to read the sky for weather: northern lights. I,:sting
friendships. and early morning mists. One volunte.:r Ekcllcc
the cxperience to hing in a Le, Blacklock boo;';.
NI, TL! FIf,lIST
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10mlng In the Canoe Country
lupp and Gordon Doherty were ,'anners on this bealltiiu: ca)'.
f Clayton Gnudd
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NÆS JERNVERKSMUSEUM
Knut B. Aall
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Økomuseum Skagerrak
0komuseum Skagerrak er et 3-årig prosjekt som skal gi fastboende og besøkende økt mulighet til å oppleve og lære om Aust-Agder kystens kultur og historie. Prosjektet er satt igang av Aust-Agder fylkeskommune og Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner og varer fra august 1991
til august 1994.
0komuseet vil utgjøre et kulturhistorisk nettverk av kulturminner og bygningsmiljøer tatt vare på og gjort tilgjengelig i sin opprinnelige sammenheng.
0komuseet vil legge til rette for bruk og opplevelse av fortiden for å styrke lokalsamfunnets identitet. 0komuseet vil gjøre det mulig for folk selv å være aktive og bevisste brukere av sin historie.

BKOMUSEUM
SKAGERRAK

krstkllblr IAHlI-Aanør I

1993
0komuseum Skagerrak
Fylkeskulturetaten
4800 ARENDAL
ISBN 82-91342-008
Trykk: Tvedestrand Boktrykkeri AlS
Tekst: Ulf Hamran
Koordinering: Kirsten Hellerdal
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De fire elementer
Alkymistene hevdet at alt er bygd
opp av fire grunnelementer: Jord, Ild,
Luft og Vann. Merkelig nok var alle fire nødvendige for utvinning og tildanning av jern:

Jord Vil her si malm klumpene i berget.

Ild Man brant seg inn i berget ved fyrsetting. Store bål av langved gjør fjellet skjørt og letter malm bry tingen. Ilden var nødvendig for å smelte
malmen i masovnen. Man fyrte med
trekull.

Luft For å få høy nok temperatur i ovnen, måtte store blåsebelger pumpe
luft inn i masovnen.

VannStore vannhjul som fikk kraft fra oppdemmet magasin eller vassdrag, drev
pumpe- og heiseverk i gruvene, pukkverk for malm, belger ved masovnen,
og de svære hamrene i stangjemshamrene eller hammersmiene.
Allegorisk fremstilling av De fIre elementer ble brukt som utsmykning på
ovnsplater fra mange verk.
I praksis var jernverkenes drift og
lønnsomhet avhengig av tilstrekkelig
og konstant tilgang på vannkraft,
samt sikre, tilstrekkelige tilførsler av
trekull. Malmen derimot, ble ofte
fraktet sjøveien over store avstander. Luft var det nok av over alt!

Alkymiens tegn for jern. {Brukes også av biologene som tegnet for hannkjønn.
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Historikk
Jern, et grunnstoff
Av jordens tunge metaller er grunnstoffet jern (latin: F errum, Fe) det
mest utbredte. Nesten 35 % av kloden består a v jern, men i den 16 km
tykke faste jordskorpe er jerninnholdet bare 50/0. Dette er det vi utvinner og bearbeider.
Jernutvinning begynte i Lilleasia
ca. 1300 år f.Kr. og ennå tidligere i Kina. Kunnskapen bredte seg til Egypt,
Hellas og Europa. l Norge begynte vi
å utvinne jern a v myrmalm 200-300
år f.Kr., og rundt 400 e.Kr. var virksomheten alminnelig.

Myrmalm
l vikingtid og middelalder ble det produsert jern av myrmalm i ganske
store kvanta. Myrmalm er en temmelig ren malm som ikke inneholder svovel og fosfor. Derfor har våpen og redskap forarbeidet av myrmalm ofte
holdt seg godt.
Myrmalmen ble smeltet med trekullild i en jordgrop eller «ovn» med
leirevegger, der en fikk temperaturen opp ved hjelp aven trø-belg. Klumpen av smeltet jern på bunnen av gropa ble tatt ut med tang og straks
hamret ut med slegge, så slagg ble
skilt fra. Metoden kaltes blesterbruk.
Jernet ble så oppvarmet på nytt og
smidd ut til «fellu-jern» som var herdet, til emner for våpen og redskap.
Det ble brukt som byttemiddel i stedet for penger, og var en viktig handelsvare.

Bergmalm og
smeltehytter
Bryting av bergmalm i fast fjell foregikk i senmiddelalderen i stort om-

fang i Tyskland og Sverige, etter at
man der hadde tatt i bruk vannkraft
til å drive blåsebelgene ved ovnene og
derved fått høy nok temperatur til å
smelte malm i trekullilden.
De gamle blestringsovnene ble økt
i volum og høyde. Ved stadig påfyll
av kull og malm ovenfra kunne smeltingen gå kontinuerlig. I Rhinland kunne en omkring 1400 produsere støpejern, bl.a. kaminplater. Da kruttet ble
oppfunnet ble det aktuelt å støpe kanoner med kuler til.
Etter 1500 begynte man så smått å
bryte jernmalm ved Oslo, i Bærum og
ved Skien. Alt skjedde med hjelp av
innkalte tyske fagfolk på kongens befaling.
Ovnene var så ufullkomne at det ikke lot seg gjøre å støpe direkte, - det
glødende jernet ble i det vesentlige
smidd ut til stangjern i hammersmiene.
Fullt utviklede masovner kom i
bruk på Christian IVs tid. Masovnen på Bærums Verk i 1622 skal
ha vært den første, deretter kom Fossum og Barbu til. Eldste bevarte norskproduserte støpejernsovn er fra 1632,
men den mangler verksnavn.

Arendalsfeltets jernmalmgruver 1574-1976
l 1574 anla lensherren i Nedenes Erik
Munk et jernverk i Barbu ved Arendal med malm fra rike gruver i heiene rundt.
Med store og små forekomster strekker malmdraget seg fra Vennesla ved
Kristiansand til Langøy ved Kragerø, men med hovedtyngden i Arendalsområdet.
Vi regner med at i de tre hundre årene 1580-1880 dekket malm fra Arendalsfeltet ca. 4/5 av behovet ved jern-
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Tverrsnitt aven masovn. Her ved Kongsberg jernverk ca. 1810. Øverst masovnkransen. Fra kransen går den sylinderformede masovnen gjennom hele bygningen. Til venstre hjulhuset med vannhjul og belger. Til høyre formerstuen hvor støpingen foregikk.

verkene i det syd-østlige Norge. Her
lå verkene som perler på snor fra Vigeland til Moss. Samtlige verk skaffet seg part i gruvene, fordi Arendalsmalm var avgjørende for kvaliteten
på jernet man produserte. Resten av
malmen fikk verkene fra «hjemmegruvene» - i Telemark f.eks. fra Fensgruvene.
I 1976 ble driften i den siste gruve i Arendalsfeltet, Klodeborg i øyestad, nedlagt. Ikke av mangel på
malm, men fordi den lave malmprisen ga ulønnsom drift.

Næs Jernverk 1574-1959
Verket i Barbu som var anlagt i 1574,
led etter hvert av sviktende kulltilførsel. Den økende gruvedriften rundt verket slukte mye ved, slik at det ikke ble
nok til kullmilebrenningen. Tørre somre og kalde vintre ga mangel på driftsvann i den lille Barbuelva, så verket
sto ofte stille. På 1650-tallet stanset
det helt. I 1665 ble verket kjøpt av et

konsortium. Virksomheten ble flyttet øst - til Holt. Masovn og støperi ble lagt ved gården Båseland. Verket fikk navnet Baaselands Verk.
Hammersmia ble lagt en km lenger
øst, under gården Øvre Nes, ved Storelva, hvor vannføringen var god.
Verket fikk en 4-mils «cirkumferens» i skogdistriktet rundt (Holt, Vegårshei, Amii), hvor bøndene ble tilpliktet å brenne trekull og levere til
verket. Malm kom, foruten fra Arendal, fra gruver på Lyngroth i Froland og Solberg i Holt.
Holt kirke ble verkssamfunnets
kirke. Juridisk var alle jernverk og bergverk i landet lagt under bergadministrasjonen på Kongsberg. Bergretten
var i alt vesentlig av tysk, ikke norsk
opphav. Berg- og jernverksspråket
var i et par hundre år tysk.
I 1707 ble Egelands Jernverk etablert i GjerstadJSøndeled, og i 1763 Frolands Verk i Froland, slik at cirkumferensene grenset til hinannen.
For den dansk-norske staten var jer-
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net en strategisk vare. Riket som rakk
fra Grønland til Hamburg var selvforsynt med jern.
Jernmonopolet bestemte at det bare skulle nyttes norsk jern. Til gjengjeld måtte Norge importerer alt brødkom fra Danmark og hertugdømmene,
unntatt hvis krig eller uår rådde. Både jern- og kornmonopolet var ledd i
statens ønske om å begrense utenlandshandelen og oppmuntre «det indre marked».

Næs Verk 1738
Da Ulrich Schnell ble ene-eier a v Baaselands Verk, besluttet han å flytte hele anlegget til den vannrike Storelva. Masovnen på Båseland ble tatt
ned, og gjenoppført på stedet den nå
står i 1738. Samtidig ble ny Hammerdam bygd i Storelva.
Verket skiftet navn til Næs Verk.
Tvedestrand vokste frem som utskipningshavn for verket. Under Schnell

ble verket et for sin tid stort og betydelig verk. Gode konjunkturer 1
17 SO-60-årene hjalp til.

Jacob Aall1799·1844
l 1799 kjøpte den unge teolog og mineralog Jacob Aall fra Porsgrunn
Næs Verk. Han gjennomførte så betydelige forbedringer og utvidelser at
Næs ble landets kanskje best drevne
jernverk, spesielt kjent for sine elegante ovner og andre støperiprodukter. Under krigen med England 180714 gjorde Aall en stor innsats for å skaffe brødkorn fra Danmark til de rundt
2.000 mennesker som «sognet til»
Næs Verk.

Endringer på 1800·tallet
I l 830-årene ble masovnen utvidet til
dobbel ovn, slik at jernsmeltingen ble
fordoblet, og man kunne støpe svært
store stykker. I 1837 leverte verket støpejernsbrua ved Fosstveit. Den står

H Wendt: Prospekt av Nes Verk 1810. 1 forgrunnen Masovnen med hjulhus, støperi og overbygde trillebaner for malm og kul/. Til høyre står et av kul/husene. Storegård midt i bildet. Originalen tilhører Vitenskapsmuseet i Trondheim.
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et par km lenger nede i Storelva og er
i fin stand. Verket leverte også Kroghstøtten i Christiania, landets første offentlige monument av støpejern.
Man bygde et maskinverksted, bygningen står fortsatt. I 1840 opptok
Aall sønnen Nicolay Benjamin i firmaet og navnet ble endret til «Jacob Aall & Søm>. Dette navnet har bedriften siden beholdt. J. Aall døde i
1844.
Epokegjørende tekniske oppfinnelser i England og på kontinentet i
I 850-årene førte til at de norske jernverk, som baserte driften på trekull, ikke lenger kunne konkurrere. Innen
1870 hadde samtlige norske jernverk unntatt Næs nedlagt masovndriften.
På Næs gikk man den motsatte
vei: I 1853 kjøpte N. B. Aall Egelands Verk, som ble drevet som underbruk av Næs.
Bedriften spesialiserte seg, og anla
hesteskosømfabrikk, øksefabrikk, filfabrikk, digelstålverk, valseverk. Produksjon av spesialstål, basert på egen
masovndrift, skulle gjøre verket konkurransedyktig. Verket foredlet selv råvaren til ferdige prcxlukter av høy kvalitet og fikk i I860-årene betydelige
leveranser av smidde stålkanoner til
det norske forsvaret.
De krevende investeringene førte
imidlertid til at verket i 1884 gikk konkurs. Egelands Verk ble solgt og nedlagt. Driften på Nes fortsatte med ny
kapital: selskapet ble reorganisert
som et aksjeselskap, der familien etter hvert igjen fikk majoriteten. Bedriften fortsatte med tresliperi, skogbruk, jordbruk, gruver og sagbruksdrift.
Selve jernverket hadde ved århundreskiftet 400 mann i arbeid, hvorav 120
var fast ansatt. Alt i 1886 bygde det
reorganiserte firma ny masovn etter
svensk mønster, og digelstålverket ble
utvidet. Men dårlige tider førte i 1909

til at masovndriften ble nedlagt for
gcxlt.
Siden fortsatte bedriften som stålverk, basert på innkjøpte råmaterialer smeltet i digeler. Produktet var hovedsakelig «stangjerm>, dvs smidde
eller valsede stålstenger. Noe ble forarbeidet videre. Særlig var store maskinkniver til klipping av jernplater et
viktig prcxlukt.

Arbeidsstokken
Bedriften var preget aven stabil lokal arbeidsstokk, hvor mange familier i generasjoner har hatt sitt virke
ved verket. Fagkunnskap og yrkesstolthet hørte til. Verket hadde fast skole fra 1740 av. Det fantes fra rundt
1820 egen sparekasse, samt syke- og
trygdeordninger. Arbeiderne bodde
på verkseide husmannsplasser med mulighet for jordbruk og fehold. Det er
registrert ca. 70 verksplasser ved Nes.
Samfunnet rundt jernverket var
svært forskjellig fra det vanlige i bygdene rundt, og i de små tettstedene eller byene.
Tidlig på I800-tallet bodde det omkring 600 mennesker på Nes.

Bedriftens senere år
Valseverket brant ned for 2. gang i
1942 og ble da ikke gjenreist. Sagbruket ble nedlagt. Driften i Digelstålverket, Hammeren og Maskinverkstedet fortsatte som før, inntil flom i
november 1959 rev med seg dammene i Storelva. Da verksdammen fra
1738 brast, stanset hjulene for godt.

Næs jernverksmuseum
Etter at driften var opphørt, ble det arbeidet for å frede og bevare det gamle verksanlegget på Næs som teknisk -industrielt kulturminne.
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Hovedgården og arbeiderboligene
var fredet allerede i 1924. I mars
1966 brøt Hammerbygningen sammen under snøtyngden. I desember
samme år ble Hammeren, Digelstålverket og Stålbua fredet med inventar og utstyr som tekniske kulturminner. AfS Jacob Aall & Søn forærte
bygninge~e til museumsbruk, og Staten løste mn arealet de sto på. N æs
Jernverksmuseum ble etablert med et
styre bestående av Norsk Teknisk Museum, Riksantikvaren og Aust-Agder-Museet, med administrasjonen tillagt sistne~nte. Hammeren og de to
andre bygmnger ble satt i stand for midler fra Norsk Kulturråd, Riksantikvaren, foreningen Næs Verks Venner.
Mekaniske Verksteders Landsforening,
og Aust-Agder fylke. Museet var i
1?70- og 1980-årene publikumsåpent
VIsse dager, og fikk et beskjedent bekJp fra fylkeskommunen til drift og vedlikehold.
I 1992 ble museet organisert som stiftelse, og fikk etter avtale med AlS Jacob Aall & Søn også disponere Snekkerbua (den gamle hesteskosømfabrikken) og Masovnen til museet5 form~l. M~d støtte fra Kulturrådet og
RIksantIkvaren er Snekkerbua innredet til publikumsmottak o.a. og satt i
bygningsmessig god stand.

Verksmiljøet
Jernverket er en del av et særpreget
kulturlandskap langs Storelva og LilleIv ~estover mot Båseland, og området gIr som helhet et bilde av samfunnet rundt et gammelt norsk jernverk.
Miljøet domineres av den herskapelige hovedbygningen som er bygd
av Schnell rundt 1740 og senere utvidet, bl.a. med fløyer. Det er omgitt av
et stort hageanlegg og en gammel
park. Omkring ligger vakre og verneverdige bygninger fra 16- 17- og
1800-årene, brukt som arbeider- og
funksjonærboliger. I åskantene rundt
ligger verksplasser, de fleste er nå fraflyttet og noen ligger som ruiner.
Hovedgårdens 400 mål innmark er
idag disponert til en 18-hulls golfbane, bildet av åpent, grønt landskap er
beholdt. Verkets skolebygning fra
l 840-årene er blitt golfspillernes klubbhus.
Den tilgrodde naturparken Lunden er et stille, idyllisk område, og Storelva er et viktig rekreasjons- og tur~mråde med turstier, badeplasser,
fIskeplasser og idrettsanlegg.
Et par km syd for verket ligger Solberg gruve som et verdifullt minne
om malmbrytingen for verket.

I--'
lJ1
I--'

Nes Verk 1888. Bildet er tatt fra Hammerbakken. Til venstre Digelstålverket, Valseverket og Hammeren. Masovnen og Storegård midt i bildet. Verksplassene i Lia ses i bakgrunnen.
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Verksområdets bygninger og anlegg
Jernverksmuseet (1)
Hammerdammen (A)
På oversiden av brua ser vi fortsatt restene av den høye kistedammen som
ble bygd av tømmer og stein i 1738
og som sto her til natten mellom 14.
og 15. november 1959, da høstflommen rev den med seg.
Fra dammen gikk renne til Hammerbygningen, der vannet drev de svære over-vannhjul inne i hjulkassene
rundt så rujern fra Masovnen eller
stål fra Digelstålverket ble smidd ut
til stangjern, under svære hammere.
Rennen er gjenoppført langs bygningen, men ennå ikke opp til dammen.
En dam høyere oppe i elva ga vann
til et stort sagbruk og til hjulene i Maskinverkstedet - huset med verksklokka på mønet tett ved brua. I bakken ligger også et turbinrør, som førte
vannkraft til Valseverket. Det lå fra
1879 til 1942 på tomta syd for Hammerbygningen.
Gjennom bergnabben vest for Hammerdammen går en minert renne.
Den ga vann til drivkraft for maskiner i Hesteskosømfabrikken eller Snek-

kerbua (den lave, lange, røde mursteinsbygningen) og til drift av
blåsebelgene for Masovnen nede på sletta vest for Storelva.
Hele jernverket var avhengig av
vannkraften. Derfor var det viktig at
vannføringen i elva var jevn og sikker året rundt. Den gang verket lå i
Barbu og på Båseland, førte vannmangel ofte til driftsstans.

Snekkerbua (B)
Bygningen er oppført i 1870-årene
som fabrikk for hesteskosøm. Den er
bygd i utmurt bindingsverk og står på
sokkel av gråstein og slaggstein. Maskineriet var svært avansert, nærmest helautomatisk, men dette ga
store driftsproblemer og ble etter kort
tid solgt som ubrukelig. Senere tjente bygningen som modellsnekkerverk sted og verkets landhandel. Da
dr.ing. Nils Hofman Aall ble verkets
direktør i 1936, innredet han et metallurgisk laboratorium i butikkrommet. Etter 1959 fungerte bygningen
som lager.
Her finner man idag publikumsmottak, introduksjonsrom med videoprogram, toaletter for publikum,

Hammerdammen med
vannrenne til høyre fotografert under flom lY56.
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salg av forfriskninger, samt det metallurgiske laboratoriet.

Kraftstasjonen (C)
Den lille bygningen inntil veiskråningen ved Snekkerbua er bygd som kraftstasjon eller «lysrnaskin» for AlS Jacob Aall & Søn i 1903, med utstyr fra
Nylands Mekaniske Værksted i Kristiania. Den lille turbinen forsynte bedriften med elektrisk kraft, vesentlig
til belysning på verket, og leverte dessuten lys også til alle beboerne rundt
verket Dette fortsatte helt til verksdammen røk i 1959. Kraftstasjonen
står helt urørt og er nå et teknisk kulturminne, men inngår ikke i museet

Masovnen (D)
Den doble masovnen på Nes er hvis vi ser bort fra Bærums Verks masovn som står innebygd og utilgjengelig - landets eneste bevarte masovn. A v de andre nær innpå 40 verks
masovner finnes stort sett lite eller intet bevart
Som kort nevnt foran, er den nordre ovnen den eldste. Den er først
bygd på Båseland (nå midt på golfbanen) i 1665, men ble i 1738 revet og
gjenoppført på nåværende plass ved
Storelva. Beliggenheten på flaten nedenfor dammen var god, her var plass
nok og sikker vannføring for å drive
belgeverkets svære vannhjul.
En brann i 1806 ødela Masovnens
overbygning, kjørebroen for malm og
trekull, og støperiet som lå ved masovnfoten. Vi ser ennå brannspor på gråsteinsflatene. Masovnens overbygning
og støperihuset med belghuset og hjulhuset var tidligere alltid bygd av tre.
Etter brannen ble det på Nes brukt
slaggstein ved gjenoppføringen. Idag
cr også dette forsvunnet. I 1830-årene kom den søndre masovnen til. En
kan tydelig se «skjøten» i murver-

ket. Innvendig er selve ovnen sylinderformet og smalner av nedover mot
bunnen. Ovnsveggen er bygd av ildfast, keramisk stein. Det svære gråsteinsmassivet er således ikke «ovnem>, men hylsteret rundt ovnen,
som holder ovnen på plass og isolerer for den voldsomme varmen. Mellom ovnsveggen og gråsteinen er det
et tykt lag med isolerende sand. De to
ovnene har to buete åpninger hver. Apningene mot nord og syd er for innblåsing av luft fra belgene. Her sto altså belghu5ene med de svære blåsebelgene - oftest tre stykker -som
ble drevet av et stort vasshjul i hjulhuset inntil vannrennen. Sviktet belgene, sluknet ilden i Masovnen, og
slagg og jern størknet. Det var katastrofe. Derfor var belgmakeren en av
verkets viktigste fagfolk, og reservebelg måtte alltid være for hånden.
Når ovnen først brant ordentlig,
«brølte» den. Veldige krefter var på
ferde! Jemstag på kryss og tvers i murmassivet sikret at murene skulle tåle
heten og presset.
På Masovnkransen - rommet
rundt ovnsåpningen øverst oppe var det vegger og halvtak, med stor åpning i midten hvor ild og røyk slo

Masovnen «beskikkes», dvs. fylles
med malm og kull. Fra Bærums
Verk. Aqvatinl av C. A. Lorentzen
omkring 1790.
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opp. Om natten sto ilden opp som av
en vulkan på Masovnen; særlig om vinteren var synet imponerende og skremmende.
Opp til masovnkransen førte en
bro for malm og kull. Et par kolossale kullhus sto på bakkekanten vest for
Masovnen. Masmesteren «beskikket»
ovnen hver 2. time døgnet rundt med
malm og kull i bestemt kvantum, som
ble tømt i lagvis. Likeledes ble det regelmessig tappet ut både jern og slagg
nede ved ovnsfoten. Tappingen foregikk i åpningene mot vest, i «stellet» som det kaltes. Disse åpninger
vendte mot støperirommet, som før
1806 var bygd av tre. Tappehullet ble
tettet med en leirklump. Hvitglødende flytende jern strømmet ut når proppen ble fjernet. Jernet ble ledet i kanaler eller øst i støpeformer, enten det
bare var rujernsbarrer en støpte, eller fine ovnsplater. Tilslutt rant slagget ut. Også det kunne fylles i former og bli til slaggsteinsblokker,
brukt til bygninger. Eller de lot dem
stivne i kaker på sandgulvet. Når de
var stivnet, ble de slått istykker og
kjørt på slagghaugen.
Store vannkar sto parat til å kjøle
redskap i og dynke klærne fra. for strålevarmen fra jernet var voldsom.
Ved mcxierniseringen i 1886 ble nordre masovn satt ut av funksjon og
fylt igjen. Nå ble den brukt som fundament for en moderne røsteovn,
som ble fyrt med avgassene fra den
nye masovnen i den søndre del av murmassivet. Fra røstovnen ble så ferdigrøstet malm transportert til masovnkransen på søndre ovn. Slik
fungerte det frem til masovndriftens
opphør i 1909.

Slagghaugen (E)
Mengden av slagg blir alltid større
enn mengden a v utsmeltet jern, så

slagghaugene ble store ved alle jernverk. Slagg er kort og godt stein som
er smeltet, og så stivnet. Det har en
glassaktig, tett konsistens, omtrent
som flint. Slaggen består av nesten
rent silisium. Fargen kan være grønnlig eller gråblå. Luftblærer og jern ligger over alt i slagget. På Nes kjørte
man slagg til en slagghaug rett syd for
Masovnen. l--Iele området mellom Masovnen og Lunden består av slagg,
som er planen så det ser ut som naturlig bakke.
I lange tider ble det kjørt slagg fra
haugen til bruk som veigrus og fyllmasse.
Slagghaugen er et teknisk kulturminne som bør bevares.

Produkter fra Masovnen
Rujern eller råjern er et ikke-foredlet jern, taPJJet rett ut av masovnen
og støpt i barrer, av form som store,
lange brød.
De støptes i fordypninger i sandgulvet ved masovnfoten, senere i jernformer.
Rujern var det groveste og billigste produkt ved jernverkene. Det ble
solgt til videreforedling for utsmiing,
eller til smelting i «kupol-ovneo> for
fremstilling av støpegods.
Støpegods fordret kostbare forberedelser og stor fagkunnskap å lage. l
gammel tid foregikk nesten all støping i «åpen form», imodellavtrykk
i sand på støperigulvet foran masovnfoten. Når formen var fylt av flytende jern, måtte det ikke røres før
det var blitt nesten helt kaldt. Vekter ble lagt på for å hindre at godset
slo seg under størkningen. Ovnsplater støpt i åpen form er temmelig tykke. De har «snerk» og blærer på «baksiden» - som var «oversiden» da de
ble støpt. Jernet krymper ca. l % under størkningen. Derfor er alltid tre-
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Vindovnfra Bås/ands verk 1732. Modellen er skåret av Torsten Ottesen Hoff
Langsiden til høyrejorestiller «Rigernes Glæde» Christian VI og Sophie Magda/ene. Kortside til venstre med de kongeliges spei/monogrammer øverst og verkets navn nederst.
modellene litt større enn støpegodset.
Tremodellplatene for de norske
jernverk i 1600- og 1700-årene ble skåret av «bilthuggere». De var laugsutdannede byhåndverkere med utskårne møbler, billedrammer, kirkeinventar
og skipsornamenter som spesiale. De
drev store verksteder med mange svenner og drenger. Samme verksted kunne levere modeller til flere verk , ofte
er det bare ørsmå forskjeller på dem.
Hvis et stykke støpegods skulle være «formet» på begge sider, måtte det
støpes i lukket form, ved såkalt kassestøping. Formen var en trekasse med
dypt lokk. Lokk og kasse fyltes med
seig støpesand, og tremodell til godsstykket ble lagt midt i. Når avtrykket var tatt, ble modellen forsiktig fjer-

net. Kassen ble så lukket, og via en kanal ble hulrommet fylt med smeltet
jern, som stivnet i samme fasong som
modellen.
Overgangen fra åpen til lukket
form skjedde tidligere på Næs enn på
de andre jernverk i Norge. Jacob Aall
studerte metoden i utlandet, sendte betrodde medarbeidere ut for å lære. Da
modell-lageret strøk med i brannen i
1806, bygde han ved byggmester, arkitekt (vi ville idag sagt designer) Henrik Meldahls hjelp opp en helt ny kolleksjon av arkitektoniske ovner,
gravmonumenter, og bygningsstøpegods i empirestil, alt i lukket form.
Verket utga i 1809 det første av tre
hefter med kobberstukne «Tegninger af Næs Jernverks Kakkelovne
ved Henrik Meldahl.» Den gryende in-
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«Kentauren» tegnet av Henrik Meldahl, gjengitt i Næs Verks ovnskatalogfra
1809.
dustrialismen krevde maskindeler
med «accurat og tynd Støbning»,
som den nye metoden muliggjorde.
Aall tilbød sine norske konkurrenter

å la formere og støperimestre studere den nye metoden på N æs. Snart
var støping av fint og tynt gods innført ved alle norske jernverk.
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Gangbrua (F)
Rett sønnenfor Masovnen førte ei gangbru over elva, oppført 1879. På den
ble varme støpestykker (rujern) trillet fra Støperiet til foredling i Hammeren, DigelstålovnC'Il eller Valseverket. Brua forsvant før 1920. men den
skal gjenoppbygges.

Hammeren (G)
«Hammeren» er navnet på bygningen hvor jernet ble smidd ut under tunge, vasshjuldrevne hammere. Bygningen kaltes også «Stålhammerem> og
«Hammersmia» på de ulike jernverkene.
Virksomheten har ligget her ved
Storelva siden 1665, da de nye eierne flyttet jernverksu tstyret fra Barbu. Så i prinsippet er utstyret i Hammeren så gammelt at det går tilbake
til Barbuverkets etablering i 1574.
Verket hadde tidligere også en annen stålhammerbygning litt ovenfor
Maskin verkstedsbygningen .

Hammeren i
1950-årene med
vannrenne og
hjulhus i
forgrunnen.
Røyken driver
ut mellom taksteinene.

Foto:
Norsk Teknisk
Museum

Hammeren inneholder idag tre hammere: Kniphammeren, som står rett
innenfor gavlveggen mot syd, Sinkhammeren midt i, og aller innerst Storhammeren.
Bygningen er nok fornyet flere ganger siden 1665. Etter ødeleggelsen snøvinteren 1966 ble den gjenreist i
1969. Før 1966 hadde bygningen takstein rett på lektene, uten bordtak under, så røyk og gasser lettere kunne
slippe ut. Vinduer måtte det være få
av, for smedene måtte se fargeskiftingene i de glødende smi-emnene; det anga nemlig temperaturen.
Ved østveggen og innerst i lokalet
står esser, hvor emnene ble glødet
opp.
Lokalet har fuktig jordgulv. Utenfor vestveggen gikk vannet i renna og
drev med stor kraft vasshjulene
av svære
rundt. Akselstokkene
trær - ender i knasteT, som løfter hammerskaftet i rask takt. Avegen tyngde faller hammerhexiet på ambolten eller steet. Smedene manøvrerte emnet
med tenger og smidde det ut til stang-

159.

jern, ett slag pr. sekund. Lyden kunne på klare vinterdager høres helt ytterst i Tvedestrandsfjorden. På
hovedgården klirret glass og porselen i skapene når Storhammeren
gikk.
Tunge smistykker måtte løftes til
og fra esse og ambolt med kran. Ei spesialtang kaltes «kanontanga». Den
ble brukt da verket i 1860-årene smidde stålkanoner til bergartilleriet. Når
emnet var ferdigsmidd , gikk det videre til Maskinverkstedet, hvor det ble
boret ut med løp, pusset og IX>lert. Driften i Hammeren gikk kontinuerlig fra
1665 til 1959.

Stykkeboden (H)
Huset ble også kalt Materialboden eller Stålbua. Her ble det ferdig utsmidde stangjernet lagret. Det vi ser ligge i reolen, er produsert høsten 1959.
Dette er det siste produkt fra stålver-

ket på Næs. De presise stengene er altså håndsmidde under hammerne fra
1600-tallet, ikke valset i et valseverk!

Digelstålverket (I)
Digelstålverket ble bygget 1859 et-

ter modell av engelske, hundre år eldre stålverk, for å videreforedle verkets egenproduserte rujern fra
Masovnen og derved oppnå bedre priser.
Bygningen er konstruert som en teglstensovn hvor det fyres med trekull
og sinders i fyrkamre, nedsenket i gulvet. I hvert kammer settes det ned fire smeltedigler av ildfast, keramisk materiale. I diglene er det fylt biter av
rujern og skrapstål, mangan etc. alt etter hva slags stål man vil oppnå. Det
ble smeltet en omgang om formiddagen, og en om ettermiddagen. Diglenes smeltede innhold ble helt i en «coquille» - en stor barreform, hvor det
størknet. Barrene gikk deretter til Hammeren eller til Valseverket, hvor stålet ble smidd eller valset ut til stenger.
Heten på denne arbeidsplassen var
kolossal. Store kar fylt med vann sto
for hånden til avkjøling av tenger og
dynking a v sekkeklærne arbeiderne beskyttet seg med. Jerngulvet var
varmt, så de gikk i tykke trebunnsko. Sinders og trekull ble oppbevart
i «kolbua» inntilovnsbygningen. Taket i ovnslokalet var som i Hammeren uten bordtak, så røyk og gass

Interiør fra Digelstålverket 1949.
Foto: Norsk Teknisk
Museum
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Interiør fra Maskinverkstedet ca. 1900.

slapp lett ut mellom takstenene. Driften her varte fra 1859 til 1959.
Bak Digelstålverket lå et stort kullhus, som nå er borte.

Maskinverkstedet (J)
«Maskinen» er bygd på 1830-tallet av
pusset slaggstein, og utvidet mot syd
rundt 1860. På mønet henger Verksklokka, som ringte ved arbeidstidens
begynnelse, ved middagshvilen, og
ved arbeidstids slutt. Den ga også
alarm ved brann. Verkets sprøytehus sto på plassen foran Maskinen.
Brannsprøyten står nå i Hammeren.
Den er engelsk, fra sist på 1700-tallet.
Bygningens størrelse viser at Næs
Verk i 1800-årene også utviklet seg til
et mekanisk verksted. Her sto dreierbenker, pussemaskiner og boremaskiner. Alt maskineri ble drevet av et vannhjul på nordgavlen av huset, som ved
aksling og remdrift innendørs fordelte kraft dit den trengtes.

Kontoret (K)
Kontoret er en panelt tømmerbygning fra omkring 1850. Det ble bygget og innredet som Verkets kontor
og det benyttes fortsatt av AlS Jacob Aall & Søn.

Hovedgården, Goltbanen
og øvrig bygningsmiljø på
verket
Følger vi stien sydover fra Masovnen, passeres først Slagghaug-området. Deretter kommer vi inn i
«Lunden» (2) I dette området anla Jacob Aalls hustru Louise f. Stephansen og landskaps-gartner Preus fra
1810 en romantisk landskapspark etter engelsk mønster. Storelvas gamle
buktninger ble gjort om til et stille vannspeil, der sjeldne fugler og eksotiske
planter trivdes. Små grotter og lysthus fantes også. Stier og veier var nyraket hver dag. Dette anlegget ble lenge holdt i hevd, men forfalt etter
1900.
Vi møter så Gamleveien (3) fra verket til Holt kirke, og kommer til juniorsjefsboligen Lillegård (4), bygd i
1738 og ombygd i I 820-årene som bolig for Nicolai Benjamin Aall. Huset
er av slaggstein, men panelt utvendig. I nordre sidefløy holdt verkets skole til inntil ny skole ble oppført i
1847.
Neste hus, på innsiden av veien, heter «Thomsens hus» (5). Det er antagelig bygd omkring 1740, og utvendig modemisert rundt 1827. Her
bodde Aalls forvalter Thomsen, som
var Meldahls svoger. Det røde huset
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med grønne glass i vinduene rett bortenfor heter «Gata» (6), og skal være flyttet hit fra Båselandverket rundt
1740.
Den store rødmalte toetasjers bygningen på bakken oppe ved golfbanen er våningshuset på gården Sletta (7). Huset er et av landsdelens
eldste hus, bygd 1616, et typisk Nedenes-hus med langsval på sydvestsiden. Idag er det delvis knyttet til golfklubbens virksomhet.
Skolen (8), idag Golfklubbens
klubbhus, ble som før nevnt bygd i
1847 av N. B. Aall for å gi skolen og
læreren med familie, bedre lokaler.
Nes Verk skole holdt til her til 1967.
Verksplassene ser vi noen av i Lia
på sydsiden a v golfbanen. De ble
bygd dengang verket ble anlagt her
ved Lillelv, på Båseland. Verket lå nede ved elva omtrent midt i golfbanen. Av verkets bygninger der er det
idag kun spor tilbake.
Vender vi tilbake til jern verket, går
vi langs rekken a v store gamle asketrær og granhekken som avgrenser ha-

geanlegget ved hovedgården mot
veien. Storegård (9) ble bygd av Ulrich Schnell rundt 1740, senere utvidet av sønnen Jacob. De to fløyene på
gårdsplassen er oppført av pusset slaggstein i 1806 etter Meldahls tegning.
Sydfløyen med fjøs, bryggerhus, melkebod etc., nordfløyen med kontor og
bibliotek i øvre ende, stall, selekammer og drengekammer på midten, og
hagestue i enden mot hagen. I hagen ligger «Kameliahuset» (lO) fra
1850-årene med katneliatrær like gamle som huset.
Like overfor hageporten av støpejern fra 1820-årene ligger den lille gartnerboligen «Rosenborg» (l 1). Gartneren på Nes var i to menneskealdre
den danske løytnant Jens Døllner
(død 1912). Han hadde kjempet mot
preUSseme ved Dybbøl skanse i 1848,
og kom til Nes i 1852.
Så passerer vi lindealleen inn til hovedgården (privat eiendom, ikke publikumsadgang) og til slutt ser vi Jacob Aall &
Søns rødmalte
kontorl-ygning (K) fra rundt 1850.
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THE NÆS IRON WORKS MUSEUM
The Næs Iron Works is one of the oldest industrial sites i Norway , and it is
today the only place where all the bui/dings of a traditional Norwegian Iron
Works are present.
The Næs Iron Works was foun ded in 1574 and has been on this 10cation since 1665. In 1738, the blast
furnace was moved from a site which
is today at the middle of the Golf
links.
THE MINES
Most of the iron ore came from mines near Arendal. The Næs Works also had mines in its own vieinity, but
the Arendal mines were all-important. Approx. 40 different iron works
in south-eastern Norway got 4/5 of
their ore from the Arendal mines.

Fra Hammeren

på

THE CHARCOAL
The ehareoal needed for the produetion process was burned in the forests near Næs and delivered by tenants during the winter. Huge eoal
sheds stood near the blast furnace
and the steel-oven.

THE WATER POWER
The river named «Stor-elva» powered the water wheels that drove the
blast machines, the steel hammers an
the meehanieal workshop maehinery. Th ~ dam (A), built in 1738 of timber and stone, seeured water supply
for all-year aetivity. From the dam, timbered drains led the water to the blast
furnace on the western river bank,
and to the hammer workshop on the
eastern bank. The dam was destroyed
by flood in November 1959.

Nes i 1950-årene. Foto: Norsk Teknisk Museum

163.

The blast furnace (D)
is a twin furnace. The northern part
was originally built in 1665 and moved to Nes in 1738. The s0uthern
part was added in the 1830's. The furnaces are cylindrical, built of firebricks on the inside and a huge masonry on the outside with a thick, insulating layer of sand between. As a
furnace regularly fed from the tap,
the ore and charcoal was moved from
the sheds on tim bered bridges.
At the foot of the blast fumaces there are two openings. One for the insertion of air by huge water-wheel driven bellows, and another niche-Dpening
for the drainage of melted iron and
slag.
Cast iran gcxxis like stoves and machinery items were made by leading
the iron into moulds. A cheap and simple product was cast ingots, but most
of the raw iron was carried over to
the hammer workshop or to the steel
furnace building and refined into
steel-bars.
The blast furnace has not been
used since 1909. The museum inten ds to reconstruct the wcxxlen workshop building and the bridges.
The bridge (F)
across the river. On this the iron was
carried from the furnace to the hammer workshop or to the steel furnace building. The present bridge is a reconstruetion.
The hammer workshop (G)
Erected in 1665, but the equipment originates from an older iron works near
Arendal. The production ceased in November 1959. The building was heavily damaged by snow in l 966 and
then rebuilt. The three hammers were driven by water wheels. The hammer smiths refined the raw iron into
steel bars.

The steel storage building ill)
This shed contains the last traditionally wrought steel bars manufactured in Norway (1959)
The steel furnace building (I)
(1859- I 959). Raw iran, steel and same additions were melted in melting
pots fired by charcoal and cinders.
The steel was hammered out at the
hammer workshop or manufactured
at a rolling mill close to the steel furnace building (1879-1943).
The machinery workshop (J)
built of slagstone in the 1830's was in
use until 1959. In the 1860's Næs manufactured field artillery guns. In the
machinery workshop the guns were
drilled out and polished.
A small electric al power station (C)

in use 1903 -1959.
The carpenters and model-makers
workshop (B)
A brick building erected in the late
1870's and used for a number of purposes, horse-shoe-nail factory, department store, carpenters workshop and
metallurgical laboratory. Today you
will find the museum shop, auditorium and public lavatories in this building.
The office (K)
Built ca. 1850 and still in use.
The industrial museum is a part of
the culturallandscape at Nes. To the
west of the plant lays the manor house (9). The main body built 1740, enlarged with wings in 1806 and still
the home of the Aall family, the owners of the Næs estate. The estate incIudes the romantic park (2), garde:1s and other landed property.
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Further west is the small manor
house (4), built 1825, the old farm
house (7) built 1617, three 18th century dwelling ho us es for tenants and officials (4, 5, 6), and finally the old
school house (8), buil~ 1847, no\\' in
use by the golf club. All buildings listed as monuments of architectural
and historical value. To the east, in

the village of «Nesgrenda» (14), the
iron workers lived from the last part
of the 19th century.
The iron industry was rudimentary for Norway's economical and technological
development
through
three centuries. Næs Iron Works is
an outstanding monument over this
part of Norwegian history.

Arbeiderne ved Maskinverkstedet 1893. Redskapene som arbeiderne holder viser deres yrke.
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NÆS EISEN- UND STAHL WERK
gehort zu den altesten Industriebetrieben in Norwegen, und ist heute
cias einzige, wo samtliche beinahe Gebaude und Einrichtungen erhalten
sind.
Die Eisenhiitte wurde 1574 bei Arendal gebaut, und dann 1665 zu Næs verlegt. Als der Hochofen zuerst an einem nicht ausreichenden Nebenfluss
gebaut war, wurde er 1738 an der jetzigen Stelle am Ufer der Storelva
wieder aufgebaut.
DIE GRUBEN
Das Eisenerz kam aus den Gruben
bei Arendal. Das Werk hatte auch gruben, die in der nachsten Umgebung lagen.
DIE KOHL EN
Die Holzkohlen wurden in den Waldem der Nachbarschaft produziert
und iiberwiegend im Winter zum Werke abgeliefert. Grosse Kohlenhauser
standen an beiden Ufern in der Nahe des Eisenwerks.
DAS WASSER
Ein Damm (A)
von Stein und Kieferholz in 1738 erbaut, lieferte das Wasser, welches
durch Flussgraben zu den Wasserradem geleitet wurde. Der Damm wurde in einer Schadenflut im Herbs
1959 zerstort, und ist nicht wieder aufgebaut worden.
Der Hochofen ID).
Der Doppelofen hat an der nordliehen Seite eine Konstruktion, welche
urspriinglich 1665 gebaut war, und
dann 1738 an der jetzigen Stelle
wieder aufgebaut ist. Der siidliche
Teil v'urde in den 1830-er Jahren hinzugefubt. Die Oefen sind flaschenfOrmig aus feuerbestandigen Backstei-

nen gebaut und mit Sand isoliert. Die
aussere, grobe Steinrnauer halt das ganze zusammen und formt das Fundament des Ueberbaues, wozu ein paar
Briicken fiir die Aufforderung von
Kohlen und Eisenerz hinauffiihrte.
An den Ofenfiissen waren die Seiten Oeffnungen fiir die Einblasung
von Luft - mit grossen wasserradbewegten Balgen - und die Frontal Oeffnungen, wo geschmolzenes Eisen
und Schlacke ausgelassen wurden.
Das Eisen wurde in Formen zu Ofenplatten und anderen Gusseisenwaren gegossen, oder ganz einfach zu Roheisenbarren gegossen. Ein bedeutender
Teil der Roheisens wurde aber zu
dem Hammergebaude gebracht, um
zu Stangeisen bearbeitet zu werden.
Der Hochofen wurde nach 1909
nicht mehr benutz.
Die Briicke fiber den Fluss (F)
ist eine moderne Rekonstruktion.
Der Stahlhammerbau (G)
An dieser Stelle 1665 gebaut, mit gebrauch von alteren Inventarien und
bis November 1959 wirksam. Die
drei Hammer wurden von Wasserradem bewegt. Hier wurden Roheisen
und Stahlschme1ze zu Stahlstangen veredelt.
Das Stahlwarenhaus (H)
Hier liegt noch der Stahl, der vor November 1959 auf Nes produziert wurde.
Der Diegelstahlofenbau U)
1859-1959. Roheisen, Stahlstiicke
und Zusatzkomponente wurden hier
in feuerfesten Diegeln geschmolzen.
Der Diegelstahl wurde danach in einem Walzewerk (1879-1943) oder in
dem Stahlhammerbau zu Stahlstan-
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gen verfertigt. Die Oefen wurden mit
Holzkohlen und Zinders geheizt.

Ein klein Elektrizitåtswerk (C)

Die Maschinenwerkstatte (J)

Das Werkskontor (K)

1830-1959. Das Haus ist von Schlachstein gebaut. Hier hefand sich eine mechanische Werkstatt, wo man
Stahlkanonen ausbohrte und polierte, Maschinenteile verfertigte, und eine Menge von verschiedenen Stahlund Eisenwaren fertigmachte. Ein W 35serrad am Ende des Gebaudes lieferte die notwendige Treibkraft.

etwa 1850

1903-1959 wirksam.

Die Tischlerwerkstatt (B)

etwa 1870-1959. Oas Gebaude hat
als Hufeisennagelfabrik, Mcxiell-Tischlerwerkstatt, Haushaltungshandel und
metallurgisches Laboratorium gedient.

Hier werden die Besucher empfangen, und das Gebaude erhalt auch einen Souvenirverkauf, ein Auditorium und bffentliche Toiletten.
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HYDRO POWER IN NORTHERN FINLAND
Kemijoki Oy, Dr Antti Aula
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Kemijoki Oy
P O Box 131
FIN-96101 ROVANIEMI
Tel. + 358 60 325 II
Dr Antti Aula
Proeurement and development of
waterway qualities

TIIE MESSAGE BEHThT]) TIIE COOPERATION

A SHORT INTRODUCTION TO THE IllSTORY
OF HYDRO PO\VER IN NORTHERN FINLAND
Kemijoki Oy has constructcd power plants on the River Kemijoki
watcrcourse since 1954. The River Kemijoki is the largest river in
Finland and it is located in Northern Finland, Iying almost entirely
north of the Arctic Circle in the northern part of Scandinavia. The
speed of the construetion has been only half of the one on the River
Oulujoki - the second largest river in Finland which flows to the
Gulf of Bothnia - where the construetion started before the Second
World War.
By way of comparison I might mention that the Rivers Vuoksi,
Kymijoki and Kokemaenjoki in Southern Finland have be en
constructed in the beginning of this century.
Having built the power plants on the River Oulujoki the capable and
experienced staff moved to build on the River Kemijoki and the
smaller River Iijoki in Northern Finland. Construetion of the River
Iijoki was completed in 1970 after which Kemijoki Oy has be en the
only company in Finland to construct hydro power plants
continuously. The size of the plants has become smaller because
there is not much hydro power left to be utilized. In the 1950s the
number of employees reached 2 000, the figure today is only 350.

The construetion programme of Kemijoki Oy
There are 13 operating hydro power plants at the moment. The only
plants left in our construction programme are situated on the
tributary called the River Kitinen. At the moment Kemijoki Oy is
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building a power plant with a discharge of 160 m3 /s and a head of
7 metres. It is possible tobuild ane more plant of the same size on
the River Kitinen. At the main channel there is a place for a plant
with a discharge of 500 m3 Is and a fall of 6 metres. For the sake of
comparison I might add that the most effective power plant
(constructed in 1957) has a head of 20.5 metres and a discharge of
750 mJ/s.
Our construction programme spans through to the year 2005 and it
involves a major reservoir project called Vuotos. I will tell you
about the co-operation schedule a bit later.
An application with a plan for the construction of a power plant and
regulation of the watercourse was hand ed to the Water Rights Court
of Northern Finland in 1992. The project is at a very important
stage at the moment because the inspection proceedings have already
commeneed. The realization of Vuotos would increase our
production of energy by 10 %. Kemijoki Oy will most certainly do
its utmost to continue the construetion even after 2005.

The role of hydro power in the electricity production changes
The whole construetion policy has changed a great deal during the
last 40 years. Especially in Finnish Lapland - the capital of which
is Rovaniemi - the amount of labour available was great after the
Second World W ar. In spite of the fact that the reconstruction of the
destroyed province demanded a vast amount of labour, the re was
still a workforce remaining for the construction of the power plants.
The demand for the electricity in the industrializing country and the
people's ne ed for work were fluently combined during the
construction of the main channel of the River Kemijoki.
During the 1960s the population in the Province of Lapland
decreased from 360,000 to 200,000. After the difficult 1960s, a new
prosperity was discovered. In the 1970s the younger generation had
migrated to the towns, Southern Finland or even to Sweden.
Inexpensive electric it y was produced with nuclear power, exports
were on the increase and industry thrived.
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The share of hydro power in the production of electric ity had
decreased from 95 % to 50 %. By the end of 1970s hydro power
became a marginal product. Wealth gained from other sources
seemed to overcome the value achieved by the safe hydro power.
People felt they could criticize the results of hydro power and the
methods used in the construction in the 1950s to 1970s.
The producers of electricity also started looking elsewhere. As other
ways of production increased, the share of hydro power decreased.
In those days the producers believed that the electricity produced
with oil would be cheap enough. Some oil-driven large-scale plants
were bui1t; however, emissions did not arouse people's interest then.
This period was extremely difficult for Finnish hydro power
constructors. For example, Kemijoki Oy's largest shareholder and
user of the production wanted to stop the construetion programme.
It also prevented the construetion of the Vuotos reservoir - although
public attitude in the province would have been for the construetion!
Discussion about air pollution and the protection of the environment
was unheard of at this time.

Values are changing
In the end of the 1970s the emissions of industry and anti-hydro
power arguments simultaneously became a matter of public interest.
The nature conservation movement spread.
The Finnish "speciality" - which was hard to comprehend - was the
fact that both the electricity production causing emissions and the
emission-free production were criticized.
Ladies and gentlemen!
The construction of hydro power is a long-term task which supports
the basic structures of society. Therefore a hydro power constructor
- if he wants to continue his work through the changing generations
- must take into account the changing of values as a fact that either
prevents or eases his work.
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As a constructor of hydro power myself I hope that in accordance
with the new law on the environmental impact assessment, positive
development may be obtained in the near future. My wish is
justified due to the new law enabling it to be possible to compare
hydro power with other ways of production. Together with the
principle of durable development and other recently launched
concepts and values we have the chance to study and develop
waterways in co-operation. Thus the subject of this conferenee multiple use, manmade landscape, old buildings with historical
values, log floating, recreational activities etc - will certainly come
up.

The construction of the power plants
on the River Kemijoki today
As I mentioned earlier, therc are about 200,000 people living in
Finnish Lapland. In urban centres there are about 100,000
inhabitants. The remaining numbers have moved to other parts of
Lapland. Riversides he re are very sparsely populated compared with
Southern Finland or Southern Norway. Upper courses of the River
Kemijoki usually flow in the forests of the wilderness. What are the
problems related to construction of hydro power in the wilderness
forests? I will try to explain the situation from the view of the
people living in the area, legislation, authorities and the constructor
with a few examples. Unfortunately this presentation will remam
rather superficial due to the lack of time.

In what state of change are the central subjects
in Finland now?
Legislation
This picture shows the stages a typical power plant project has to go
through in accordance with the Water Law. The Water Rights Court
is independent of administrative authorities. There is a lively
discussion in Finland at the moment on the future status of the
Water Law in relation to the law on environmental impact
assessment.
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In Finland the ownership of water areas is based on private
ownership. The water rights administrative authorities mainly
conform to public interest. In Finland the State is the holder of the
Water Rights Court permit where the largest regulated lakes are
concerned, although in practise in the River Kemijoki the power
company regulates the watercourse.
The proceedings of the Water Rights Court takes about 2 - 6 years.
Concepts of multiple use and social or culturaI impacts are not
handled in Water Law.
One of the recent threats is a demand for granting the permits on ly
for a period of certain duration.

Voluntariness in the development of the regulation
As tbe main constructor of hydro power in Finland, Kemijoki Oy
has been forced to create communication methods. The largest
power company, Imatran Voima Oy, should not be forgotten here
because it has done excellent work in developing the already
regulated lakes. Private power companies have in the past merely
carried out the necessary actions required by the law. They have
only recently discovered the importance of the voluntary elimination
of damages caused by the regulation as well as the importance of
sympathetic interaction with the 10ca1 people.
This is a good method in the development of multiple use but some
caution must be exercised because the requirements of the people
will easily expand causing great costs.

Development of other co-operation methods
According to the Water Law, only an ownership of a certain degree
ensures the status of an "interested party".
The inspection
proceeding is a thorough and well controlled process which includes
the possibility to be heard as well as the inspections. Because we are
talking about a legal process, a question of juridicial interest is
emphasized. The amount of compensation is often the most crucial
issue in this instance.
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Recently we have tried to guide the co-operation to a direction
where our company could discuss the realization of the projects with
the local people. We have increased the share of the planning of our
own in the general planning stage and differentiated the financial
experts and the planners seeking for similar solutions.

Co-operation with the individuals, the inhabitants
To improve mutual understanding, we have increased contacts to the
individual inhabitants of the area. If some problems occur, these
cases usually are the most difficult ones because they resuIt from a
long-standing resentment between the Iocal people and the company.
In many cases this resentment is justified, therefore creating the
need for capable people to settle the disagreements.

Co-operation on a higher leve!
Kemijoki Oy is a mainly state-owned company. Above the Board of
Directors there is the Administrative Council. Today it consists of
the opinion leaders and politicians. The Administrative Council has
attended to important public relations and clearly provided help on
both the provincial and nationallevel in promoting various projects.
Co-operation with the authorities
Contacts with the communes are of essential importance. Their
opinions have been attentively acknowledged in the early planning
stage and their recommendations have been taken seriously
whenever possible. Often a commune delegates the expression of
opmlOn to assocIatlOns forrned by the inhabitants. Our
representatives negotiate on subjects like submerged dams,
landscaping of the banks etc. with these associations.
We have a fishing authority in Finland. Our company also prides
itself in possessing high expertise in the area of fish biology. Cooperation has proved to be difficult because same decisions on the
administrative leve! have been made that no ne of the parties have
been satisfied with. In this particular matter aur company is trying
to amend the rules to become more fIexible. The utilization of
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fishery has be en rather modest due to for example log floating
which has prevented water traffic.
The log floating on the River Kemijoki ended in 1992. Our
company has operated aetively to stop the log floating which was
both unprofitable and eau sed us losses of produetion and other
expenses.
The Provincial Administrative Board controls for instance the nature
conservation issues. Among other things we have been able to
diseuss alternative models related to the conservation of ridges and
co-operate in the manner that both Kemijoki Oy and the nature
conservation as well as recreational use l11;J.y benefit. The same
applies to water for household use. We help society - to a certain
degree - to improve its network and try to avoid any confrontations.
In old projects the State helps the water ~\uthorities to repair the
damages caused by the regulation. For the
of employment the
State also finances various tasks, like the removal of the stoek of the
trees, landscaping and the improvement of eonditions for fishery.
The typical co-operation model has already been applied for, for the
Vuotos reservoir projeet. Enclosed you will see the scheme.

Conclusions
Since 1990 Kemijoki Oy's strateg y has involved a fixed purpose of
the development of co-operation. From the standpoint of the power
company an important question is how to get along with the loeal
interest groups. lf co-operation is favourable, there should not be
toa many problems. Good relations with the loe al people is the vital
issue in our company's environmental strategy. The increased
production of information is not the only task here; we strive for a
genuine co-operation which involves the acquisition of information
from the local people for the basis of planning in order that our
projects may be more acceptable. Sometimes the contentment can be
based on the simple fact that the individual feels he can affect the
planning proeess. This provides a basis for a rewarding co-operation
between the company and the individual - and possibly with the
company and his neighbour also.

---------------

-----
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Hydro power is a natural, clean and renewable source of energy.
The impaets are loeal, and hydro power is both secure and
inexpensive. It would be sad if we were to lose the opportunity to
utiIize hydro power where it is still avaiIabie because of unskiIIed
aetions.

The material used
A map of the Nordie eountries and the electricity network
Brief information on the company Kemijoki Oy
The Water Rights Court Process/transparency
Co-operation scheme of the Vuotos project/transparency
Construetion of the River Kitinen and Iandseaping/slides

In addition
The Vuotos reservoir projeet/various transpareneies and illustrations
Research and Development programme of Kemijoki Oy

178.

Kh'MJ.JOKIOY
('onsfrucfion and Husines.\'
fJirecfor,

nr. Antti Alila

r117ff
7. 6, J99-1

Company information: Kemijoki Oy

Kemijoki Oy, hydro power company in Rovaniemi, Lapland
Kemijoki is the largest river in Finland
Finland: hydropO\\-'er 25

(~"

others 65°;'" import

10(~,

Sinee 1954 there has been now 13 hydropower eompleted
Total capasity: 805 1\I\V /3800 G\Vh/a
Under construetion: l with 11 l\I\V / 32 G\Vh/a (completed 1996)
Planned, stage #0: l artifieiallakc, 236 sqkm, 1096 J\;lqm/netto
Under a water court permission process

37 MW / 356 GWh/a (construction 1999-2002)
Planned, stage #1: 2 plants with 36 MW / 154/ GWh/a (1996-2006)
Planned, stage #2: 6 plants with 230 MW / 110 GWh/a ( 1906-2020)
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CONSTRUCTION PLAN
OF THE RIVER KEMIJOKI
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ELECTRICITY PRODUCTION
IN FINLAND 1957-1993
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HEARING OF APPLICATION IN THE WATER
RIGHTS COURT PROCESS
I

l,
i
i

APPLICATION

IL - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

---

•
-•

THE WATER RIGHTS

~

I

COUR~ I

I~SPECTIO~ PROCEEDI~GS

-•-

~

THE WATER RIGHTS COURT

THE HIGH COURT FOR WATEllIUGHTS

A right of appeal

is re uired

THE SUPREME ADMINISTRATIVE ComtT
6.6.1994 A.A.C ,HU
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COOPERATION SCHEME
OF THE VUOTOS PROJECT
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NORSK VASSDRAGSVISING TELEMARK
A VISE VERDA VASSVEGEN
Vannbruksplanen Telemarkvassdraget. Øystein Dalland. prosjektleder
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BANIJ M[! . IC)M
s~r AI) I~~~ I~
Elva er bond mellom stCJdcr.
Det ser. vi.
Men vi hører vi;
JohCJn Coslherq
i Sto rt ing d l 9O~I
då han i dcn unge nos Jonen
Nor ge kun ne f j nri c PCJ C) ~; i
at Kanaldirektør en,
den første NVr- direktør,
den store byqgclcior ov
130ndok Kanol
kor leis hon kunne linne pc'J
å kjøpe opp jollreltm
i Rjukonlos:; Sjølv
om hon vm
Konoidirckjof!

A miste ein jobb
vor å skape
JOOO nye.
NOf~SK HYDRO
Gunnar Sætren
blei reUleior
for Som· [yde
og Birkeland
og Wallenber g
og Kloumann
då dei storto
NORSK HYDf~O.
~)o l riot en Sætren
kjøpte hotellet
Rjukonfos og
med det j ølgde
nogen vondreU.
I.ODDr~I-11

løgn nt hon vor
rn ode rne ins idc rlC1 ndl nrf)
Ser vi ikkj(: (J l hCJr! ViII e
ver jr Hydro kOrl:;cplet
lor Norqe

ved dcUe?
Liv og hydrohistorie renn
lJ \ fr c'J f30 ri dok!
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VASS r)I~\A(~SVIS INC;
Ulef 0<) l'jnvcdq(J(][ d,
empire ri ~) fl () vudvcr k i I~ or C(]
,

-- eller

J

oq~;CJ;

baron Mørr1cr ~)orn under
Nopoleonskrigur1c Iekk hu som kunstmcJlcJrldc
krigsfange i blcJromc(
for å dekkjc heile bClII:;olcr1
med f o~:;semoleri jr ('J Vr onq! O:;;;,
Ulefoss .](J (meh' ~;\ n[ (\ (~I'I\('J;rI,
,v
. .('),'lc"J i.
J

ØRNEBLIKK
()(~l\IISYN
11 Kornrnur1or ved vassdroget- og
stot, Iylkc:lkommune og kroftverka
formar ein VCJnnbruksplan.
Vannbrukspionens bidrag til
stodsutvikling ottmed
Telemorksvossdraget er:

/\. Å snrnorbeide med kommunor o
i (j qjcnnurnlørc tiltak i
flomspørs :'11, drikkevotn og
vosskv(Jlit . DeUe er tott opp i
lo::; c 1 (l ,- (J ~) 1), og res uIto t
[OpPOd!i : ICJC]! ul ved utstillingo.

f3. Det sorn no skol gjennomførost,
Ulefos hovedgoord,
Louis Seize holl med prydkakkel-om n og reserve ko kkcl orn n
-- og;
Spellærberje' i eikelunder\
med utsyn over Norsjø, midt i
herregardsbokken der
folk spelte kOrl oc]
slo seg ned
- og der "Aoll-gubben" t;~nko
på Benkebakken , rncr vendt
mot sør kun en :li.

~Pg

cit fylkesvedlott progrom for å
ulvikle hi< r i:;kc oq kulturelle
kvnlilelCJr k r lyJJ(J lil vussdrCJqel.
i ,\ hlir (,' impliklunde fysisk oCJ
;:!lnrrnC\I, ';y:;lcrn i dei 1/
:) ei ((] er"
. )(ri irll Jr) (J ri e,. Nor sk
\' IJ (~c; dr(J q:,! :)i r) q l cIcrn (J rk.
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Prinsippet skal vere:

1. IITO FLUGER"
~vart

av enkelUiltaka skol både
Juke lokal stod-kvalitet og gjere
lOS jonal/internas jonal kvalitet i
.uristproduktel Telemo( k belr e.

2. BLIKK FOR vAr~ INTERNASJONALE
.NDUSTRIHISTOF~lr
~it avgrensa tal hovud~- basar der det
:r internasjonalt verdfulle
ndustrielle og tekniske rninnc skol
Jtviklost i eit kunnskopsnct t:
Jlefoss , Notodden, F<iukan, Dalen,
;kien/Porsgrunn.
~

I TRINN MOT Dl fiOKALI
yret i vannbruksplanen hor tilrådd
l modell for å utvikle eit somla
justrihistorisk og
ldkopshistorisk oversyn. Modellen
todelt; Qåde "ørneperspektiv" og
~olkoloritt. Så folk kjenner seg
, og for medvit;~ og så turistor
n "gå attom" klis je--ottraks jonane.
kolkoloritten er ofte det som gir
vudoUroks jonen "k jøt og blod". Vi
] då lo pionspråket vere, og to
Jrdagsspråket i bruk.

4. INVITERANDE OG TVISYNT
Planprosessen skal vere inviteronde
og tvisynt. Denne utstellinga er i
SC] måt e eit søk elter kjelder og
innspel. 1it søk etter form, som kon
nc] from bok kulissone sette opp rnot
j elemork:)elvanc. Dci to plansjane
Styrke Sl rcnqcn(Flåvotn~ Ulefoss)
oq "ønskekvist Notodden"" syner eit"
5lodiurn i tvisynet på kvort objekt
som er orn l 010. Vi er der i

:J.

1~IISTOf~ISK

NETT

Kunnskapen om drivkreftene skal gje
Impulsor til korleis kommunar og
fylke/stot kon somorbeide i eit
lelles løft for stodsutvikling.
r~ettct skal syne ot stodene 'og
drivkref lene heng historisk somon:
Ulef oss-- --~- -- ~-I(onalen- - - -Notodden/Hydro -------Rjukan----Dolen- - ~----- - -~ Skien/Porsgrunn/Herøya.
l3asane hor nett sjolve, av
hovudpostor. Bosone gir dif or djubde
åleine, somtidig som banda mellom
dei skal visost på kvor stod og gje
rnotiv for () reise mellom dei.

6. Vl:K l f]A 13YGDEMINNE
lelernar ksvossdroget hor telt ovstond
mellom stor industrielt tettstodpreg
og gornolt kult urlondskap. To
oppgongssoger er framleis i drift.
[i rod vossdrogsinnretningor, to
gomle konalar , floytingsminne og
natur nær e verno vossdrog
(Hordcmgerviddo) vil også inngå i
vossdr ogsvisingCJ.

19 J .

7. REALISME: ElT STEG I GANGEN
Det som gjer prosjektet etter måten
realistisk, er:
At det er vedtatt i vannbruksplanens
styre 19.2.93

At det er godt mottatt av
Driftsforumet av hovudbrukarane ved
vassdraget (kraftverka m.fl.), av
leiar for Inst. for Vassbygging,
SINTEF, av NVE, Vassdragsdirektøren,
Statkraft m.fl. Det er med
utgangspunkt i prosjektet under
førebuing ein landskonferanse orn
emnet vassdragskult ur i samarbeid
mellom Vannbruksplanen OC]
VassdragsrcgulanU oreningCJ i

1993/94.
At dei utviklingsobjekta som blir
tatt med, skal veljast ut av
kommunane, så utviklings- programmet
blir forpliktande i høve til kulturog miljøprogrammo.
At styresmaktene prioriterer denne
type tiltok i 1990-åra i samband med
Aksjon Vannmiljø, og tiltak for
mil jøsysselsetti ng.
At Strategisk næringsplan for
Telemark hor vedtatt 5 av basone som
satsingsområde for utvikling av
reiseliv (inkl. kanalpunkta ).

At det er billig å utvikle.
Bak i vedlagt hefte ligg oversyn
over bu ds jeH, finansiering
og felles-mol for kommunetiltaka.
Programmet skal i høg grad nytte
ferdige eller mest ferdige ytre
strukturor, som Kanalen,
besøkskraftverk, industriarbeidar museum, istandsette bygdeminne,
Norsk Hydros restaurerte fabrikkområde på Notodden. Prosjektet ski
soleis mellom ferdige objekt på kvOl
stod, og utviklingsobjekt.
Pros jeklet dreier seg i høg grad om
OMSTRlJK lUl~Ef~ING AV VART MEDVIT;
Å GJ[ VYl~[)NAI).
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[5 rlJ uer møt estu dc rl,

ril idt

i cIvCl

Der ~:;to ... og slcJr
lmqcHlc oC]
trillebårfolket,
pensjonistone oq turi:;lurlc,
jernverkskorone og

A ~;øke kildene
for r'l vite
hvCJ vi skol utvikle
for hvcrondrc
OCj verden

Kommerherrerinnen. i'Jorsk

Vossdrogsvising relernork l;f t:! ny
bru over elvo. Ho skol binde
somon utviklinq av elve:;tudcrlC
innonfrcJ med luristutviklinq utcJnfro. 1;lik

NotodcJcn er rlY by, 1913
OgS(J en ny by hm kilder
I sær som her,
nCJr hele byen
er byqd opp p(J VANNE r

ei bru opnor ny veq
for viltre dyr, skol denne oprlC
for impulsor tanke oq qjc; snurvequr
mellom lenge stengde rnurCJr.

Skol vi ut vikle kilder
må \Ii mure veqger
men oq:3å lo vonnet sive inn

Det museole ved det grøne
og mursteinsroude elvelondskopet i bruk
er den norske fornektinga ov det museole
At det orbeider folk
i kulissone, ol dei arbeider
med å rive ned kulissone
somstundes
som dei byggjer opp!

Skol vi utvikle et sted
må vi to vore på byggene
stovkirken, krofthusene,
men også åpne for opphavet,
vonnets londskop og vannsagnene.
Arsokenc! Kildene først, sa Eyde.
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ROMNES KYRKJE
ei i rekkja av dei i stein
også i Telemark,
- frå 11-1200--tolet?
- eller de'He at Romnes kirkegård rommor
korsa over smedone
som smidde tidleg - jernet
fra Ulefos Jernverk,
- og rommar dei vare
plaska frå hundre åretak:
den sakte siste pramferda
til Niels Aaall - i konvoy
i si eiga gravferd frå
Ulefoss til Romnes i 1854,
hin førjolsdag ...

20 3 .

SAMANDRAG

PRODUKT FRA OPPLEGGET
(HAN OLI NGS PROG RAM MET)

NORSK VASSDRAGSVISING TELEMARK

Vil vere av to hovudslag:
a. Istandsette objekt med omgivnader
b. Informasjonstiltak tilpassa målgrupp

"Water Resource Heritage, Telemark"
vjØystein Dallond
Konseptet er ein vassdrags - lIring" av
hovudpostar ved Telemarksvassdraget, der
lokalbefolkningjturistarj delegas jonar - kvar dei enn går inn i
sirkelen - blir leidde til neste post ved
info-opplegg på den førre. Heile eller delar
ll
av 'Isirkelen kon nåast på same reisa,
kortvarig eller langvarig. Ved gode nettverk
av altroks jonar på ein og same hovudpost
vil opplegget sikre kunnskapsformidling og
oppleving også lil dei målgruppene som blir
på ein stad. Ved utval av element som skal
inn i opplegget på kvar hovudpost bør ein
skjele til det særmerkte at kvar hovudpost
(Ulefoss, Dalen, Rjukan, Notodden og
Grenland) hor oltroks jonor j opplevingsob jekt
kjenneteikna av tett avstand mellom
bondeminne oq slurinduslriell hislorie.

Økonomien i lillaket (les: det økonomisl
tiltaket) ligg i at objekta i hovudsak ligc
der all, ferdig utvikla. Dei ventar på eininformasjons-samanheng å bli sette inr
Standardisering av info- materiell og gui
tenester blir ei hovudoppgåve.

Ved å bli sette inn i ein samanheng sor
nærmor seg riksmuseum-lanken, ein
nasjonal va ssdragsvisning Telemark vil
objekta kvar for seg og i sum få tyngd
kultur - og miljøløyving - somanheng.
Avdi ein overordna bodskop er samverkE
mellom så ulike bruk småtor som kraft c
kanal, tømm er og turi stor, industri og
drikkevatnj naturvern i eiU og same
va ssdrag et, bør konsept et ho eksempel verdi for ei rad brukargruppor i tillegg ti
vanleg publikum, som;

204.

oftverkajNVl
~ustriverksenl den c

felcmark:;v(1s~~d roqe t er størst e

Immunone
:keskommune
Ifges Reiselivsråd
jøverndeporterncnl cl

i krCJft i Norcq og gir 1,5 TWh årleg,
dvs 20 "Altoverk" i co 30 stosjonor.
Vassdroget. blei tidleg utbygd. Her
slortCJ det først c og viktigoste
av verdas prosessindustri
i elektrokjemisk lei, Hydro-konseptet.
VClssdrogel ckkkjer co 70% av fylket
no er det 1 ;;Iørslc i landet
i vCJssførinq. !)c! hor samstundes store
verna oreol inrwf or nedbørfeltet ,
(Hordangervintlo) og er viktigoste
reiselivsrnc]1 d ferskvatn
(j elemorkskCl[1olen). Ved utløpet ligg
landets størst e industrikonsentrasjon.
Ileile 12 kamrnunor møter dei 5
elvestomrilCJne"
~v~idt i vossdroCJc! ligg "herresetet"
IJleloss, eiri (jnrnnl industristod med
\(1 slott. (.li 1 ;/) (;l(]vkyrkjer ligc]
il inncr (1[1i]11rl (lV kvm sin kC}f1nl-,
I idsborq oq fif;dcj(Jl.
Sjøen som sCJmlur 4 av elvane, NorSJø,
er sjølv drikkevCJsskjelde for største byen,
og hovudtrokt for CJII ovrenning
frå sentrole Icmdbruksområde i midt -fylkel
Vestre greiner hor lito evne til å dempe
flom. Austre greiner hor ein-regulert
låglands--sjø, Tinnsjøen med ein viss
mulighet til flomdemping.

Iringsgru'ppo i vonnbruksplonen (11
3sdrogskomrnunur, fylkeskommune
ltsetoter m.fl.) vedtok i møte 19. februor
93 å tilrå ol del konseptet utstillinqa
er - blir gjennomført i eit forplikte~lde
)grom for miljø- oq st odsutvikli nq ved
emorksvassdrocJel. Konseptet går nå p(J
yring til kommunone innofor den
Imdriftsplonen som er illustrert her.
mlegging ved uti ør onde or bcidsgruppc
pnemnd ov orbcid(~lJtvolet for
nnbruksplonen for <;kicns vossdrO(jel i
vembcr 1gcn:
stein Dollond (IJro:; jcktlciar vCJrmbr .plcJn)
"le Hcnnurn (f JIcJr1:;ck:;jor1cr1, l clernmk f K)
Ivard Kooso (C)jnlkrolt)
ord JcrvCJr1 (l elcrnnr kr ci~)cr)
"bjørn frCJl/en (lylkc:;r1d;rinq:;cl(Jtcn)
n Chr i5I ionser I (I YI kc:; klJ Ij ur c! oj Cfl )
dorb. dcsiqr1/plcHl: Ark. Marie f3CJnq
eidsgruppo blir pCJ særskilte tema
plert med spurde referansepersonor og
te kommunekontoktor.
I

)

.

Dette er fleirbruks - ulf ordringane.
Dette er vassdraget å syne from - også.
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PROGRAM
TIRSDAG 7. JUNI 1994 - Bolkesjø Hote!
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10.30

PRO!.OC; v/Arvid Torgeir Lie, forfatter
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f CJR.MIDLF ET VASSDRACi.
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13.15

L.unsJ

14.15

\iTSTILLINGSVANDRJNG OG "BLI KJENT"

IS.OO

{Ijj,

Suldal

}dinneso~ (INTERNASJONALE EK5J'F,\lJPUR.. I)
i\. VASSDRAGSUTVfKUNG I SKANDJNA VISKr\MLRIKANSK DUGNADSAND: VOUJNTARY PROJECT, BOUNDAI<'{ WATERS. MINNESOTA

\/Hcacl of Project Barbara Soderberg, Mi Il I1CS()((l State

13. SAMARBEID KRAFTVERK,

FØDERALE/K()~v1Ml

!NALE MYNDIGHETER

OM V ASSDRAGSKVAUTETER

viManaging Direct.or Kurt Soderberg, WestcrIl lake Supenor Sal1ltary
District. St. Louis River, Duluth, Minnesota
J 6. OD
16. I ()

16.25

Spørsmål
Kaffe

Finland, (INTERNASJONALE EKSEMPLER.

2)

BUDSKAP BAK SAMARBEIDET KEMIJOKKf OY OG ROVANIEMJ STAD
v/Research Man. Antti Aula, kraftselskapet Kemijokki OY, Rovaniemi
17,00

Spørsmål

19.30

Middag med hilsener og kulturinnslag
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ONSDAG 8_ JUNI 1994 - BOLXESJ0 HOTEL

EKSKURSJONSDAG OG FESTAFTEN
AVREISE BEFARIUGSMÅL (OPPSATTE BUSSER FRA BOLKESJØ)
Alternativer befaringsaål: (se påaeldingsslippen)
Det blir utarbeidet oversiktlig kortfattet ekskursjonsguide

l. Kongsberg/Buskerud
09.30
1L30
13.00
14.00
15.30

17.00
18.00

(Samarbeid vei, vann, kraft,

kultur, byforming)

Sølvverket/vannrennene/dammene og overføringsverdi
formidlingsmetoder
Byfossene i Kongsberg, vei/kraft/kulturminner
LUNSJ
Nærmere om vanntiltak Numedalslågen og Lier/Tyrifjorden
Lampeland/Fossan Mølle. Arbeidsplasser og restaurering av vassdragsinnretninger.
KAFFE OG VAFLER PÅ FOSSAN
Avreise m/ buss
Ankomst Øvre Tinfos

2. Grenland

(Industriregion som vender seg mot vannet igjen)

1L30

Porsgrunn - hvordan få fram profil sjøfar"t og profil vallnrettet
industri. Bymuseet og byplankontoret.
Herøya - v/lnfoavd., Norsk Hydro, Hydro Porsgrunn.

12.45

LUNSJ,

14.00
14.30
15.20
16.00
17.00
18.00
08.30

Ibsen og vannet. Standplass Hjellen.
Skien Vannplan. Signaler og budskap
Avreise Skien
KAFFE VED KANALEN. SLUSEVOKTERENS VERANDA, VRANGFOSS
Avreise Vrangfoss
Ankomst Øvre Tinfos
Avreise befaringsmål

10.00

OSEBRO

3. Rjukan Gruppe "Kraft"
10.00
11.00
12.30
13 .15
14.30
15.00
16.00
17.15
18.30

Såheim - ombygd verk/p.nøk-anlegg og etterbruk av eldre kraftverk
Månaprosjektet; pilotprosjekt for restaurering av elveleie
og kommunedelplan vassdrag
Ankomst Industriarbeidermuseet, Vemork - Bjørn Edvardsen,
orientering/omvisning.
LUNSJ, VANDRING I MUSEET
Avreise til Møsvatn
Møsvassdammene - dam-generasjoner som kulturminne.
Ombygging FrøystuI kraftverk
KAFFE OG VAFLER PÅ KROKANN , Hydros første bygg i Rjukan/DNTs
eldste turisthytte. Langs gamle rekkverk til Rjukanfossen.
Avre;. se Krokann
Ankomst Øvre Tinfos

4. Rjukan Gruppe "Kultur/plan og vassdragsinnretninger"
10.00

12.00
13.45
14.45

Heisen til Gvepseborg (830): Rjukan som bystruktur ved
vassdrag. Vestfjorddalen som riss gjennom land.
KAFFE PÅ GVEPSEBORG. Orientering om Tinn kommunes
kultursatsing på vassdrag. Kultursjef Øystein Haugan
Rjukanfossen/Krokann
LUNSJ
Industriarbeidermuseet, Vemork. Bjørn Edvardsen, bestyrer.
Avreise Rjukan til Funnlid oppgangssag, Lognvikvn, Rauland

::::08.

15.45
16.45
19.00

Funnlid, ankomst. Hva mennesket gjorde med vannet og vannet
med mennesket. Løftet vannet ga i norsk senmidde1a1der
Avreise Funnlid
Ankomst Øvre Tinfos

5. Ulefoss-Kanalen
09.30

Nome - kanalkommunen midt i Norgeshistorien
Etter interesser deler gruppen seg i bussen,
og en "tettstedsgruppe".

i en "kanalgruppe"

Tettstedsgruppen:

10.15

12,00

14.00
15.00
16.30
18.00
19.00

Formiddag på Aall Ule fos Hovedgaard
Kraftsenteret ved vannet i 200 år. Mossekonvensjonen og
kanalbyggeriet. Fossemaleriene vi arvet "fra Napoleon".
Kulturlandskap og empire, - balansen privat
eiendom og off. museum
ØVRE VERKET LUNSJ
Restaurerte arbeiderboliger ved jernverksslott
Kvinneinitiativ t~l 11 nye arbeidsplasser
Kanalutstillingen/kanalhuset/steinsamlingen
Ule fos ~ernværk - verket ved vannet
KAFFE
Fen ved Norsjø - verdensskjent"geologisk lokalitet - og
gruveområde fra 1600-tallet. Utviklingsoppgaver
Avreise fra Ulefoss
Ankomst Øvre Tinfos

Kanalgruppen :

10.15
14.00
15.30
16.30

Med Victoria til Vrangfoss og Lunde
LUNSJ, SLUSEVOKTERENS VERANDA
Bevaringsplan Lanna
Fen v/Norsjø (som over) fellestransport videre.

6. Notodden/ Midt-Telemark
10.00
11.15

12.30
13 .15
14.15
15.15
16.45
17.45
18.45
19.00

Vrangfoss, Kanalens største sluseanlegg. Orientering om
Telemarkskanalen
Avreise Vrangfoss via Årnes Brygge og Årnesbukta fuglereservat
Arbeidsplasser i kunst/kultur og miljøvern
- balansen mot reiselivstilstrømming
og -; Gvarv Gamlegate og Gvarv innlandshavn til:
Hørte Verksområde, dampfargeri mm
Utviklingsoppgaver ved vassdrag
Evju våtmarksområde (meanderslyng) og Evju Bygdetun.
LUNSJ
Avreise Evju om Akkerhaugen til Notodden
Hydro Bedriftshistoriske samling
Prosjekt "Kraft" Notodden. Gammel eller ny by-identitet?
Tinfos Jernverks tomter mot Heddalsvatn
Stavkirkeområdet mot Heddøla. Notodden Utvikling.
Avreise Heddal Stavkirke
Ankomst Øvre Tinfos
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TORSDAG 9. JUNI 1994 - Bolkesjø Hotel
DAGSTEMA:

HVA ER KVALITETS-HEVING VEDII VASSDRAG
OG HVORDAN GJENNOMFØRE DEN?
Ordstyrer: Adm.direktør Arnor NJos, Jordforsk

08.15

3 UTVIKLINGSPROGRAM FOR Å PROFILERE NORSKE VASSDRAG, EKSEMPLER

08.15

- NES JERNVERK, VEGÅRDSVASSDRAGET (TVEDESTRAND KOMMUNE) v/Miljovernrådgiver Odd
Erling SJu Isen

08.45

- GLOMMAPROSJEKTENE, EKSEMPLER:
Helhet. sammenbindende metode v/prosjektleder Reidar DahllspesJons. Knut Ørn Bryn
Fetsund lensmuseum mlnaturlnformasjon viieder Kristen Bjerke

09.30

10.00

- NUMEDALSLÅGEN, GRUNNEIERSAMARBEID OG FANTASI BAK TILTAK
v/Anders Assevog Lars Solheim
Pause

10.15

SKJEBNETID FOR VASSRAGSINNRETNINGER I NORGE
v/Svein Homstvedt, NVE

10.45

BESOKSKRAFTVERK OG VASSDRAGSINNRETNINGER ER NORSK HISTORIE OG KULTUR.
OMFANG. PLANER vlHarald Vestad, BevarIngsutvalget

11.15

HYDRO MOT HUNDRE ÅR. Å profilere norsk vassdragsindustri historisk i det europeiske
landskapet. Direktør Odvin Ramsholt, Norsk Hydro

11.45

Spørsmål

12.00
PANELORDSKIFTE:
ULIKE FORMER FOR VASSDRAGSBRUK I PERSPEKTIV; FORMIDLING OG SAMRBEIDSFORMER
Introduksjon v/ordstyrer Arnor Njøs
Innlegg ved:
Haavard Østhagen, seksjonssjef, NVE, Vassdragsavdelingen
Jan Andersson, Riksantikvaren
Arne Erlandsen, Energiforsyningens Fellesorganisasjon
Reidar Dahl, kontorsjef, Direktoratet for naturforvaltning
Øystein Dalland, prosjektleder, Telemark fylkeskommune
Tore Kildal, fiskeforvalter, Fylkesmannen i Telemark
Arthu r Teigland, direktkø r, Kvæ rner Energy
14.15

14.30

VEIEN VIDERE
Forskningssjef Per E. Faugli, NVE
Lunsj

210.

ALFABETISK DELAKERLISTE
AVN

INST ITUSJON

all, Knut

Nes Jernverk, Tvedestrand komm .

.1menningen, Toril
I

Norsk vassdragsmuseum

.

Indersson , Jan

Riksantikvaren

Indresen, Eddie

Komponist

mesen, Morten R

Kviteseid komm.

ssev, Anders

Numedalslågen-prosjektene

lula, Antti

Kemijokki OY, Finland

ang, Marie

Telemark fylkeskommune

arstad, El i sabeth

Suldal kommune

arstad, I.

Suldal kommune

lerg, Johannes

Notodden kommune

~rgsli,

Marie

Telemarkreiser al

~erke, Kristen

Fetsund lensemuseum, Glomma

jørkum, Eva

NVE

jørnflaten, Nils

Telemark fylkeskommune

jørnsen, Bjørn

Tinn kommune

raarud, Reni

leder Kanal museum,

I

1870

ørje

rei by, Monica

Vassdragsmuseum, Sand

rommeland, A.

Fylkesmannen i Rogaland

rustad, Grete

Marker kommune

ull Hansen, Tri ne

Bø kommune

ahl, Reidar

Glommaprosj./Aksjon Vannmiljø

alland, Øystein

Telemark fylkeskommune

iesen, Erling

NVE

dvardsen, Bjørn

Norsk Ind.arbeidermuseum

ngen, Einar

Canorado, guide

ngesland, Ingrid

Rogaland fylkeskommune

rlandsen, Arne H

ENFO
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INST ITUSJmJ

~JA'm

------~---------~---------

Faugl i, Per [

----~--~~-

NV[

------~----~------~

-~-----

Fjeld, Torstein

-

--~-------------~---------

-

----

-----

relemark fylkeskommune
---------

Fl ei sch man n, f,'

------~----

iJVE

------~----~------

Flå, Liv Rigmor

Tinn kommune

Fossl i, Hakon J

~'alselv

Grimmes, Ole K

Univ, i Oslo (professor)

Haave, Thoralf

Notoden

Haga, Haakon

NVE Region Sør

kommune

-------

-------------

Haraldsen, Harald
----------~-

Hatleskog, Ruth

Kri,~tll,

Haugerud, Le i f

jest-Agd.Energiverk

Haugerud, Olav
-------~------

Su 1da l kommune

ne

iforsyn. Fellesorg.

--------

Haugum, Anne

iJVE

Helgesen, Gunn Marit

Telemark fylkeskommune

Hellevig, Solveig

Drangedal kommune

Hennum, Lene

Telemark fylkeskommune

Hermansen, Geir

Nærings~

Holstå, Håvard

Notodden kommune

Homstvedt, Svein

NVE

Horgen, Anders

Fylkesmannen

og Energidepartemente

Buskerud

-------------

Houmb, vliggo

NVE Region øst

Hustvedt, Per R

Rogaland Fylkeskommune

Hustveit, Anne

~JVE

Høydal, Hallgrim

Museumstj.jAust Agder

Håkonsen, Jennie

Telemark fylkeskommune

Johansen, Eri k

Notodden kommune

Jore, i1argrete

Notodden kommune

Kaasa, Halvard

Statkraft Engineering

Kildal , Tore

Fylkesmannens miljøvernavd.

------------

212.

IAVN

INSTITUSJON

Birgit
~l

emetsen, Rolf

Lisleherad skole
Vassdr.sent.Sør-Aurdal

ollstrøm, Rolf E.Sch.

Selvst.næringsdrivende

iorsvold, Eivind

Hedmark Energi AS

[ranz, Bo

Stockholm Water Events, gen. sek

ringstad, Lars

Møre/Romsdal fylkeskommune

.ager, Ragnhild

FN-sambandet

.andsverk, Tor J

Notodden Energi

.arsen, Bjørnar

NAFO nytt (journ)

.avold, Gro

Tyssedalprosjektet

i e, Arvid T

Forfatter

i e, John

Skien korcmune

·i en, Alexander

Notodden

·i en, Tore

Tinn kommune

·i ndseth, Jørn

Lardal kommune

øberg, Borgar

Notodden kommune

.øvfall, Karen

Suldal kommune

.åte, Jon

Vestnorsk Ind.museum

lehammer, Audny M.

Fylkesmannen

Buskerud

lobæk, Are

Fylkesmannen

Hedmark

loen, Laila G

Notoddon kommune

lo 11 e, Asbjørn

Glommens-og Laagens Brukseierf.

lusiker

Suldal kommune

Iykl ebust, Torkel

Suldal kommune

lyrvang , Gunnar

Nærings- og energidepartementet

Jorby, Gunnar

Statens vegvesen

lystad, Erl ing

Statkraft region nord

llsen, Gunn (varaordf.)

Telemark fylkeskommune

)rding, Ebbe

NRK

213.

NAVN

INST ITUSJON

Ormassen, Anne T

Lisleherad skole

Paaske, Wenja

NVE

Ramsholt, Odvin

Hydro Energi

Ravn, Guri

Fylkesmannen i Telemark

Reisz, Bjørn

Telemark fylkeskommune

Ræstad, Eri k

Kr. Køllesvn. 29, Snarøya

Sandvik, Harald

Notodden kOClmune

Sarajarvi, Trygve

Gol kommune

Schei, Bi tten

Ideutvikling, Notodden

Sele, Nils Tore

Suldalsposten

Sisjord, Anund

Notodden kommune

Sjulsen, Odd E.

Tvedestrand kommune

Skaardal, Alfhild

Nome kommune

Slapgård, Jan

NVE

Soderberg, Barb

USA

Soderberg, Kurt

USA

Solberg, Knut E

Vefsn kommune

Solheim, Lars

Lardal kommune

Soll id, Knut

Trondheim Energiverk

Steen, Sverre Sch.

Syd Norge AS

Stensby, Hallvard

NVE

Støre, Rolf

Student

Sunde, Nina

MVD, planavdelingen

Svendheim, Knut

NVE Region sør

Synnes, Torstein

Telemark fylkeskommune

Sæveraas, Ivar M

NVE nat- og miljø

Teigland, Arthur

Dir. Kværner Energy

Tinnes, Marianne

Notodden kommune

Traagstad,

ø

NVE

214.

AVN

I rjST ITUSJmj

vede, Arve t·,

NVE

veiten, Anne M

Notodden kommune

-------------._---------~---------

veiten, Gunnh i l d

Ti nn kommune

assanyi, Miklos

Nome kommune

lestad , Ha ra l d

Enbergiforsyn. Fellesorg.

aagen, Ingebjørg

Telemark fylkeskommune

årås, Astrid

Notodden kommune

rn, Bryn Knut

Akershus fylkeskommune

sthagen, Haavard

NVE

sthus, Nicolai

Øst-Telemarks Brukseierfor.

vsthus, Sjur

Bø og Sauherad Energi AS
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