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I .: ......... . . FORORD 

I juni-94 arrangerte NVE i samarbeid med bl.a. Telemark og Rogaland fylkeskommune, en 
landskonferanse omkring temaet; "Formidling og utvikling av kvaliteter ved vassdrag." I den 
forbindelse ble det fra NVEs side ved Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen påpekt at 
det er mange som arbeider med kultunninnevern og formidling av vassdrags- og energihistorie 
og at NVE ville ta på seg arbeidet med å få fram en oversikt over tiltakene. 

Mange prosjekt og institusjoner har kontaktet NVE opp igjennom årene i håp om faglig og 
økonomisk støtte. Etaten har forsøkt å bidra innenfor de rammer som er satt, men ser at dette 
ikke lenger er en tilfredsstillende måte å arbeide på. Det er behov for felles retningslinjer for 
arbeidet og en organisatorisk og økonomisk plattform som gjør at arbeidet blir målrettet og 
synliggjort. 

Både NVE og mange lokalsamfunn har felles interesse av at en del av vassdrags- og 
energihistorien blir tatt vare på og at kunnskap om denne kommer flest mulig til gode. Dette 
gjelder både kultur- og naturhistorie. En innsats på dette området vil styrke NVE som 
organisasjon og som forvalter. Eiere og brukere av vann og vassdrag er etatens viktigste 
samarbeidspartnere for å sikre en bærekraftig utvikling - noe som nettopp er vårt hovedmål. 

Denne rapporten forsøker å gi en oversikt over bredden av aktører som arbeider med 
kulturminnevern og kunnskapsformidling knyttet til vassdrags- og energihistorie. Aktørene 
blir analysert som konkurrenter innenfor en bransje, og det skisseres en nettverksorganisering 
av NVEs arbeide på dette området. Det er viktig å være nøktern når det gjelder framdrift og 
ressurser. Det tar tid å utvikle formalisert samarbeid og det skjer best gjennom konkrete, 
begrensede oppgaver. Derfor foreslås et pilotprosjekt i en av NVEs 5 regioner for å utvikle 
en mal som kan overføres til de andre regionene. 

NVE vil rette en stor takk til alle som har deltatt i prosjektet, enten ved skriftlige eller 
telefoniske henvendelser eller ved å svare på en lang rekke, til dels "nærgående" spørsmål 
gjennom personlige intervjuer. Dette gjelder representanter for energiverk, fylkeskommunal 
og statlig forvaltning samt en lang rekke ledere og ansatte ved ulike prosjekt, museer og 
sentre. 

En spesiell takk til deltakerne på Forum Leangkollen i januar-96 som gav verdifulle innspill 
1 prosessen. 

Til slutt vil prosjektleder takke alle NVEere som har bidratt med sin erfaring og kunnskap, og 
som ønsker å formidle denne videre, der hvor den behøves. Den kollegiale og administrative 
støtte i hverdagen i prosjektperioden har forskingssjef Per Einar Faugli og ansatte ved FoU
seksjonen stått for. Takk for svært godt samarbeid. 

Prosjektet har vært ledet og rapporten er skrevet av Toril Almenningen. 

I 

Oslo,juni 1996 

q A::~,-f:p-f' ~\AQ~~ 
Per Einar Faugli 
forskingssjef 

Toril Almenningen 
prosjektleder 
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SAMMENDRAG 
Denne rapporten markerer avslutningen på Prosjekt "Vassdrags
formidling og organiseringsbehov " som er gjennomført i perioden sep
tember-95 til juni-96. 

Formålet med prosjektet var å identifisere aktører som arbeider med å 
ta vare på kulturminner og formidle vassdrags- og energitema i Norge. 
Aktørene skulle undersøkes og grupperes, samarbeidsområde define
res og forslag til organisering framlegges. 

Rapporten er strukturert omkring følgende problemstillinger: 
O Hva er NVEs samarbeidsområder vis a vis museer og sentre? 

8 Hvem er aktørene og hvordan er konkurranseforholdene 
mellom dem som arbeider med å: 

• Ta vare på kulturminner i og ved vassdrag 

• Forske i og formidle vassdrags- og energihistorie 

• Formidle samtidsinformasjon og framtidsvyer knytta til vassdrag og energi? 

o Hvilke mål bør gjelde for samarbeidet? 

o Hvordan bør vi organisere samarbeidet? 

Metoden har bestått av følgende elementer; skriftlige forespørsler, 
oppbygging av database, kvalitative intervju, dokumentgjennomgang, 
interne og eksterne høringer. 

Rapporten gir følgende hovedkonklusjoner: 

Antallet samarbeidsparter bør begrenses og ta utgangspunkt i 
• NVEs 5 regioner og 14 arbeids- og ansvarsområder 

• Spesifikke områder som; 

- kulturminnevern knytta til eldre vassdragsanlegg 

- produksjon/utvikling av utstillinger, publikasjoner, aktiviteter 

- felles markedsføring av tilbud 

- innkjøpssamarbeid og felles bruk av utstyr og effekter 

- initiere og gjennomfØre forskning sammen 

Aktørene som er kartlagt omfatter; 
• 
• 

298 prosjekt og permanente virksomheter 

• 
9 typer hvorav permanente virksomheter er ulike typer museer og sentre. 

bransjen er fragmentert og konkurransen hard. 

NVE bør; 
• stimulere til bransjekonsentrasjon, 

• klarlegge egne behov/krav, 

• legge vekt på disiplin i oppfølging av strategien, 

• unngå oversentralisering gjennom vekt på fleksibel nettverksløsning 

og det regionale nivå. 
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Det er behov for; 
- nasjonal koordinering og kontroll, 

- praktisk samarbeid om oppgaver på regionalt nivå, 

- regionalt samarbeid som kan yte veiledning på lokalt hold 

NVE bør ikke etablere eller bidra til å etablere nye institusjoner, men 
utvikle samarbeid med eksisterende virksomheter. Samarbeidet 
formaliseres gradvis ved avtaler. For å kvalitetssikre prosessen brukes 
erfaring innenfor SNDs nettverksprogram. 

Et l-årig pilotprosjekt bør gjennomføres i en region for å prioritere 
mellom arbeidsområder, samarbeidspartnere og for å utvikle avtaler. 
Kontakt til museer/sentre koordineres internt i NVE. 
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INNLEDNING 

Prosjekt "Vassdragsjormidling og organiseringsbehov " har en lang 
forhistorie. Viktige milepeler og tidligere arbeid som har ført fram til 
denne rapporten er; arbeidet med vannbruks- og vassdragsplaner, nye 
informasjonssentre om natur, kulturminnevern og energi, Aksjon Vann
miljø , rapporter fra Norsk Kulturråd/NVE/Riksantikvaren omkring 
tekniske og industrielle kulturminner, samt en landskonferanse i 1994 
om formidling og utvikling av vassdragskvaliteter. Det er redegjort 
utfyllende for denne bakgrunnen i vedlegg 2. 

NVE har gjennom lengre tid utviklet behov for en strategi for hvor
dan etaten skal ivareta sitt sektoransvar innenfor kulturminnevern og 
kunnskapsformidling. Vi har gjennom de senere år samarbeidet med 
andre forvaltningsmyndigheter, museer og sentre om dette. Samarbei
det har vært ad-hoc-preget og ut fra personlige og/eller faglige inter
esser. Arbeidet har manglet overordnede retningslinjer, organisatorisk 
og økonomisk forankring. Flere nye museer/sentre og kulturvern
prosjekter har de siste åra kontaktet NVE for et faglig og økonomisk 
samarbeid. 

Rapporten er et beslutningsgrunnlag og et ledd i en prosess med å ut
vikle en permanent ordning for etaten på dette området og for vår del 
av vassdrags- og energisektoren. I en slik prosess er det mange, både 
internt i NVE og eksternt, som bør involveres og beslutninger som bør 
tas underveis. Rapporten vil derfor være et redskap for å drøfte, foreta 
veivalg og legge et nødvendig organisatorisk og økonomisk funda
ment for prosessen videre . 

1.1 PROBLEMSTILLING 
NVE har ikke formelt tatt stilling til om etaten skal utvikle et eget 
etatmuseum eller senter eller samarbeide med institusjoner utenfor eta
ten. Vi har derimot på forespørsel inngått i en del stiftelser samt gitt 
økonomiske og faglige bidrag til museer/sentre. Vi har sett at det er 
stor interesse på alle nivå; lokalt, regionalt og nasjonalt, for å arbeide 
med kulturvern og kunnskapsformidling knyttet til vassdrag og energi. 
Det har derfor vokst fram en forståelse for at samarbeid er mer tjenlig 
både for etaten og for aktører på de ulike nivå. 

Viktige grunner for denne forståelsen er: 
• Det finnes mange museer, sentre og prosjekt som arbeider med 

vassdrags- og energi tema. 

• Ved å bygge på samarbeid mellom institusjoner vil vi nå flere 
og større målgrupper og få en bedre regional/lokal forankring. 
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• Det er et stort økonomisk løft å bygge opp et etatmuseum fra 
grunnen av. 

• Forvaltningsansvaret for vassdrags- og energisektoren er 
splittet.En organiseringsform basert på samarbeid er mer tilpas -
set den faktiske ansvarsfordeling innen sektoren. 

Vi ønsker derfor med dette prosjektet og denne rapport, å utarbeide 
og legge fram grunnlag for en formell beslutning for hvorvidt der skal 
bygges opp et nytt etat museum/senter innenfor NVE eller om vi skal 
bygge videre på samarbeidslinja. For å foreta den beslutningen må vi 
vite noe om hva samarbeidet kan handle om, hvem vi bør samarbeide 
med, hvilke mål som bør gjelde og hvordan dette kan organiseres . 

Rapporten er derfor strukturert omkring følge nde spørsmål 

1) Hva er NVEs samarbeidsområder vis li vis museer og sentre? 

2) Hvem er aktørene og hvordan er konkurranseforholdene 
mellom dem som arbeider med å: 
- ta vare på kulturminner i og ved vassdrag 
- for ske i og formidle vassdrags- og energihistorie 
- formidle samtidsinformasjon og framtidsvyer 
knytta til vassdrag og energi? 

3) Hvilke mål bør gjelde for samarbeidet? 

4) Hvordan bør vi organisere arbeidet? 

Visualisering av rapportens struktur 

HVA HVEM HVORFOR 
Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 

~ + 1/ HVORDAN 
Kap. 5 

I 

HVOR 
Kap. 6 

~ 
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Kapittel 2 gir oss stoff og drøfting av spørsmål l, kapittel 3 svarer på 
spørsmål 2 i problemstillingen, mens kapittel 4 og 5 svarer henholds
vis på spørsmål 3 og 4. Delkonklusjonene i kapittel 2, 3 og 4 blir sam
menfattet i konklusjon kapittel 5. Denne konklusjonen gir oss grunn
lag for strategiske beslutninger. Forslag til prosess videre er skissert i 
kapittel 6. 

For å spare leseren med dårlig tid til utfyllende utredninger, er mye av 
dokumentasjonen å finne i vedlegg. For leseren som ønsker mer 
bakgrunnsviten vil vi anbefale å lese om bakgrunn for prosjektet i ved
legg 2. For øvrig har både NVE, Norsk Kulturråd og Riksantikvaren 
laget viktige rapporter om dette tema tidligere, jfr. litteraturliste. 

1.2 MÅLGRUPPER 
l) Rapporten skal gi et nødvendig beslutningsgrunnlag for Norges 

vassdrags- og energiverk og fungere som saksgrunnlag overfor 
N ærings- og energidepartementet. 

2) Rapporten bør videre kunne gi nåværende aktører på området en 
oppdatert oversikt og kunnskap om hverandre slik at de kan ta 
kontakt med lignende prosjekt og virksomheter, samt formulere 
egne strategier i forhold til tendenser i bransjen. Rapporten 
inneholder følgende som bør være av interesse for denne mål
gruppa: 

- Oversikt over ulike grupper av prosjekt og geografisk plasse
ring, 

- Strukturell analyse av konkurransekreftene i bransjen 

- Rapport fra database inneholdende 298 institusjoner og 
prosjekt fordelt på type, fylke, kommuner, med kort 
beskrivelse. 

Interesserte kan få rapporten tilsendt ved å henvende seg til NVE, Fo U
seksjonen. Det er også mulig å få rapport fra database inneholdende 
kontaktpersoner, adresser m.m. for prosjekter og virksomheter. 

1.3 AVGRENSING OG DEFINISJONER 

Vassdrags- og energisektoren dekker forvaltning, vern og bruk av våre 
vannressurser. Vi har i rapporten avgrenset oss fra å utrede eksiste
rende lovmessige ansvarsforhold innen sektoren. Når det gjelder kultur
vernansvar er dette utredet i tidligere rapporter ( NVE 1990, Norsk 
Kulturråd 1988). Mandat og konklusjoner fra disse rapportene er gjen
gitt i Vedlegg 2; Bakgrunn. For den som ønsker en oppdatert utredning 
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av regelverk og ansvarsforhold innenfor vassdrags- og energi
forvaltningen vil vi vise til NOU 1994:12 Lov om vassdrag og grunn
vann s.65 -74 

Vassdrags- og energiforskning omfatter i prosjektet forskning i vass
drags- og energihistorie, dette er forskning innenfor de samlinger som 
er oppbygget for NVEs arbeids- og ansvarsområder.Vi har i vår kart
legging avgrenset oss fra å registrere f.eks. naturfaglige vann- og 
energiforskningsprosjekter, men viser til viktige institusjoner som uni
versiteter, høyskoler og uavhengige forskningsinstitusjoner for over
sikter på dette området. NVE, ved Forsknings- og utviklings seksjonen 
(FoU), lager egne prosjektkataloger for den vassdrags- og energi
forskning som etaten er delaktig i. 

DEFINISJONER 
Museumsordning er en organisering av vern, innsamling/dokumen
tasjon, forskning i og formidling av materielle og immaterelle minner. 
Mange etater og sektorer har fått sin museumsordning. Vi kan nevne 
Telenor, NSB, Statens Vegvesen, Tolletaten, Vinmonopolet, samt sek
torer som bergverk, petroleum, landbruk og skogbruk. Noe lignende 
eksisterer ikke for vassdrags- og energisektoren eller NVE. 

Etatmuseum er et museum som er del av et direktorat/etat. Eksempel 
på dette er Norsk Telemuseum og Norsk Vegmuseum. 

Begrepet Vassdragsformidling i prosjektnavnet omfatter prosjekt og 
virksomheter som arbeider med kulturvern/dokumentasjon, innsam
ling av materielle/immaterielle minner, forskning i og formidling av 
vassdrags- og energihistorie. Noen av disse virksomhetene formidler 
samtidsinformasjon, forskningsresultat og framtidsutsikter. Moderne 
kulturvern innebærer i dag også ofte at det blir utviklet ny bruk av 
verneobjektet. Dette er derfor innlemmet i kartleggingen. 

Nettverkssamarbeid er et mye brukt begrep uten at man egentlig har 
definert hva som menes med dette. I denne rapporten er dette å forstå 
som "samarbeide mellom tre eller flere virksomheter om nøyere spe
sifiserte virksomhetsaktiviteter." (Hansen 1990:7) Vi har både formelle 
og uformelle nettverk. Et formalisert nettverkssamarbeid krever at 
avtaler er skrevet mellom virksomhetene. 

Vassdrags- og energihistorie omfatter både natur-, kultur- og 
teknologihistorie knyttet til vassdrag. Tømmerfløting og produksjon 
av energi basert på vannkraft har hatt størst økonomisk betydning, men 
det er også andre viktige brukerinteresser i vassdragene. Dette gjelder 
f.eks. fiske, resipient, drikkevannsforsyning, jordvanning, friluftsliv, 
natur- og kulturvern. 
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Alta museum er 
kjent for sine 

helleristninge r. 

Men også Alta

vassdragets 
kultur- og natur

historie er viktige 

arbeidsområder. 

Kampenfor og 
mot vasskraft

utbyggingen 

tidlig på BO-tallet 

er f ormidlet 
gjennom 

utstillingene. 

Med formi dlingsbransjen forstår vi her de virksomheter, dvs . museer 
og sentre, som arbeider med å ta vare på, forske i og formidle vass
drags- og energihistorie, gi samtidsinformasjon og se framover. Det er 
virksomheter som tilbyr tjenester og produkter som kan erstatte hver
andre, dvs. at de konkurrerer med hverandre. Til en viss grad vil disse 
også konkurrere med museer og sentre som arbeider med andre tema. 
Det faller dog utenfor prosjektet å analysere alle museer/sentre, men i 
den grad det er nødvendig, har vi tatt hensyn til generelle forhold i den 
totale formidlingsbransjen . 
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SAMARBEIDSOMRADER 

Vi har allerede nevnt begrepet museumsordning som ikke er like all
ment kjent, heller ikke i NVE. Dette er det kanskje gode grunner for, i 
og med NVE, i motsetning til f.eks. andre etater med museumsordning, 
ikke er eier av tekniske anlegg eller en stor gjenstandsmasse. 

2.1 KULTURVERN OG FORMIDLING I ULIKE ETATER 
Statens Vegvesen og Telegruppen eier og har ansvar for store materi
elle verdier. Norsk Vegmuseum har sine siste vedtekter fra 1992. Her 
blir det slått fast at det er Statens Vegvesen sitt ansvar å ta vare på, 
forske i og formidle minner som knytter seg til etatens arbeids- og 
ansvarsområder. Virkemidlet de har valgt er et etatmuseum lagt til 
Hunderfossen ved Lillehammer med tilhørende kontaktnett i Vegdi
rektoratet og ved alle landets vegkontor. Vegmuseet er direkte under
lagt Vegdirektoratet. Leder for Rådet i Norsk Vegmuseum; Svein Magne 
Olsen skriver: 

«Man snakker om lojalitet til egen etat, yrkessto lthet og tradisjoner som bør bæres 
videre. Stadig flere ledere ser verdien i tiltak som gjør sitt til at en god bedrifts
kultur innarbeides og viderefØres. Det holdes kurs, etableres felles profil i presen
tasjon av bedriften og man legger vekt på å øke tilhØrigheten gj ennom ulike sosiale 
tiltak. Dette er viktig og vil utvilsomt gi økt produktivitet og trivsel. Jeg tror at å gi 
medarbeidere en ekte følelse av at de fører videre en arv som de kan være stolte av, 
er et av de viktigste tiltak i arbeidet med å skape denne tilhørigheten. Dette var 
derfor et av mine motiv for å engasjere meg i det kulturhistoriske arbeidet i 
Vegvesenet." (Olsen i Årbok for Norsk Vegmuseum 1993) 

" " 00 

" '" " " E 
:;;: 

~ 
o 

Norsk Vegmuseum 
holder åpent året 
rundt ved 
Hunder/assen. .. ~~ .. ~~ ______ ~ æ 

Norsk Telemuseum (NT) har også som sin målgruppe Telegruppens 
egne ansatte i tillegg til den norske befolkning , med vekt på skoleele
ver, studenter og forskere . Museet har en historie som går tilbake til 
1955, men har sin nåværende organisasjonsform fra 1992. De har la
get en museumsplan for perioden 1993-97, der første del av perioden 
skal brukes til å styrke det organisatoriske samt museumsfaglige disi-
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pliner som registrering, innsamling og formidling. Siste del av perio
den skal brukes til utstillings bygging og markedsføring. 
Hovedutstillingen finnes ved Norsk Teknisk Museum, men virksom
heten skal i tillegg være desentralisert innen alle Televerkets regioner. 
Når det gjelder markedskommunikasjon sier museumsplanen: 

"En vesentlig del av NTs virksomhet handler om museets kontakt med omverdenen. 
Museet har sine definerte målgrupper og det skal ha sin definerte markedsprofil. 
Stikkord er bl.a. markedstilpasning og kvalitet i alle ledd. Telegruppen er et eget 
"marked" for NT Å kjenne bedr!ftens historie og rolle styrker de ansattes identitet. 
NT skal spesielt ta seg av dette. Det er lagt opp planer for utviklingen av den 
interne informmjonen. Det arbeides i hele perioden med å utvide tilbudet til 
publikum i distriktene." (Norsk Telemuseum 1993) 

Statkraft SF (statsforetak -utskilt fra NVE i 1986) er eier av produk
sjonsutstyr og anlegg knytta til vannkraftutbygging og -produksjon. 
Statkraft utgav i 1994 sin egen "lille kulturmelding." Statkraft har prio
ritert informasjonsvirksomhet gjennom 6 regionale informasjonssentre 
i kraftverkene Mår, Sima, Aura, Nedre Røssåga, Glomfjord og Alta. 
Videre er 7 kraftstasjoner utpekt som "enkle besøksstasjoner" . Disse 
er Innset, Kobbelv, Svartisen, Jostedal, Kvilldal, Tokke og Nore 1. 

På kulturvernsida viser Statkraft til Stortingsmelding nr. 61 som sier 
at 

"de enkelte etater har et selvstendig ansvar for å dokumentere egen historie, både i 
form av bevaring av faste kulturminner og drift av museer". 

Statkraft mener de selv har et særlig ansvar for å få dokumentert 
vannkraftens utbygging (kraftverk og overføringsanlegg) og verdien 
av dette for dagens samfunn. Statkraft er konsesjonsforpliktet til bety
delige utlegg i arkeologiske utgravninger og ivaretakelse av andre kul
turminner. De oppgir å ha brukt 5 mill ved Altautbyggingen og 3 mill 
ved Jostedalsutbyggingen til dette. Statkraft har engasjert seg i føl
gende kulturvern- og formidlingstiltak; Norsk Industriarbeidermuseum, 
Norsk Fjellsprengningsmuseum, Glomfjord kraftverk. De har vært en
gasjert i planer om Vassdragsmuseum i Suldal og Industrimuseum på 
Sunndalsøra. 

Statnett SF (utskilt fra Statkraft i 1991) har engasjert seg gjennom 
presentasjon av overføringsanlegg i Energisenteret på Hunderfossen. 

NVE har samarbeidet med kultur- og miljøvernmyndighetene på enkelt
prosjekter. Dette omfatter registrering og prioritering av tekniske 
og industrielle kulturminner, samt deltaking i stiftelser, styrer og 
råd (jfr. vedlegg 2 Bakgrunn). 

Regionalt har NVE deltatt i registrerings- og restaureringsprosjekter 
(særlig fløtningsrelatert). Regionkontorene bidrar ofte med faglige råd 
og oppfølging overfor lokale historielag og grunneiere. Dette er pro
sjekt som kommer inn under Gruppe 1 Restaurering vassdrags- og 
energimiljø og gruppe 9 Dokumentasjonsprosjekter. Økonomisk støtte 
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til dette arbeidet har kommet fra NVEs ordinære budsjett, kapittel 934, 
post 11 Varer og tjenester og kapittel 924, post 30 forbygningsarbei
der, post 31 Opprydding i vassdrag, post 70 Tilsyn med eldre dammer, 
Kap. 924 post 70 .2 Anvendt vassdragsforskning. Troen på at NVE kan 
gjøre noe på dette området er langt større enn dagens personalressur
ser og økonomiske midler tilsier. 

I svært mange vassdrag er det et stort behov for en registrering av kul
turminner som utgangspunkt for prioritering og finansiering . I og med 
at mange av innretningene har både en sikkerhets- og en landskaps- og 
miljømessig betydning, ligger det til rette for et samarbeid. Registre
ringen bør omfatte en tilstandsrapport som kan gi grunnlag for priori
teringer, der NVE kan bidra med både faglige råd og økonomisk bi
stand. En nettverksorganisasjon bør kunne koordinere faglige råd og 
støtte fra NVE og samarbeidende museer, overfor lokale prosjekt, en
keltpersoner eller grupper. 

Det er et stort og økende behov for faglig veiledning når det gjelder 
restaurering av kulturminner i vassdrag. Selv om mange regiontilsatte 
har relativt bred erfaring på dette området, så synes det likevel å være 
behov for en bedre skolering. 
Dette bør inn i et eventuelt 
nettverkssamarbeide og NVEs 
virksomhetsplaner. I mange tilfel
ler er det også av stor viktighet å 
kunne gå inn med midler i slike 
prosjekt. Det har ofte vist seg at 
et relativt lite bidrag i så måte, vil 
kunne være nok til å få sydd 
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sammen en pakkeløsning med lokal og ekstern finansiering (NVE-no
tat 13/96). 

NVE har i perioden 1990-94 bidratt totalt med kr. 450000 til museums
formål fordelt på 8 museer/sentre (NVE 1994). NVE er medstifter av 
Norsk Fjellmuseum, Norsk Bremuseum og Norsk Industriarbeider
museum. NVE er representert i representantskapet i Norsk Fjell
museum. Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen er utnevnt som 
Kulturdepartementets representant i styret for Norsk Industriarbeider
museum. 

Forøvrig oppgir Region Midt-Norge ( Trøndelagsfylkene og en del av 
Nordland), at de har brukt ca. 1,4 mill. på kulturverntiltak. Dette gjel
der hovedsakelig større prosjekt for å restaurere forbygninger i berg
staden Røros, dammer og tømmerrenner i Femundenområdet. Region 
SØr har deltatt aktivt i restaurering av bergverksdammer og vannren
ner ved Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg. 

NVE skiller seg ut fra både Vegvesen, Telegruppen, Statkraft og Stat
nett ved at vi er primært en kontroll- og konsesjonsmyndighet. Det 
stilles dog store krav til kunnskap for å utøve denne kontrollen. Det er 
denne kunnskapen som er interessant for de ansatte å holde ved like 
og formidle samtidig som kunnskapen er etterspurt utenfor NVE. Det 
er derfor naturlig at NVE primært er engasjert i og ønsker å drive 
kunnskapsformidling om egne arbeidsområder og overlate kulturminne
vernet til de som eier kulturminnene, dvs. f.eks. kraftprodusenter og 
grunneiere. Det er likevel mange grunneiere som ikke er istand til å 
vurdere hva som bør tas vare på, fjernes eller la forfalle i stillhet. De 
er heller ikke økonomisk i stand til å ta ansvar for anleggene. Mange 
vassdragsanlegg vil således være å betrakte som "eierløse". Eldre
utvalget (ref. NVE 1990 "Eldre innretninger i vassdrag") hevder at 
NVE, som ifølge Vassdragsloven skal behandle nedleggingssaker, har 
et ansvar når det gjelder å foreta en forsvarlig vurdering og samlet 
avveiing av ulike hensyn. Når det gjelder istandsetting deler NVE et 
fellesansvar sammen med kultur- og miljøvernmyndighetene, mens ved
likehold ofte blir et rent lokalt ansvar. 

Vi har nevnt at NVE i dag ikke har en stor gjenstandsmasse, men en 
del er samlet både i kjelleren på Majorstua og rundt omkring i regio
nene. Hydrologisk avdeling har samlet en rekke instrumenter (ca. 100 
gjenstander) som representerer den historiske utvikling innen f.eks 
vannstandsregistrering. De første treskalaer ble laget av fanger på 
Botsfengselet i Oslo, senere fikk avdelingen skrivende og punchende 
instrumenter, papirtape, magnetbånd og til slutt dataloggere som man 
bruker i dag. Her er vannhastighetsmålere fra før århundreskiftet, de 
siste 5-6 generasjoners mobiltelefoner og telt fra de dager da feltturer 
ikke inneholdt flyreise og hotellopphold. Noen av gjenstandene er ut
lånt til Teknisk museum i forbindelse med Hydrologisk avdelings 100-
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års utstilling i 1995. Videre finnes gamle protokoller, bilder, kart og 
korrespondansearkiv som vil kunne være interessante for forskere og 
andre interesserte. Vassdragsavdelingen har en del gamle gjenstander 
i VR0s verksted på Elverum. Natur- og miljøseksjonen har bygget opp 
et fotoarkiv som nå inneholder 19 000 bilder. Dette arkivet er regis
trert som en del av Vassdragsregisteret. 

Kultur og miljøvernmyndighetene 
De viktigste som vi har vist til tidligere er Kulturdepartementet (KD) 
og "deres" museumsstruktur for hele landet delt opp i nasjonalmuseer, 
knutepunktinstitusjoner og regionmuseer. KD arbeider for å få flest 
mulig lokalmuseer lagt inn under regionale museumsparaplyer. KD med 
diverse underbruk som Norsk Kulturråd og Norsk Museumsutvikling 
har overordnet ansvar for formidling av kulturarven . Miljøverndepar
tementet (MD) har ansvar for utvelging, restaurering/bevaring av kul
turminner/kulturmiljø . Både Direktoratet for naturforvalting og Riks
antikvaren er fagdirektorat for MD. Kulturminneforskningen er lagt 
til Norsk institutt for kulturminnevernforskning (NIKU), Trondheim. 
Miljøverndepartementet arbeider også med naturveiledning og natur
vern gjennom nasjonalparksentre, (se kap. 3.3.2). 

VannfØringsmåling kan være strabasiØst og vått arbeid, 

tjenestereiser foregikk med bruk av sykkel, spark og ski. 
NVE-ansatte overnattet hos vannstands-observtører når 

de var ute på oppdrag. Dette er bl.a. beskrevet i en bok 

fra Hydrologisk avdeling som markerte avdelingens 

lOOårs jubileum i 1995. 
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2.2 HVA ER NETTVERKSSAMARBEID? 
Ordet samarbeid og nå i den senere tid; nettverkssamarbeid er mye 
brukt i ulike sammenhenger. Det kan derfor være grunn til å gjøre rede 
for hva vi forstår med dette . Denne utredningen bygger på erfaring fra 
bedriftssamarbeid i Danmark og Norge . Vi har bl.a. brukt materiale 
fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) , Nettverks
avdelingen. Avdelingen har utviklet en egen manual for utvikling av 
nettverkssamarbeide (SND 1995). 

I Danmark har man siden 1989 brukt nettverkssamarbeid som strate
gisk begrep. Begrepet er særlig brukt i forbindelse med statlige strate
gier for å styrke samarbeid i næringslivet mellom små og mellomstore 
virksomheter. Argumentasjonen lyder at små virksomheter ikke har 
samme muligheter for å utnytte stordrifts- og samproduksjonsfordeler 
som store har. Dersom samarbeid kan etableres vil små virksomheter 
kunne konkurrere med de store . Men det er ikke bare størrelsen som 
teller. 

Alle virksomheter har interne begrensninger som gjør at selv de stør
ste må søke utenfor egen organisasjon for å løse sine problemer. Det 
avgjørende er derfor ikke hvilke typer virksomheter som bør samar
beide, men hva det skal samarbeides om, hvem man skal samarbeide 
med , hvorfor og hvordan (Hansen 1990:5-9) . 

Samarbeid mellom flere virksomheter kan foregå på flere nivå; 

• Uforpliktende: Utveksle erfaringer, kartlegge utvikling og 
arrangere felleskurs 

• Integrerende: Parallell planlegging, vurdere og bruke erfaringer 
innenfor en felles forståelsesramme 

• Forpliktende: Samhandlinger med gjensidig avhengighet og 
felles front mot målgrupper 

Som oftest må man starte nøkternt og utvide etter hvert som resultat 
og tillit er på plass . Men det er også viktig å sjekke underveis at en er 
på rett vei (Foredrag, Hofseth 1996). 

Kontrollområder for utvikling av samarbeid 
mellom tre eller flere virksomheter: 
• Sjekke egen strategi og intern forankring 
• Prioritere og velge samarbeidspartnere 
• Velge samarbeidsområder 
• Se på egen vs partners bedriftskultur 
• Forstå samarbeidsprosess og utvikling 
• Organisere og formalisere - avtaler 
• Etablere og drive virksomheten 
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Dette betyr f.eks. at den strategi som NVE velger på dette området må 
innarbeides i etatens generelle strategi og få den nødvendige forank
ring sentralt og regionalt. Vi kan ikke få et effektivt, forpliktende sam
arbeid med alle virksomheter på dette området. Det ville være umulig 
rett og slett på grunn av mengden av relasjoner som dette innebærer og 
pga ressursene dette ville kreve. Vi må derfor velge noen få partnere 
og velge ut fra hva som tjener våre målsetninger best. 

Internt samarbeid under moderne 

vannføringsmåling med elvebåt på 

Tanaelven. Elven er for stor til at 

det kan strekkes wire, så måle

punktenes posisjon måles ved hjelp 
aven elektronisk avstan.dsmåler. 

Den bærbare datamaskinen sørger 
for at posisjon og strØmnings

hastighet registreres umiddelbart og 
måleresultatet kan foreligge umiddel

bart etter at målingen er avsluttet. 

2.3 NVEs ARBEIDSOMRÅDER FØR OG NÅ 
NVE er en gammel "etat" med røtter tilbake til "Canal-directionen" 
som ble opprettet i 1804. Arbeidet dreide seg de første 50 år om pla
ner om kanalisering, elveforbygninger og tiltak for å hindre flomskader. 
I 1847 ble Kanal vesenet eget direktorat med ansvar for 

"rigets elvedrag, indsøer, j ernbaner og canaler, overhovedet alle kunstige 
eommunikationer, forsåvidt de ikke henhøre under Havnevæsenet eller landets 
almindelige Veivæsen ." Kanalvesenet var en kommunikasjonsetat som betydde mye 
for tilretteleggingen av flØtningen på Østlandet. (Thue 1994:24-30). 

I løpet av 1880- og 1890-årene ble tyngdepunktet i Kanalvesenets virk
somhet flyttet fra kommunikasjon til kraftforsyning . I 1907 skiftet 
Kanalvesenet navn til Vassdragsvesenet og var nå en fagetat med kom
petanse innen hydrologi og vannbyggingsteknikk og fikk ansvar deret
ter. Viktige deler ved elektrifisering og kraftutbygging var lagt til nye 
organ som Elektrisitetskommisjonen, Tilsynet ved elektrisitetsvesenet 
og Vassdragskommisjonen. Det vokste fram et komplisert nettverk av 
statlige institusjoner som arbeidet med vassdrags- og elforsynings
spørsmål. Verken hvert organ hver for seg eller sambandet mellom 
dem var utviklet med tanke på den saksmengde som meldte seg fram 
mot 1920-årene. En nyordning av vassdrags- og elektrisitetsvesenet 
ble vedtatt av Stortinget 19. mars 1920. Norges vassdrags- og elektri
sitetsvesen ivaretok fra 1921 alle oppgavene som tidligere var fordelt 
på de forskjellige faste institusjonene som er nevnt ovenfor. NVE ble 
en "samlet kraft" utenfor departementet (Thue 1994:96-100). 
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UJ 
> z 
9 
ti: 

Innen daværende NVE stod Statkraftverkene for de statlige utbyggings
interesser, Vassdragsdirektoratet ga tillatelser og Elektrisitets
direktoratet hadde ansvar for fordeling , forbruk og tilgang til energi. 
Etter hvert som utbyggingen skjøt fart utover på 50-60 -tallet fikk vi 
flere brukergrupper med krav og ønsker til vassdragenes kvalitet og 
kvantitet. Dette gjelder interesser som drikkevannsforsyning, jord
vatning, resipient og fiske såvel som friluftsliv, natur- og kulturvern. 
Vannforvaltningen splittes igjen ved at Miljøverndepartementet opp
rettes og ved at ansvaret for vannkvaliteten blir lagt til Statens foru
rensingstilsyn (SFT) fra midten av 1970-tallet. Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk (senere naturforvalting- DN) får hovedansvar for 
biologi siden fra 1986, mens NVE beholder de fysisk/tekniske og 
landskapsmessige sider i tillegg til konsesjonsbehandlingen av 
inngrepssaker. Regionalt får vi fylkesvise miljøvernavdelinger (1982) 
med statlig ansvar, delvis delegert fra de ovennevnte, og lokalt styr
kes miljøvernet i kommunene. 
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Forvaltning og forretning i kraftutbyggings sammenheng blir delt fra 
1986 da Stortinget oppretter Statkraft, som fra 1991 har vært et eget 
statsforetak. Etter 1986 har NVE (nå Norges vassdrags- og energiverk) 
ikke hatt noe med planlegging, utbygging eller drift av kraftverk å 
gjøre. Vår rolle er å være konsesjons- og tilsynsmyndighet. 

Miljø- og naturvern har fått en stadig mer sentral plass, også i NVE, 
som forøvrig var det første forvaltningsorgan i Norge som bygget opp 
en egen miljøfaglig kompetanse (Hillestad 1992). Hovedmålsetningen 
for dagens NVE er at etaten skal sørge for; Miljøvennlig forvaltning 
og effektiv utnyttelse av vann- og energiressursene samt en tilfreds
stillende beredskap og sikkerhet ved utnyttelse av ressursene (Wold 
1994:1-2). 

Mange av arbeidsoppgavene er knyttet til virksomhet som er pålagt 
NVE i henhold til lover og forskrifter. Noen av de viktigste her er 
vassdragsloven (nå under revidering), vassdragsreguleringsloven, 
industrikonsesjonsloven og energiloven. 

Figur 2.3.1 Organisasjon pr. 1. 1. 96 

NOE 
Nærings· og energidepartementet 

NVE 
H Beredskapsråd I Norges vassdrags· og energiverk 

Vassdrags· og energidirektøren 

Internasjonalt Informasjon og 
r- Samfunns· kontor 

kontakt 

I I I I I I 

A E H M S V 
ADMINISTRASJON ENERGI HYDROLOGISK ENØK OG MARKED SIKKERHET VASSDRAG 

I I VRM VRN VRS VRV VRØ I Midt·Norge Nord-Norge Sør-Norge Vest-Norge Øst-Norge 

Som vi kan se av organisasjonskartet har etaten i dag 6 avdelinger. 
Disse er hydrologisk- (H), vassdrags- (V), energi-(E), markeds- (M), 
sikkerhets- (S) og administrasjonsavdelingen (A). Hovedkvarteret er 
på Majorstua i Oslo, med en stab på 250 personer. Videre er vi repre
sentert i hele landet gjennom 5 regionkontorer med 90 medarbeidere. 
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Tabell 2.1.1: Nærings- og energidepartementet angir følgende arbeids
og ansvarsområder for NVE i sin budsjettbehandling: 

ARBEIDS OG ANSVARSOMRÅDE Ansvarlig AVD 

Hydrologiske data og observasjonsstasjoner H 

Hydrologiske tjenester, f.eks . til vannforsyning, 

f1om- og isproblemer, flomprognoser og temakart H 

Glasiologi H 

Flom og erosjonssikring V 

Forvaltning av vassdragsmiljø V 

Konsesjonsbehandling V, E, M 

Kraftproduksjon og kraftomsetning E , M 

Nett- og ressursanalyser E 

Vassdragssikkerhet og kraftforsyningsberedskap S, V 

Damtilsyn S 

Energiøkonomisering M 

Utenlandshandel med kraft M,V 

FoU Alle 

Internasjonalt samarbeid Alle 

Kilde: Ti llempet eller Nærings- og energidepartementet. St pcp nr 1 (1995-96), s. 130- 136. 

I tillegg til forvaltning soppgavene er Hydrologisk avdeling gitt et na
sjonalt fagansvar innenfor hydrologi på linje med forskningsin stitut
tene og har derfor forskere ansatt ved avdelingen . 

Det er di sse arbeidsområdene som vil være utgangspunkt for vår 
"mu seumsordning ." Vi skal bidra til kulturvern/dokumentasjon, 
forskning og formidling innenfor disse områdene. Når vi bruker ordet 
bidra, så er det fordi vi som nevnt ovenfor, deler kulturvernansvar for 
vassdrags- og energisektoren med andre viktige aktører. 

o 

2.4 ANDRE SAMARBEIDSOMRADER 
Foruten det faglige samarbeid bør nettverket brukes til produksjon av 
temporære utstillinger og publikasjoner, initiere og gjennomførke 
forskning sprosjekt , samarbeid om innsamling/dokumentasjon, samar
beid om felle s bruk av utstyr og effekter, f.eks fotolab , videoutstyr, 
interaktive kommunikasjonsmidler eller utstillingsremedier, samt at 
flere institusjoner kan dele fagper sonell. 

Markedsføring er også et viktig samarbeidsområde. Gjennom samle
brosjyre kan man få fram det enkelte museum/senters egenart og mar
kedsføre flere samlet. Disse behov er dokumentert både i prosjekt
undersøkelsen og i en evaluering av 14 utvalgte senter/museer foretatt 
av Agenda Utredning og Utvikling for DN (DN 1995;81-85). 
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2.5 KVALITETSKRAV 
NVE er en kunnskapsvirksomhet som er landsdekkende . Etaten er et 
nøytralt og faglig kompetent forvaltningsorgan . Dette skaper forvent
ninger fra omverdenen til vårt ansvar og vår rolle. Når vi så skal velge 
samarbeidspartnere innenfor kunnskapsformidling er det viktig at vi 
finner partnere som kan tilpasse seg de krav som vi må stille til vår 
virksomhet. Det samme er DN i ferd med å gjøre for sine nasjonalpark
sentre. Dette er generelle krav som kan stilles til alle tverrfaglige 
formidlingsinstitusjoner uansett tema (DN 1995: 11-14). 

Kvalitetskrav 
• langsiktig og faglig karakter 

• ressurser til gjennomføring (økonomiske, faglige) 

• lokal kulturell forankring 

• inngå i en helhet (geografisk og faglig) 

• egeninnsats 

• samarbeidsvilje og evne 

• sikring av verneverdige gjenstander osv. 

• kvalitet i innhold 

• gode produkter 

• tilpasning til mål og målgrupper (også NVEs) 

• god tilgjengelighet 

• god lokalisering/arkitektur 

• tilpasset kompetanse 

En utfyllende beskrivelse av de ulike kriterier finnes i vedlegg 3. 

2.6 DELKONKLUSJON 1 
NVEs kulturminnevernengasjement bør dreie seg om eldre vassdrags
anlegg og skje i samarbeid med kultur- og miljøvernmyndighetene Ufr 
vedlegg 2 og NVE 1990). 

NVE bør drive kunnskapsformidling gjennom et samarbeid som grad
vis formaliseres . Det bør sjekkes underveis om en er på rett vei. 
Det vil her være relevant å benytte seg av erfaringen fra nettverks
program i SND . 

Antallet samarbeidsparter bør begrenses og ta utgangspunkt i NVEs 
del av vassdragshistorien og 14 nåværende arbeids-/ansvarsområder 
samt spesifikke områder som omfatter kulturminnevern, forsknings
samarbeid , produksjon/utvikling av publikasjoner og utstillinger, inn
kjøp/utleie av utstyr/kompetanse og markedsføring. Det må stilles krav 
til formidlingen. 
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AKTØRENE 

Dette kapitlet skal gi oss et svar på spørsmål 2 i problemstillingen: 
Hvem er aktørene og hvordan er konkurranseforholdene i bran
sjen? 

Kap. 3.1 gir en oversikt, gruppering og kort beskri vel se av gruppene. 
Kap. 3.3 analyserer konkurransekreftene i bransjen. Kunnskapen skal 
gi et bedre grunnlag for å forstå struktur og dynamikk og nedfelle en 
strategi med hensyn til valg av samarbeidspartnere. 

3.1 OVERSIKT OG GRUPPERING 
Prosjekt/virksomheter er inndelt etter NVEs 5 regIOner. For videre 
utdyping av metode se vedlegg 1. 

Regioninndeling i NVE 

REG ION NORD - Narvik 

REGION MIDT-NORGE - Trondheim 

REGION VEST - Førde REGION ØST - Hamar 

REGION SØR - Tønsberg 
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Tabell 3.1.1 Grupper av virksomheter og prosjekt fordelt på type og 
region: 

Type virksomhet/prosjekt Reg. øst Reg. Vest Reg. Sør Reg. Midt Reg. Nord Sum 

1) Restaurering vassdrag-
og energimiljø 27 14 54 26 18 139 

2) Museum og tiltak 5 3 5 3 3 19 

3) Kraftverksmuseum 3 9 7 2 6 27 

4) Senter og tiltak 3 8 O 5 1 17 

5) Energisenter Ibesøksverk 2 6 9 5 22 

6) Plan I tilrettelegging 
og info 15 7 12 3 9 46 

7) Bygdeutvikling I 
næringsutvikling 4 1 4 7 16 

8) Museer med 
nasjonal funksjon 2 2 4 

9) Dokumentasjon 4 2 1 1 8 

Totalt 65 48 95 47 43 298 

Tabell 3.1.1 viser resultatet aven kartlegging foretatt i perioden ok
tober -95 til mars -96. Kartleggingen omfatter både eksisterende og 
planlagte virksomheter. Totalt er 298 prosjekt og virksomheter kart
lagt. 

Det er opprettet egen database for prosjektene knyttet opp mot 
Vassdragsregisteret, (se metode). 

Kort beskrivelse av de ulike grupper 
virksomheter og prosjekt 

1) Restaurering/bevaring av vassdragsinnretninger/miljø. 
Vi har for tiden mange bevaringstiltak knyttet til både natur- og kul
turminner. Disse er av varierende størrelse. De kan være knytta til 
f.eks. kvernhus, sagbruk, møller, dammer, lenser, tømmerrenner. Og 
det kan være større prosjekt som tar for seg hele eller deler av vass
drag og arbeider med dokumentasjon, formidling og tilrettelegging 
av natur/kultur samla sett. Tiltakene kan ha sitt utgangspunkt i vann
bruk/flerbruksplaner, Aksjon vannmiljø og lokalelregionale kultur
vernaksjoner, og søker dermed midler fra mange kilder. Stort sett alle 
større vassdrag i Norge har et eller flere slike prosjekt gående. Ek
sempel på slike prosjekt er Voss Mylna, Stampeanlegg i Ål, 
Telemarkskanalen, Fergestad Åmli , Mostadmark Jernverk, Aursfjord
saga. 

2) Museum og tiltak i kombinasjon består ofte av restaurerte/be
varte kulturminner knytta opp mot ny bruk som museum/kafe, tur
stier, kulturarrangement og ulike aktiviteter. De kan ha sitt utspring 
i restaureringstiltak, men er kommet så langt at de er etablert som 
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Telemarks

kanalen 

ved Vrangfoss 

sluser i 

Nome kommune. 

Norsk Bremuseum 

- fra åpning av 

nybygg juni 96 

( laboratorium! 
undervisnings 

rom) NVEs Ivar 

Sæg rov til høyre 

museum med museale oppgaver og knoppspring til denne aktiviteten. 
Dette er hva man kaller spesial- eller temamuseum. Det er også ek
sempel på naturhistoriske temamuseum som Norsk Bremuseum i Fjær
land. Andre eksempler på temamuseum er Vestnorsk Industristad
museum, Tyssedal Hardanger, Fetsund Lensemuseum og naturinfo
senter, Akershus og Haldenvassdragets Kanalmuseum, ørje i Østfold. 

3) Kraftverksmuseum er eldre kraftstasjoner som er eller ønskes 
istandsatt og brukes til museumsformål. En del av disse er på Kultur
rådets liste over verneverdige kraftstasjoner. Kraftselskapene er ofte 
viktige aktører for å få til bevaring, vedlikehold og aktivitet ved sta
sjonene. Eksempler på disse finnes i Tafjord, Luster, Bodø, Hemnes, 
Skånland, Kåfjord, Vemork, Tyssedal, Glomfjord. 
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4) Senter og tiltak i kom
binasjon har ofte lignende 
innhold som museum, 
men har i sitt valg av navn 
bevisst holdt seg unna 
museumsbegrepet og Øn
sker å vektlegge formid
ling og samtids
informasjon, fremfor an
dre museale oppgaver 
som dokumentasjon/be
varing og forskning. Sen
trene ser seg selv som del 
av reiselivet, evt. som 
kunnskapssenter for 
bransje, lokal og regional 
befolkning. Sentrene er 
avhengig av forsknings
institusjoner, museer og 
bransje når det gjelder å 
skaffe seg kunnskap. Sentrene ønsker ofte å knytte til seg komplemen
tær virksomhet som øker aktiviteten deres og styrker økonomien. Dette 
kan være offentlig forvaltningsvirksomhet og tilknytning til sattellit
ter (aktiviteter/tiltak) i området. Eksempel er Hardangervidda Natur
senter Eidfjord, Vassdragssenteret Sør-Aurdal, Foss i Foss Gaular, Vill
aks senteret Lærdal, Senter for vann og miljø Hornindal, Gaula 
Laksesenter, Senter for miljøteknologi Sandane. 
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Fra 
Tafjord 
Kraftverks-
museum. 

Venstre: Interiøret 

er pusset på opp i 
gjennom årene av 

omsorgsfulle krafts-

verksmaskinister. 

Mange eldre kraft-
stasjoner er en 

fryd for øyet. 

HØyre, øverst: 
Gammelt og nytt 

side om side. Det 
gamle kraftverket 

har beholdt kamu-

flasjefargene fra 

1940. Etter mer 

enn SOårer 

malingen nesten 

like fin. 

Høyre, nederst: 

Kraftverksmuseet 
i Tafjord ble 

erklært åpnet av 
Vassdrags- og 

energidirektØr 

Erling Diesen 
lS.juni1991 

5) Energisentre er oppretta på bakgrunn av kraftselskapenes behov 
for å drive informasjons- og profileringsvirksomhet. Det bygges nye 
bygninger, men er vel så ofte lagt til moderne kraftstasjoner og/eller 
verneverdig er kraftstasjoner. Statkraft er i en særklasse med 13 sen
tre/besøks verk. Flere større selskap planlegger nye sentre. Eksempel 
på energisentre er Energiforum Rånåsfoss, Energisenter på Dale og 
ved Hunderfossen, Energi-/informasjonssenter Oltedal. 

6) Plan, tilrettelegging og informasjonstiltak er prosjekt som ofte 
er del av fylkeskommunal/kommunal planlegging, f.eks. av vannbruks
plan . Det dreier seg om å kartlegge vannressursene, disponere dem, 
tilrettelegge for tilgjengelighet og informere når område er tilrette
lagt. Informasjonen er ofte både naturhistorisk og kulturhistorisk - i 
stadig større grad forsøker man å kombinere disse innfallsvinklene. 
Eksempel er Norsk vassdragsvising Telemark, Taraldsvik Elvepark, 
Otra Elvepark, Sagelva miljø- og historiepark . 
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Skulptur av Bård Breivik (del av Skulptur
landskap Nordland) iTaraldsvik Elvepark. 

Parken strekker seg fra fjorden og opp på 
fjellet. Her er under arbeid stier, uteanlegg 

med amfi,snøsklier, påskeliljeplass, stein

broer, terskler og mye mer. 

7) Bygdeutvikling og nærings
utvikling er prosjekt som i sterk 
grad har sitt utspring i virkemid
ler og miljø knytta til landbruk 
og annen næringsvirksomhet. 
Alle ovenstående tiltak har i va
rierende grad aktualitet utfra en 
utviklings/moderniseringstanke
gang - de får stor politisk støtte 
fordi de kan ses på som 
grunnlagsinvesteringer og infra
struktur for annen nærings
virksomhet. Eksempel er 
Haldenvassdraget s Bygde
utviklingsprosjekt , Rafting i 
Ogna (Steinkjer), Prosjekt 
Begna Elv, Bedre fritidsfiske i 
Valdres , Fiskesenter Snåsa
vatnet. 

8) Museer med nasjonal funksjon er museer som allerede er utpekt 
av Kulturdepartementet som museer med nasjonalt ansvar for tekniske/ 
industrielle kulturminner. Dette gjelder Norsk Skogbruksmuseum, 
Norsk Teknisk Museum, Norsk Industriarbeidermuseum og Norsk 
Bergverksmuseum. Alle disse arbeider innenfor og/eller tett opp til 
vassdrags- og energisektoren. 

9) Dokumentasjonsgruppen dekker 9 prosjekt. Dette er prosjekt som 
driver kartlegging/registrering av vassdragshistorielinnretninger. Dette 
gjelder f.eks. registrering av fløtningsinnretninger i Hedmark og 
Namsenvassdraget , næringsvirksomhet i og langs Reisaelva, Troms og 
Andelva (Eidsvoll). 

Det er gråsoner mellom de ulike typer prosjekt. De låner ideer fra 
hverandre og blir påvirka av f.eks . de samme inntektskilder. 

3.2 DELKONKLUSJON 2.A 
Kap. 3.1 gir os s et bilde aven stor broket gruppe av virksomheter og 
prosjekt på dette området. Fra store institusjoner med opp mot 30 
ansatte eller mer, til de aller minste som i realiteten drives av en ild
sjel på fritida. Alle har i større og mindre grad , et "symbiotisk" for-
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Norsk Skogsbruks
museum har vann 
både innenfor i 
akvarium og uten

for veggene. 

Det unge publikum 

setter pris på dette. 

hold til offentlige myndigheter. Noen oppfatter seg som rene natur-
/ kulturverntiltak i forhold til et konkret objekt, mens andre er bevis
ste om at de representerer f.eks. næringsutvikling, bygdeutvikling, sted
sutvikling, museum, forskingssenter, reiselivsbedrift, kunnskapsbedrift 
- enten en av delene eller alt på en gang. Mange ulike forvaltnings-
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nivå- og områder kan dermed bli involvert i ett og samme prosjekt. 

Noen har opprettet en selvstendig, permanent organisasjon og har et 
ønske om framtidig egeninntjening og utvikling. Andre er kun et mid
lertidig prosjekt/tiltak under en offentlig eller halvoffentlig institusjon. 

Geografisk er prosjekt og virksomheter spredt over hele landet. Ikke 
overraskende er det Region SØr, med Sørlandsfylkene, Buskerud/Te
lemark og Rogaland som har høyest score; 95 registrerte tiltak. Her er 
mange vassdrag og lange tradisjoner når det gjelder bruk. 

Aktørene er inndelt i 9 grupper: 
• Restaurering av vassdrags- og energimiljø 
• Plan, tilrettelegging og infoprogram 
• Bygdeutvikling og næringsutvikling 
• Dokumentasjon 
• Museer med nasjonal funksjon 
• Museum og tiltak 
• Kraftverksmuseum 
• Senter og tiltak 
• Energisenter/besøksverk 

I den videre analysen vil vi fokusere på de permanente virksomhetene, 
dvs. museer og sentre . 

3.3 BRANSJEANALYSE - GRUNNLEGGENDE 
KONKURRANSEFAKTORER 
Vi vil se på virksomhetene som en gruppe av bedrifter som tilvirker 
produkter det vil være lett å erstatte med hverandre dvs. en bransje 
med konkurrerende aktører. 

Vi har kartlagt både etablerte og planlagte virksomheter. Både museer 
og sentre blir tilført midler, henholdsvis fra stat, fylkeskommuner, kommuner 
og energiverk / kraftselskap. Det er derfor bare de færreste av denne gruppen 
på 89 virksomheter som driver uten løpende offentlig driftsstøtte. Likevel 
svarer de fleste at de konkurrerer med hverandre, særlig med dem som over
lapper tematisk. Riksantikvaren (1994:46) skriver i sin Verneplan at 

"Museumsdrift skiller seg ikke ut fra annen næringsvirksomhet som baserer seg på en 
kombinasjon av driftsstøtte, prosjektstøtte og egeninntekter. Dette kjennetegner en lang 
rekke næringer i Norge i dag" 

Formålet med bransjeanalysen er sammen med vår viten om type/geo
grafisk plassering å svare på spørsmål 2 i problemstillingen; Hvem er 
aktørene og hvordan er konkurranseforholdene i bransjen? Samti
dig skal opplysningene fra bransjeanalysen være en del av grunnlaget 
for å svare på problemstillingens spørsmål 3 og 4; Hvilke mål skal 
gjelde for samarbeidet og hvordan skal det organiseres? 

38 



Kapitlet er skrevet på grunnlag av Michael E. Porter's teori (Porter 
1994), idet vi mener at hans modell for strukturell bransjeanalyse gir 
oss den nødvendige forutsetning for å vurdere framtidig valg av stra
tegi innenfor den del av formidlingsbransjen som beskjeftiger seg med 
vassdrags- og energitema. 

Porter's fem grunnleggende konkurransefaktorer er potensielle kon
kurrenter, konkurransen blant de eksisterende i bransjen, erstatnings
produkter, kjøperne og leverandørenes styrkeposisjon. Konkurranse
faktorene blir utbygt med avs nitt om samarbeidsforhold i bransjen og 
bransjen i forho ld ti l samfunn og myndigheter, da dette er viktig i denne 
bransjen. 

Analysen baserer seg på 48 intervjuer og innsamlet skriftlig materiale. 
Skriftlige kilder er referert, men respondenter er lovet full anonymisering som 
betingelse for intervju omkring sensitive tema og er dermed ikke oppgitt som 
referanse eller sitert direkte i rapporten, (se vedlegg 1 ; Metode). 

Figur 3.3.1 Krefter som påvirker konkurransen i en bransje 

Potensielle nye 
bedrifter i bransjen 

Trusselen om at nye bedrifter 
kan etablere seg i bransjen 

Leverandø rers 
maktposisjon 

Leverandører 

Dagens 
konkurrenter 

Rivalisering 
blant eksisterende 
bedrifter i bransjen 

Trusselen om at nye produkter 

skal erstatte eksisterende 
varer eller tjenesterr--_____ ....... _---. 
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3.3.1 

Tabell 3.3.1 Utgangspunkt for bransjeanalyse 

Grupper Reg. øst Reg. Vest Reg. Sør Reg. Midt Reg. Nord Totalt 
E* p* E P E P E P E P E P 

Museer med 
nasjonal funksjon 2 2 4 

Museum 5 3 4 1 2 1 1 2 15 4 

Kraftverksmuseum 2 1 6 3 3 4 2 4 2 17 10 

Senter 1 2 4 4 3 2 O 1 8 9 

Energisenter 2 5 1 6 3 5 18 4 

Etablerte og 
planlagte museer 12 3 18 8 15 8 7 3 10 5 62 27 

* Etablerte virk somheter (i drift) 

* Planlagte virk somheter dvs . museer/s entre under bygging eller under planlegging 

Tabellen viser at det er kartlagt 36 museer og 26 sentre som arbeider 
med vassdrags- og/eller energitema. Det er planlagt 14 nye museer og 
13 nye sentre. Region SØr og Vest har flest etablerte og planlagte virk
somheter. 

Det er viktig å ha i mente at dette er museer og sentre som kan sies å 
være vassdragsrelaterte. Til en viss grad vil disse også måtte konkurrere med 
formidlere som arbeider med andre tema, særlig gjelder dette på ferie-/fritids
markedet, Ufr. avgrensing). 

POTENSIELLE KONKURRENTER 
Nye museer og sentre som kan overkomme etableringsbarrierer og 
motstå eventuelle reaksjoner fra eksisterende virksomheter er poten
sielle konkurrenter. Dersom man skulle opprette et nytt museum/sen
ter ville en måtte vurdere barrierene og reaksjonene innenfor bran
sjen; dvs. de 62 etablerte museer/sentre og 27 planlagte på området. 

Innenfor formidlingsbransjen vil vi se på hvordan følgende barrierer arter seg; 
stordriftsfordeler, publikumslojalitet, kapitalbehov, byttekostnader, adgang til 
distribusjonskanaler, geografisk plassering, nisjeplassering, erfaringsfordeler, 
internasjonaliseringsbarrierer og lovmessige forhold. 

Stordriftsfordeler 
Stordriftsfordeler refererer til at kostnader pr. enhet synker etter hvert 
som produksjonsvolum stiger. Store museer/sentre kan oppnå rabatter hos le
verandører ved innkjøp, de kan produsere/distribuere publikasjoner/ 
tjenester til et stort publikum, og de kan spre felleskostnader (admi
nistrasjon, markedsføring, kantine/kafe m.m.) på mange tilbud. En in
stitusjon med mange tilsatte og godt utbygde fasiliteter kan ta imot 
mange i sesonger/weekender og rasjonalisere drift opp mot skredder-
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årsmarkeringen av 
Verdals-raset på 
Stiklestad er 
eksempel på store 
arrangement som 
lar seg gjøre med 
gode fasiliteter 
og en erfaren 

stab. 
Igjen og igjen. 

sydde og omfattende tilbud for utvalgte målgrupper, f.eks. seminarer/ 
konferanser, temadager/ekskursjoner, utleievirksomhet. 

Stordriftsfordeler betyr at nye konkurrenter enten må satse stort med 
den risiko det medfører, eller satse lite og ta de ulempene som dette 
medfører. Ulempene her vil være et begrenset marked. 
Utviklingsmulighetene vil da være avhengig av den lokale interesse 
for tiltaket. Vårt materiale viser at noen er bevisst på dette i bransjen, 
men der velges ulik strategi ut fra lokale forutsetninger og ønsker hos 
initiativtakere. Vi har møtt eksempler på flere som ønsker å etablere 
store foretak, og enda flere som velger en begrenset satsing. De små 
kan likevel ha ønske om at de på sikt skal kunne utvikle seg til noe 
større. 

Publikumslojalitet 
I dette begrepet ligger at allerede eksisterende virksomheter i bransjen 
har opparbeidet seg et «navn» og har dermed oppnådd et trofast publi
kum. Dette har de oppnådd gjennom markedsføring, service, særtrekk 
ved produktet eller fordi de var først ute med sitt tema/område. Dette 
tvinger nykommere til å investere store summer på tiltak som kan ut
ligne den tillit som er opparbeidet mellom publikum og etablerte virk
somheter. Slike investeringer for å bygge opp et navn er svært risika
ble ettersom vrakverdien av navnet er null hvis etableringen er 
mislykket.De eksisterende bedriftene peker på dette som et fortrinn i 
konkurransen mot alle de nye tiltakene. De som har eksistert en stund 
og har opparbeidet seg et "navn" og en nisje vil ha et fortrinn framfor 
de som kommer etter. 
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Kapitalbehov 
Stort behov for kapital for å være konkurransedyktig er en viktig 
etablerings barriere. Dette gjelder særlig hvis kapitalen må brukes til 
FoU eller markedsføring i startfasen og disse investeringene er van
skelige å få dekket inn senere. Behovet for kapital, både til investe
ring og drift, er stort i bransjen. Mange nevner kapital som den største 
etablerings barriere. Det er blitt stadig vanskeligere å skaffe midler, 
både til investering og driftstøtte. Mange har hatt stor aktivitet og ut
vikling pga prosjektmidler, men også denne muligheten er iferd med å 
tørke ut. 

Byttekostnader 
Dette gjelder engangskostnader kjøper, i dette tilfelle grupper av be
søkende, må bære dersom de bytter fra et museum/senter til et annet. 
En turoperatør (representerer mange kjøpere) som har opparbeidet 
kjennskap og godt forhold til faste stoppesteder langs hovedrutene i 
Norge, vil bruke tid før han går over på noe nytt, og det skal da være 
vesentlig bedre eller billigere for at han skal vurdere å legge om på 
ruta. Dette gjelder også kunnskapsmarkedet - både utdannings
institusjoner og bedrifter f.eks. innen kraftproduksjon. Det tar tid å 
opparbeide kontakt og tillit, samt erfaring i å legge til rette for spesi
elle målgrupper. Nykommere må bruke flere år og mye målretta arbeid 
for å innhente de viktige målgruppene innenfor kunnskapsmarkedet. 
Både museer og sentre legger mer og mer arbeid i markedsføring mot 
større grupper. 

Adgang til distribusjonskanaler 
Nye bedrifter i formidlingsbransjen er nødt til å sikre seg distribusjon 
av sine produkt, og må bruke distribusjonskanaler som allerede er i 
bruk av eksisterende virksomheter. Museer/sentre inngår ofte som en 
del av reiselivet og havner da i samme gruppe som hoteller, camping
plasser, bensinstasjoner og varehandel forøvrig. Medlemskap i reise
livslag vil sikre markedsføring på lik linje med de ovennevnte, men 
formidlerne havner da i en meget uensartet gruppe, der kvaliteten på 
produktene er ujevn. En del museer ønsker derfor ikke å legge mye 
vekt på sin deltaking i reiselivskanalen, og prioriterer derfor eget arbeid 
gjennom kanaler som fagmiljø, media og direkte kontakt. Mange ser 
lokalbefolkningen som viktige ambassadører og markedsførere av 
museet/senteret og prioriterer derfor et godt forhold til lokalbefolk
ningen. Dette skal nye aktører forholde seg til og må konkurrere opp 
mot den "goodwill" som eksisterende virksomheter har opparbeidet 
seg i sitt lokalmiljø. 

Geografisk plassering 
Etablerte museer/sentre kan ha fordeler som nye aktører ikke klarer å 
innhente, uansett hvor store de er eller hvilke stordriftsfordeler de opp
når. En gunstig lokalisering er viktig for alle museer og sentre - det 
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Norsk Industri

arbeidermuseum 
bygger på 

historia til 

Vemork 

kraftstasjon. 
Sabotasj e

aksj onene 

under krigen er 
populært 
høyde-

punkt. 

blir hevdet fra enkelte aktører at det er svært viktig å være lokalisert 
ved hovedtrafikkåre - helst stamveier/turistveier. Andre hevder at det 
ikke betyr så mye fordi deres produkt er så nisjepreget og spesielt at 
gjestene reiser lange veier for å oppsøke akkurat dem 

Nisjeplassering 
I bransjesammenheng vil det si at man har "funnet og fått enerett" på 
et unikt tema eller kulturminne. Fetsund Lenser er et stort unikt kultur
minne, det samme gjelder Næs Jernverksmuseum, Industri
arbeidermuseet på Vemork med sin kraftstasjon og Sabotasjeaksjon 
under krigen. Bresentrene i Sogn har Jostedalsbreen, Industristadmuseet 
i Hardanger har Tyssedal som utgangspunkt. Faktisk har de fleste 
museer eller sentre knyttet seg opp mot mer eller mindre unike lokale 

kulturminner eller et 
spesielt vassdrag . 

Hvor mange nisjer er 
der så plass til, når vi 
allerede har 62 museer/ 
sentre og 27 nye er 
planlagt innenfor 
samme temaområde ? 
Og hva er en god nisje
plassering? Dette er 
spørsmål som bør bli 
aktuelle i tida framover. 

Erfaringsfordeler 
Lærings- eller erfaring
fordeler er viktig for 
virksomheter som har 
ek s istert en stund . 
Enhetskostnadene går 
ned etterh vert som 

virksomheten samler mer erfaring i å tilvirke sine produkter. De an
satte forbedrer arbeidsmetodene og blir mer effektive. Nystartede be
drifter uten erfaring vil ha høyere kostnader enn de etablerte . Videre 
vil store virksomheter ha fordeler ut fra at ulike aktiviteter kan støtte 
hverandre gjennom felles læring som overføres internt. 

Tilgang på vitenskapelig spisskompetanse er viktig , særlig er naturvi
tenskapelig kompetanse etterspurt. Denne er vanskelig å utvikle eller 
få tilgang til , også for de større museene. Det tar tid og innebærer of
test opparbeiding av personlige nettverk og byttehandel. De mindre 
museene er sterkt prosjektorientert i sin drift. Den kortsiktige driften 
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gjør det vanskelig å bygge opp og beholde kompetansen i tillegg til at 
det tærer på entusiasmen. Sentrene har et sterkt press på seg i mangel 
av gjenstandssamlinger, til å satse på kostbar og sårbar teknologi i form 
av film, supervideograf, multimedia, kunstinstallasjoner o.l.. Kompe
tansen skaffes til veie ved hjelp av entusiasme og personlige nettverk. 
De eneste som ikke er så avhengig av andre utenforstående institusjo
ner er energisentrene. De har som oftest en sterk organisasjon i ryg
gen, med kompetanse tilpasset drift; både fra informasjons-, markeds
og produksjonsavdelinger. 

Internasjonaliseringsbarrierer 
Formidlerne opplever at reiselivsbransjen stiller stadig høyere krav. 
De må formidle på mange språk, og ta i bruk ny teknologi som f.eks. 
multimedia. Dette er tendenser som kommer fra utlandet. Vi er del av 
en større verden og sammenligner oss med land med større og tettere 
befolkning som Sverige, Danmark, England og USA. Det blir proble
matisk å møte kvalitetskrav når vi har så mange desentraliserte museer 
og sentre i et tynt befolket land. 

Lovmessige forhold 
Det er ingen lov som regulererer opprettelse eller drift av et museum 
eller senter. Kulturmeldinga fra 1991 erkjenner at det er behov for be
dre styring, samordning av ressursene, enklere ansvarsfordeling sam
tidig som staten bør beholde virkemidler for å ivareta overordnet, na
sjonalt ansvar. Det er gjentatte ganger reist krav om en museumslov 
der staten begrenser antall museer og tar økonomisk ansvar for visse 
funksjoner f.eks. på dokumentasjon-, samling- og forskningsområde . 
Dette kravet blir avvist i Kulturmeldingen da regjeringen mener dette 
er vanskelig å avgrense på en praktisk måte. Regjeringen vil at styrin
gen mer skal ha karakter av råd og anbefalinger, veiledning og infor
masjon enn pålegg og påbud (St.meld 61 1991-92: 223) 
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Bilde f ra Nes 

Jernverksmuseum 

I praksis betyr dette at etablering av museer og sentre ikke er begren
set av myndighetene. Hvem som helst kan opprette museum eller sen
ter og de kan søke offentlig støtte på lik linje med de eksisterende i 
bransjen . Hvorvidt støtte blir utdelt til nye etablerere er en annen sak. 

Kravet om en museumslov blir gjentatt i den nye Museumsutredningen 
av 22.03.96. Loven skal først og framst sikre like rammevilkår i lan
det for å utvikle museenes kompetanse, og sørge for at samfunnet får 
nyte godt av innsatsen. Museumsloven kan fungere som et virkemid
del for å bedre samordninga, hevder museumsutvalget (NOU 1996:203) 

I tillegg inneholder utredningen nye anbefalinger når det gjelder sam
ordning, driftsfinansiering og investering, som kan få betydning for 
bransjen i tida framover. Museumsutvalget legger fram forslag om søk
nads- og vurderingsprosedyrer for nye virksomheter der følgende mo
ment må være med: 

• det skal vurderes om det er behov for institusjonen i et regionalt! 
nasjonalt nettverk 

• det skal vurderes om temaet er så viktig at det kan forsvares å 
bruke ressurser på å etablere museum 

• investeringssøknader skal være anbefalt av fylkeskommunen 

• investeringstilskudd og driftsfinansiering må legges fram sam
tidig med avklaring av hvem som har driftsansvar 

• statlig ansvar for statlige ansvarsmuseum er 100% av 
in ves teringskos tnadene 
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• nye statlige ansvarsmuseum skal i størst mulig grad sam
organiseres med eksisterende ansvarsmuseum, evt som nye av 
delinger (ibid.:210) 

Det anbefales at Norsk museumsutvikling styrkes for å kunne ta på 
seg ansvaret for denne samordningen. Ansvarsmuseum og Norsk 
museumsutvikling er gjort rede for i det senere kap.3.3 .2 . 

Avviklingsbarrierer 
Størrelsen av avviklingsbarrierene avhenger av virksomhetens størrelse, 
investeringsomfang og juridisk/økonomiske forpliktelser. Disse vari
erer mye. Generelt gjelder det at jo større og mer integrert virksomhe
ten er, dess større er avviklingsbarrierene. Et stort museum/senter er i 
stor grad tilpasset bransjen og stedet, hvilket resulterer i lav 
realiseringsverdi eller høye kostnader dersom man ønsker å flytte el
ler begynne med noe annet. Dessuten tilsier både samfunnsmessige og 
følelsesmessige hensyn at det er vanskelig å nedlegge et museum/ 
senter som man en gang har etablert. Driften kan sultefores og begren
ses maksimalt, hvilket ofte blir gjort, men vil sjelden bli lagt død . Dette 
medfører at bransjen blir preget av overkapasitet. Ingen gir opp, men 
henger med så godt de kan. Dette går både ut over publikum, andre i 
bransjen samt de ansatte. Kvaliteten på tilbudet blir svært ujevn og 
arbeidsforholdene kan bli dårlige. 

Generelt må en kunne si at avviklingsbarrierene er høye i bransjen pga 
virksomhetens art, og de samfunnsmessige og følelsesmessige hensyn. 
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Sammenfatning 
Størrelsen av etablerings- og avviklingsbarrierene avhenger av hvil
ken type virksomhet det er tale om. For å konkurrere med store museer/ 
sentre kreves kapital for å oppnå stordriftsfordeler, kompetanse og tek
nologi samt ressurser til markedsføring. Virksomheter som har oppar
beidet seg et "navn" eller har et godt forhold til turoperatører eller 
andre strategiske beslutningstakere stiller også sterkt overfor nye 
etablerere. Det er også en fordel å ha en nisje man er rimelig alene om 
eller ha en geografisk fordelaktig plassering. 

Internasjonalisering stiller nye krav til alle, både etablerte og nykom
mere . Lovmessig er det ingen begrensning av opprettelsen av nye 
museer/sentre, men signaler fra bl.a. offentlige myndigheter og bransje
organisasjoner tyder at man vil arbeide for å redusere nyetableringer 
og heller arbeide for å heve kvaliteten på de eksisterende tilbud . 
Avviklingsbarrierene er høye pga virksomhetens art. 

Figur 3.3.2: «Etableringshindrene» er stigende for nye museer / sentre 

2000 1995 
1985 1990 

Mye tyder på at etableringsbarrierene er i ferd med å endres fra 
lave til høye i bransjen, med mindre man er svært flink til å innhente 
offentlig/privat støtte, finner en ny "uoppdaget" lukrativ nisje eller 
geografisk plassering. 

Situasjonen med lave etablerings barrierer og høye avviklingsbarrierer 
er ifølge Michael E. Porter den verste situasjonen en bransje kan 
befinne seg i. Det er lett å få finansiert nyetableringer, men straks 
man er innenfor starter problemene med høye faste kostnader og lav 
inntjeningsevne. Dette har både museer og sentre fått erfare. (Porter 
1994:51-52) 
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3.3.2 

Situasjonen med høye etablerings barrierer og lave avviklings
barrierer er mest interessant. For å få en slik utvikling i bransjen 
kreves det at offentlige myndigheter disiplinerer seg når det gjelder å 
bidra til å etablere nye sentre/museer, samt at man blir flinkere til å 
avvikle evt. slå sammen enheter. Dersom man ønsker å opprettholde 
virksomheter som har lav inntjeningsevne blir det viktig å satse på 
samarbeidsstrategier som gir stordriftsfordeler, adgang til kompetanse 
og teknologi. 

KONKURRANSEN BLANT DE EKSISTERENDE 
BEDRIFTENE I BRANSJEN 
Statistisk sentralbyrå hadde i 1994 571 museer på sin liste over museer 
og samlinger. Offentlige overføringer utgjør 71 % (780 mill.) av de 
samlede inntekter på ca. 1,1 milliard kr. Av 571 museer er hele 495 
kunst- og kulturhistoriske museer, 14 er naturhistoriske og 62 er blan
dete natur- og kulturhistoriske. Det utføres 3400 årsverk, men bare 
halvparten er faste stillinger. Resten er engasjement, som f.eks sesong
arbeid og arbeidsmarkedstiltak. Besøket er på 8.6 mill.(SSB-Særtrykk 
nr.44-1995). 

Kulturministeren oppgir det totale antallet til å være 800 offentlige, 
halvoffentlige og private museer og samlinger, som hører inn under 
700 administrative enheter (Museumsnytt nr. 3 1995:4) . 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) oppgir at statlige myndigheter 
har gitt støtte til 30 ulike naturinformasjonssentre/utstillinger i perio
den 1985 til 1995 (Brev DN 1995). I tillegg kommer alle de lokale 
offentlige eller halvoffentlige fristilte prosjekt utenom museer og sen
tre som arbeider med tilstøtende oppgaver. 

Museum/senterbransjen har vært et vekstområde de siste 20 år. Vi har 
etter at den statlige tilskuddsordningen for museer ble etablert i 1975 
sett en stor økning i både økonomisk tilskudd og antall museer. De 
samlede tilskudd økte årlig med nominelt 30% i gjennomsnitt de før
ste 7 årene og antallet økte fra 179 i 1975 til 314 i 1991 (St.meld. nr. 
61:222) 

Nyetablering av museum resulterer oftest i et spesial- eller tema
museum. Spesialmuseum dekker museum som tar for seg avgrensede, 
definerte tema. Av 94 museer etablert etter 1974 oppgir museums
utvalget at minst 105 (54%) kan karakteriseres som temamuseum (ut
valget foretrekker det siste navnet på denne type museum) . I tiden 
etter 1984 er 64% av de nyetablerte, temamuseer. Industri/teknikk er 
emnet som oftest går igjen. Der er 46 museer som kaller seg nasjonale 
temamuseer (dvs. Norsk i navnet), av disse er kun 14 finansiert over 
departementsbudsjetter. Minst 24 er kommet til etter 1974 (NOU 
1996:64). 
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Museumsutvalget skriver at 
"med utgangspunkt i det store mangfaldet, er det ingen grunn til å hevda at det 
trengst fleire museum i Norge. Det finst likevel samfunnsområde der det treng st 
museumsinnsats, utan at det dermed må bety etablering av nye museum. Det er meir 
tale om å finna fram til samordnande og stimulerande tiltak som gjer at det 
eksisterande mønsteret kan fungera betre (ibid:65)." 

Blant temamuseene er det etats museer som Forsvarsmuseet, Norsk Tele
museum og Norsk Vegmuseum som er de best stilte ressursmessig. De 
er meget godt stilt sammenlignet med de fleste andre museum (ibid:64). 

Formidlerne snakker nødig høyt om konkurranse, men innrømmer når 
de blir spurt direkte og anonymt at der er konkurranse om publikum 
og midler. Virksomheter som overlapper hverandre tematisk konkur
rerer. Flere nevner Sogn som et område med konkurrenter og som nær
mer seg metningspunktet når det gjelder etableringer. I noen hense
ende oppfattes også offentlig forvaltning som konkurrenter, f.eks. Fyl
kesmannens miljøvernavdelinger og forskingsinstitusjoner som NINA 
som konkurrerer henholdsvis innenfor den publikumsrettede formid
ling og forskning. 

Det blir hevdet at det er "krisepsykiatrisk preg over sentre uten drifts
støtte". Det er sentrene med god plassering og/eller nisje som vinner i 
kampen om markedet. 

Samarbeidsforhold i bransjen 
Både museer og sentre ser behovet for tettere og mer formalisert sam
arbeid, men samarbeid er ressurskrevende og krever en koordinerende 
instans. Erfaringer viser at samarbeid må være basert på konkrete opp
gaver og utvikles gradvis. Forøvrig er det et problem at ressurs
situasjonen er så dårlig. Den daglige "krisesituasjon" gjør det vanske
lig å foreta reiser, skaffe nødvendig kommunikasjonsteknologi og tid 
til samarbeid. 

Behovet for samordning førte til at Norsk museumsutvikling (NMU) 
ble opprettet i 1992, som et sentralt faglig organ for museene. I mål 
for virksomheten heter det at "NMUskal fremme utvikling og samar
beid ved norske museer. NMU skal arbeide i forhold til alle sider ved 
museumsvirksomheten - innsamling, bevaring, forskning og formidling. 
NMU skal være et ledd i den statlige forvaltningen av museene og et 
rådgivende organ for offentlige myndigheter. 

Formålet er å heve standarden i museene, styrke det museumsfaglige 
fundament og utvikle faglig kompetanse. NMU skal også initiere og 
koordinere kurs- og etterutdanningsopplegg og fungere som et 
informasjonssenter om og for museene" .(NMU 1995) Museene har tre 
bransjeorgan. Museumsforbundene NKKM (Norske Kunst- og Kultur
historiske Museer), NNML (Norske Naturhistoriske Museers Lands
forbund) og NMF (Norske Museumspedagogers Forening). Alle disse 
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har som formål å styrke samarbeidet mellom museene og museums
ansatte. Organisasjonene gjorde i 1995 prinsippvedtak om å forhandle 
om en sammenslåing til en museumsorganisjon. Denne saken skal 
avgjøres på årsmøtet til de tre organisasjonene i 1996. Alle er 
samlokaliserte i Oslo (NOU 1996: 179). 

Museumsutredningen legger også vekt på samarbeid som framtidig 
satsingsstrategi for museene. Dette gjelder både på statlig (nasjonalt) 
nivå og på fylkeskommunalt nivå. Det sentrale virkemiddelet de anbe
faler er å opprette ansvarsmuseum innenfor en nettverksorganisering. 
Formidlingsfunksjoner skal videreutvikles ved alle museumsenheter, 
men innsamling, forskning og bevaringsarbeid skal koordineres ved 
ansvarsmuseet som blir utpekt for et terna/geografisk område. Ved 300 
museer blir det utført mindre enn tre årsverk (1994). Flertallet av disse 
vil være aktuelle primært som formidlingsenheter i framtida (ibid: 177-
178). 

Bransjen i forhold til samfunnet 
Besøket i museer har økt de senere år, og det skyldes ikke bare økning 
i antall museer og interesse for museumstilbudet, men også at museums
tilbudet har endret seg. Ny formidlingsteknologi og museums
pedagogikk har gjort museene mer tilgjengelige for ulike målgrupper. 
Barn og voksne, fremmedspråklige og forskere får lettere tilgang til 
samlingene gjennom f.eks. bruk av ny informasjonsteknologi og annen 
egenakti vi sering . 

Museumsvesenet har gjennom mange år debattert heftig den sterke 
veksten i nye museer og sentre. Dette fenomenet har også nådd ut til 
den allmenne samfunnsdebatten i avisene. Museums- og senterveksten 
har vært sammenlignet med pelsdyr- og lakseoppdrett på 70-80-tallet 
- vekstnæringer som løp løpsk. 

Kulturminister Åse Kleveland diagnostiserte situasjonen i et fagforum 
07.03.95 ved å si; 

Vi har altfor mange institusjoner som mangler ressurser - økonomisk ogfaglig - og som 
hinker seg av gårde og ikke kan ivareta sine samfunnsoppgaver slik de burde." "Vi 
(politikere) må utvise en større grad av disiplin når det gjelder nyetablering av museer. 
Vi må i større grad gå inn for en samordnet styring av institusjonene, slik at våre faglige 
enheter blir aven slik størrelse at de kan møte de utfordringer vi står ovenfor. " ... 
Kulturdepartementet vil i åreneframover legge større vekt på oppnådde resultater ved 
de museene som får statsstøtte. Vi vil kreve omfattende rapportering om 
virksomheten og legge konkrete resultater til grunn når vi vurderer den statlige 
støtten til museene." (Kleveland i Museumsnytt 3/95) 

Museumsutvalget skriver at det er en tendens til at museer er aktivt 
med i planlegging som gjelder utvikling av lokalsamfunn og regioner 
som reiselivsrnål. Det har også dukket opp planer og prosjekt der 
museer eller museumslignende tiltak blir etablert utfra et nærings
perspektiv, delvis med utgangspunkt i det som har skjedd på dette 
området i utlandet. Det er relativt lett å finansiere investeringene, mens 
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Jostedalsbreen 
Nasjonalpark· 

senter byr på 

utstillingar, 

botanisk hage 

og ekskursjonar 

i nasjonal· 
parken m.m. 

det er vanskeligere å få driften til å balansere. Det er en tendens til å 
overvurdere evnen til egenfinansiering, samtidig som at besøks
potensialet blir vurdert for høyt og kostnadene for lavt. Initiativtakere 
har interesser knyttet til utstillinger og aktiviteter og ikke til oppgaver 
som følger med samfunnsminnefunksjonen (bevaring, dokumentasjon, 
forskning). Den ensidige fokuseringa på publikumsfunksjonen gjør de 
svært sårbare når det har gått en tid, når utstillinger skal endres/opp
dateres. Da har de ikke kompetansen selv, og uten et godt kompetanse 
nettverk, kan hele virksomheten smuldre bort. (NOU 1996: 112) 

Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen uttaler 04.12.95 når det gjelder 
nasjonalparksentrene at 

"det vil være naturlig at eksisterende naturinformasjonssentre som Stabbursnes 
Naturhus og museum i Lakselv, Hardangervidda Natursenter i Eidfjord, 
Breheimsenteret i Luster, Jostedalsbreen nasjonalparksenter i Stryn, Norsk 
Bremuseum i Fjærland og Norsk Fjellmuseum i Lom inngår i et fremtidig nett av 
nasjonalparksentre. " Han ser for seg at sentrene skal få en sentral plass ved 
organisering og drift av Statens naturoppsyn (Pressemelding, MD 04.12.95) 

DN skriver i et internt notat at hovedfunksjonen til sentrene er natur
veiledning og kunnskapsformidling om natur og kultur, som skal for
midles på en slik måte at de bidrar til miljøvennlige holdninger til, og 
atferd i natur. Sentrene skal også forklare og formidle målsettingene i 
den offentlige miljøvernpolitikken; på internasjonalt, nasjonalt, regio
nalt og lokalt nivå. Videre kan de tillegges funksjoner knyttet opp mot 
oppsyn og forvaltning av, forskning og undervisning omkring, vernede 
områder, forekomster eller kulturminner. 
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Framover skal innsatsen konsentreres mot å etablere natur
informasjonssentre i tilknytning til eksisterende og nye nasjonalpar
ker av særlig verdi for friluftslivet. Disse skal autoriseres som 
nasjonalparksentre og tillegges forvaltnings- og oppsynsfunksjoner der 
det er hensiktsmessig. Følgende 14 eksisterende eller nye nasjonal
parker prioriteres: Øvre Pasvik, Stabbursdalen, Reisa, Saltfjellet/ 
Svartisen, Gressåmoen, Hartkjølen, Verdal-Snåsa-Lierne, 
Femundsmarka, Dovrefjell, Rondane, Jotunheimen, Hardanger
vidda, Jostedalsbreen og Folgefonna vest. 

Ingen sentre har pr. februar 1996 fått formell autorisasjon som 
nasjonalparksenter. Ved nasjonalparkene Jostedalsbreen, Jotunheimen, 
Hardangervidda og Stabbursdalen er det sentre i drift. I hovedsak er 
det intensjonen å etablere ett senter for hver park. På nasjonalt nivå er 
det DN som prioriterer hvilke sentre som skal få støtte, utvikler ret
ningslinjer og strategi for den neste lO-årsperioden. DN skal også vei
lede og bidra til kontakt sentrene imellom og ifht andre myndigheter 
og fagetater. Miljøvernmyndighetene skal tilse at arbeidet og produk
tene er faglig kvalitetssikret og planlagt innen realistiske økonomiske 
rammer. Miljøvernmyndighetene vil også kunne gi faglige bidrag og 
veiledning til andre sentre enn de som har nasjonal prioritet, men dette 
skal primært ivaretas av regionale myndigheter, dvs fylkesmannen. 

Rolle- og ansvarsfordelingen med hensyn til oppfølging på nasjonalt 
og fylkesnivå skal være klarlagt i løpet av 1996. Dette skal skje gjen
nom revisjon av et tidligere DN-notat fra 1989 om "Naturinforma
sjonssentre, retningslinjer og strategi". (DN 1996 - Handlingsplan for 
nasjonalparkarbeidet - rapport under utarbeidelse - sitater fra internt 
notat av 26.04.96) 

Tendenser i bransjen 
Respondentene i intervju-undersøkelsen mener at det er økende inter
esse på lokalplanet for å opprette museer og sentre, noe som aktualise
rer samordning og behov for veiledning. Flere peker på at vi kanskje 
har fått en overetablering allerede og at den offentlige støtte vil bli 
redusert. Stadige etableringer medfører også spredning og svekking 
av fagmiljø. Det manglende overordna perspektiv i kulturvern
forvaltningen er et problem. Et annet problem er motsetningen mel
lom krav til avkastning og en ideell målsetning. 
De mindre museumstiltak ønsker strukturert samarbeid omkring res
surskrevende oppgaver innen bevaring, forskning og formidling. De 
peker på at ulike tiltak må utfylle hverandre og at et regionalt samar
beid er mest interessant for dem. 

Både museer og sentre mottar stadig nye "senterdelegasjoner" som 
vil lære av de eksisterende i bransjen. Men det er enighet om at senter
etablering blir mer og mer kapitalkrevende og avhengig av god plasse
ring. Nye sentre vil i større grad bli knytta til eksisterende anlegg og 
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3.3.3 

Naturveiledning 
i praksis på 

Briksdalsbreen 

mindre "kopiering" på tilbuds siden vil bli nødvendig. Sentrene venter 
spent på strategien fra MD/DN som kanskje vil inneholde felles ret
ningslinjer, midler til felles markedsføring, driftssamarbeid og stillin
ger knytta til tilsyn i nasjonalparkene. 

Energisentrene ser helst at det skapes et mangfold av tilbud og at nye 
etableringer finner egne nisjer. De er knyttet til lokalsamfunn og re
gioner som er i beinhard konkurranse med hverandre. Bare større kraft
selskap vil ha råd til å etablere og drive egne energisentre. Sentrene 
har utviklet et begrenset samarbeid gjennom EnFo og benytter seg også 
av museal kompetanse. De mener det vil komme flere sentre på leting 
etter nye konsept. De aller minstre lokale prosjekt trenger veiledning/ 
støtte og oversikt over hva som skjer i bransjen, både for å lære av 
andre og for å la være å kopiere. 

PRESS FRA ERSTATNINGSPRODUKTER 
Aktørene har ulike erfaringer når det gjelder press fra erstatnings
produkter (dvs. produkter som fyller samme behov som et museum/ 
senter). Noen opplever dette som et stort problem fordi de har andre 
attraksjoner i umiddelbar nærhet. Dette behøver ikke være tematisk 
overlappende virksomheter, men det kan være et shoppingsenter, et 
kulturminne, en spesiell naturformasjon - mange reisende har begren
set med både tid og penger og benytter seg ikke av alle tilbud på et 
sted. Dessuten kreves en god del for at blandingen av attraksjoner skal 
passe alle målgrupper like godt, slik at mange velger å bli lenger eller 
komme tilbake til området. Andre virksomheter hevder at de nyter godt 
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3.3.4 

av både geografisk og tematisk nisjeplassering. De har ingen andre 
virksomheterItilbud i nærheten som kan utfylle det samme behovet for 
kunnskap/opplevelse, ei heller innenfor tema. 

KJØPERNES STYRKEPOSISJON 
Kjøperne i formidlingsbransjen kalles gjester, besøkende og publikum. 
Primært kan vi dele dem inn i et ferie-/fritidsmarked og et kunnskaps
marked. Ferie-/fritidsmarkedet er størst på sommeren, men inneholder 
også det regionale marked som etterspør aktiviteter om vinteren. 
Kunnskapsmarkedet består av skoler/universiteter m.m. og spesielle 
målgrupper som etterspør den kunnskap som museene og sentrene til
byr. Dette kan være f.eks organisasjoner, foreninger og private virk
somheter. 

Kjøperne konkurrerer med bransjen i den forstand at de presser pri
sene nedover, ønsker høyere kvalitet eller bedre og mer service, samt 
spiller konkurrenter ut mot hverandre - alt sammen på bekostning av 
bransjen. Kjøpere som representerer et stort volum, f.eks. turoperatører 
eller store skoler/virksomheter kan få en sterk forhandlingsposisjon. 
Dersom det er lett å finne alternative leverandører vil kjøperen også 
stå sterkt. 

Museene har tradisjonelt forholdt seg til den allmenne befolkning - et 
overfladisk og kunstig begrep. Dette er iferd med å endre seg da kunn
skaper om målgrupper og markedskommunikasjon sammen med større 
vekt på publikumsrettede aktiviteter er på vei inn i bransjen. Museene 
viser til at de mangler kompetanse og økonomiske ressurser, men de 
har ønske om å satse mer på dette. De mindre museene konsentrerer 
seg om det lokale/regionale marked og gjennomreisende, men man
gler ressurser til målrettet markedsføring. 

Sentrene legger stor vekt på markedsføring og kunnskap om målgruppene. De 
er nødt til å finne strategiske målgrupper og satse på disse for å overleve. De 
arbeider direkte mot strategiske turoperatører, skoler og andre spesi
elle målgrupper. Energisentrene er også målrettede i og med at de fleste 
spesielt arbeider mot 8. klasse i grunnskolen. 

Aktører som har en gunstig geografisk plassering og/eller tematisk nisje 
vil stå sterkere vis a vis publikum og kan således tillate seg å ta betalt 
for sitt produkt. Men de må ta hensyn til kvalitetskrav og betalings
evne hos de ulike målgrupper. 

Kjøpernes styrkeposisjon vil derfor variere fra museum til museum og 
ditto sentre. Den vil også variere over tid etter hvert som aktørene 
handler mer og mer strategisk og velger ut det publikum man henvender seg 
til. 
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3.3.5 

Vasskraftsentret i 
Åmli -detalj fra 

asjon om 

LEVERANDØRENES STYRKEPOSISJON 

Et museum/senter har mange leverandører ut fra sin mangeartede virk
somhet; dess mer mangeartet, jo flere leverandører. Vi vil dele leve
randørene inn i tre grupper; 

1) Faglige institusjoner 
(f.eks forskningsinstitutter, museer, off. forvaltning) 
Når leverandørgruppen er dominert av få virksomheter og er mer konsentrert 
enn dem man "selger" til, har leverandørene som oftest en sterk posisjon. 
Innenfor vassdrags og energisektoren finnes et begrenset antall forskningsin
stitusjoner, forvaltningsmyndigheter, museer med nasjonalt ansvar osv. 
Forholdet mellom det enkelte senter/mindre museum og faglig 
leverandør er preget av personlig nettverk og vennetjenester. 
Leverandøren vil stå sterkt, dersom ikke kjøper er viktig for 
leverandøren. 

Det er nevnt eksempel på at faglig ansatte ved statsinstitusjoner som 
ikke får realisert sine ideer eller formidlet sitt faglig arbeide innen 
egen institusjon vil ha bruk for utenforstående og nye institusjoner. 
Nye museer/sentre kan således være knoppspring fra eksisterende. 
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2) Frittstående private konsulenter 
Innenfor formidlings tjenester som forlagsvirksomhet, markeds
kommunikasjon og utstillings de sign er museer og sentre kjøpere. Her 
har markedet til dels vært preget av noen få integrerte store leverandører og 
små spesialiserte leverandører. På grunn av høye krav til et unikt produkt, 
avansert teknologi samt at innkjøpet representerer store kostnader for kjøperne, 
så er deres posisjon overfor leverandøren relativt svak. På grunn av lokalt 
offentlig eierskap vil en del museer/sentre være bundet til lokalt næringsliv og 
her vil leverandørgruppen være så begrenset at de nærmest har monopol. En
kelte formidlere uttaler at de i framtida blir nødt til å gå ut over nærområdet 
for å få et bedre styrkeforhold til leverandørene. Det finnes eksempler på at 
man velger leverandører i utlandet. 

3) Detaljister og grossister 
Disse supplerer ofte standardvarer som souvenirer og kioskvarer. Over
for denne gruppen står kjøperen sterkere, særlig hvis han er kjøper av 
større volum. Utviklingen viser dog at kravet til et unikt tilbud med 
høy kvalitet stiger, og fører til at museet/senteret må drive produktut
vikling i samarbeid med ulike leverandører. Her vil styrkeforholdet 
bli mer likevektig ettersom kjøper/leverandør er gjensidig avhengig. 

3.4 STRATEGISKE GRUPPER 
En oppsamling av delelementene gjør oss nå i stand til å kartlegge 
bransjen i strategiske grupper. Konkurransestrategier er forskjellige fra virk
somhet til virksomhet og berører mange dimensjoner; spesialisering, merke
gjenkjennelse, distribusjon, kvalitet, teknologi, integrasjon, prispolitikk, for
holdet til eiere, forhold til myndigheter osv. (Porter 1994: 173-174) 
Ut fra analysen av bransjen mener vi at at dimensjonene nedenunder er vik
tigst, da de avspeiler de viktigste konkurransestrategier: 

• Virksomhetens størrelse 

• Graden av spesialisering (produkt, geografisk og tematisk) 

• Forholdet til myndighetene 

Størrelsen refererer her både til besøkstall, driftsbudsjett og antall ansatte. Det 
er sammenheng mellom disse tre. Graden av spesialisering gjelder både til
bud/tema og geografisk område. 
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Figur 3.4.1 Størrelse og spesialisering 

Stor 

Mellom 

Norsk Skogbruksmuseum 

Norsk Teknisk museum 
Norsk Bergverksmuseum 

Energisenteret Hunderfossen 

Norsk Bremuseum 

Norsk Industriarbeidermuseum 
Stiklestad museum 
Alta museum 

Hardangervidda Natursenter 
Norsk Fjellmuseum 
.Jostedalsbreen Nasjonalparksenter 

N amsen Laksakvarium 

E lvarheim museum 
Tafjord kraftverksmuseum 
Fotland kraftstasjon 
Helleren Kraftverksmuseum 

Fetsund lenser/naturinfo 
Haldenvassdr. kanalmuseum 

Liten L-___________________________ .. -~ -
Begrenset tilbud Spesialisering Bredt tilbud/tema 

Figur 3.4.2 Spesialisering og forhold til myndighetene 

Næ>rt 

Mindre 

Elver-heim museum 
Fotland kraftstasjon og mølle Norsk Teknisk museum 

Norsk Bergverksmuseum 

Hardangervidda Naturssnter 

Norsk Skogbruksrnuseurn 

Stiklestad museum 
Norsk Industriarbeiderrnussurn 
Alta museum 

Fetsund lenser 

Helleren Kraftstasjon 

Norsk Fjell..-nuseu..-n 
Norsk Bre..-nuseu..-n 

Na..-nsen Laksakvaf'"iu..-n 
..Jostedalsbreen Nasjonalparksenter 

Energisenteret 

Tafjord Kraftverks..-nuseu..-n 

Begrenset tilbud/terna Spesialisering 
--Bredt tilbud/te..-na 

Figur 3.4.1 og 3.4.2 fungerer som en illustrasjon av kompleksiteten i bransjen 
og de ulike virksomhetstyper. De strategiske grupper kan inndeles på følgende 
måte: 
1) Store virksomheter med stort tilbud, flere tema og som har et stort 

geografisk område. 
2) Mellomstore virksomheter med mellomstort tilbud, mer spesialisert 

på tema og område. 
3) Mindre virksomheter med et begrenset tilbud, begrenset tema og område, 

mindre avhengig av myndigeter. 
4) Mindre virksomheter med begrenset tilbud, begrenset tema og område 
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3.5 DELKONKLUSJON 2.8 
Som vi har sett så er bransjen fragmentert. Her er mange mellomstore 
og små aktører og ingen som fungerer som bransjeledere. Dette har sitt 
utgangspunkt i tidligere lave etableringshindre og høye avviklingshindre. 
Det er få som har opparbeidet seg stordrifts- eller erfaringsfordeler . 
Ressursmessig sliter alle i forhold til oppgavene, som er arbeids
intensive, preget av personlig service og høyt kreativt innhold. Virk
somhetene trenger og kan ha fordel av stordrifts- og erfaringsfordeler, 
men avviklingsbarrierer, arbeidsoppgavene i tillegg til avhengighet av 
gunstig plassering og nisje, tilsier at det blir vanskelig å konsentrere 
enhetene for mye. 

Konkurransen blant eksisterende virksomheter er hard. En generelt dårlig 
ressurssituasjon, det store antall små enheter og manglende formalisering av 
samarbeid fører til dårlige arbeids- og samarbeidsforhold i bransjen. I tillegg 
må de slite med stadige nyetableringer som kopierer eksisterende tiltak. Noen 
føler press fra erstatningsprodukt i nærheten. Museene ønsker mer midler til 
markedsføring, men finner det vanskelig å prioritere opp mot andre store opp
gaver. Sentrene satser mye på markedsføring ut fra at det er viktig å handle 
strategisk for å overleve (mindre offentlige overføringer). Totalt står kjøperne 
(publikum) rimelig sterkt i forhold til bransjen. Det er også grunn til å hevde at 
leverandørsiden står sterkt, både faglige institusjoner og frittstående private 
konsulenter. 

En strategi for NVE bør inneholde elementer som innebærer; 
• Klarlegging av NOE og NVEs behovlkrav 

(sammenholdt med andre myndigheter på området) 

• Stimulering til bransjekonsentrasjon 

• Vekt på strategisk disiplin i oppfølging 

• Unngå oversentralisering 

Når det gjelder NVEs behov må vi slå fast hva som er våre ansvarsområder, 
prioritere mellom dem og velge ambisjonsnivå når det gjelder kulturvern og 
kunnskapsformidling. Dette bør sammenholdes med andre forvaltnings
myndigheter. 

Det er viktig å merke seg at signaler fra museumsutredningen og arbeid med 
nasjonalparkstrategi også peker på viktigheten av å stimulere til bransje
konsentrasjon. Det vil være viktig å koordinere arbeidet med nettverks
samarbeid med en eventuell oppretting av ansvarsmuseer og prioriterte 
nasjonalparksentre. Bransjekonsentrasjon innebærer at eksisterende virksom
heter styrkes, og at noen blir ledende, noe som er nødvendig i en slik fragmentert 
bransje. 

I denne bransjen er det påkrevd med ekstra god strategisk disiplin siden det 
er vanskelig å fokusere på sin egen strategi og interesser, blant så mange ulike 
deltakere, strategier og gjensidig avhengighet dem imellom. Det kre-
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Energisentret 

har grunnskolen 

som viktig 

målgruppe. 

ver både mot og disiplin å holde seg til den valgte strategi som helst 
bør skille seg fra vanlig" handlingsmønster, ellers vil man bli offer for 
de intense konkurransekrefter som før eller siden trer i funksjon i en 
fragmentert bransje. 

Det er mange grunner til fragmenteringen i 
bransjen. Lave etablerings barrierer, høye 
avviklingsbarrierer, manglende stordrifts
fordeler eller erfaringsfordeler, mange
artete produkter, lokal kontroll og profil, 
betydningen aven nisje, merkenavn, geo
grafisk plassering for å nevne noen. En sen
tralisert organisasjonsstruktur vil være 
ineffektiv da den gir lengre reaksjonstider 
og svakere signaler til de som arbeider 
lokalt. Den kan også jage vekk entusiaster som denne bransjen har 
så mange av. Det kan være nyttig og avgjørende med sentralisert 
kontroll og koordinering, men en sentralisert struktur kan være rene 
katastrofen. 

For NVE vil det være mest interessant å gripe fatt i de strategiske grup
per som samsvarer tematisk, geografisk og ressursmessig med de be
hov som etaten har. Vi bør derfor ta utgangspunkt i våre regioner, de 
14 ansvarsområdene og kvalitetskrav. Forholdene synes å ligge best 
til rette for samarbeid med: 
1) Store virksomheter, med dertil hørende ressurser, tilbud, flere 

tema,geografisk område og som kan og vil tilpasse seg krav. 

2) Mellomstore virksomheter som dekker et/flere av våre fagområder, 
kan og vil tilpasse seg krav. 

RBILENS fORDELER 
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o 

MAL FOR SAMARBEIDET 

Mål og form på samarbeidet var tema på et forum som NVE arrangerte 
på Leangkollen i Asker, 23 . og 24. januar 1996. Her ble representanter 
for 9 virksomheter fra 3 regioner; øst, SØr og Vest, invitert til drøfting 
aven ordning sammen med representanter for NOE og NVE. Totalt 
møtte 18 personer. 

Deltakerne fra museer/sentre/prosjekt ble valgt ut for at de skulle ut
fylle hverandre og dekke eksisterende store, mellomstore og små til
tak. Ytterligere opplysninger om opplegget finnes i vedlegg 1 og ved
legg 4 . 

Det var vanskelig for deltakerne på forumet å enes om et mål for sam
ordningen. De representerte ulike interesser, ulike nivå og debatten 
ble derfor sprikende på dette punktet. Det ble flere ganger hevdet at 
NVE må klarlegge sine behov og at dette må være utgangspunktet 
for samordningen. I debatten ble følgende mål nedfelt som utgangs
punkt; 

Nasjonale mål: 
- få en samlet oversikt over vassdrags- og energiformidling 
- synliggjøre behov for vern og formidling av vassdragsnatur og 

kulturverdier 
- sørge for langsiktig prioritering og utvikling 
- økt bevissthet om norsk vassdragshistorie - dvs NVEs historie 
- sikre historiske minnesmerker og data 
- sørge for internasjonal kontakt 

Regionale mål: 
- løse ressurskrevende oppgaver sammen 
- fordele oppgaver 
- motivasjonsarbeid og kunnskapsinnsamling 

Lokale mål: 
- sikre vedlikehold og drift av vassdragsnatur/kultur 
- sikre tilbud om veiledning/evaluering av lokale prosjekter 
- ivareta lokalt engasjement i nærmiljøene 

4.1 DELKONKLUSJON 3 
Vi tolker disse målformuleringene som et uttrykk for at det er behov 
for; 

Nasjonal koordinering og kontroll 
Praktisk samarbeide om oppgaver på regionalt nivå 
Regionalt samarbeid som kan yte veiledning på lokalt hold 

Målformuleringen for nettverket bør bearbeides videre/presiseres ytterligere i 
forbindelse med utarbeiding av formaliserte avtaler mellom de ulike 
virksomheter. 
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ORGANISERINGSFORMER 

KapittelS skal gi oss svaret på spørsmål 4 i problemstillingen; Hvordan bør 
vi organisere samarbeidet? Dette kapitlet bygger på delkonklusjonene 
i de forrige kapitler. Vi vil i dette kapitlet sammenfatte vår viten om 
NVEs arbeids- og ansvarsområder, formidlingsbransjen samt drøftin
ger med aktørene. 

5.1 ULIKE FORMER 
Vi ville av-/bekrefte tesen vår om samarbeid var en ønsket løsning og 
testet dette i forumet på Leangkollen. Vi stilte spørsmålet til delta
kerne som var inndelt i tre grupper; Hvilken organiseringsform bør vi velge 
for en museumsordning? Her stilte vi opp 4 typer: 

1) Et etatmuseumlsenter 
2) Kjede av utvalgte institusjoner (modell nasjonalparksentre) 
3) Museumsstruktur (bruke eksisterende struktur) 
4) Desentralisert nettverkssamarbeide med utgangspunkt i 

NVE-regioner og fagområder 

Alle gruppene avviste alternativ 1 og 2 som aktuell for vassdrags- og 
energisektoren. De samlet seg om en kombinasjon av alt. 3 og 4. 

Dette bekrefter vår analyse av bransjen. Et museum eller senter er ikke 
formålstjenlig for en så omfattende og splittet sektor, med så mange 
eksisterende aktører i en fragmentert bransje. Det vil også være svært 
ressurskrevende å bygge opp en egen kjede for vårt formål. Ved å bygge 
på eksisterende struktur og styrke den gjennom formaliserte avtaler 
med utvalgte aktører kan vi bidra til konsentrasjon, samtidig som vi 
unngår oversentralisering. 

5.2 PROSESS 
Vi ba arbeidsgruppene under Forum Leangkollen om å beskrive pro
sessen for å utvikle en organisering som både bygger på eksisterende 
museums- og senterstruktur og som tar i bruk nettverksmetoder (dvs. 
avtaler). Vi ba dem også om å peke på kritiske faktorer ved en slik 
prosess. De tre svarene er gjengitt i vedlegg 4. Vi vil her forsøke å 
.. . 

gjengI essensen I svarene. 

Alle tre prosessforslagene innebærer at NOE/NVE sentralt må fatte 
beslutningen om å utvikle nettverket, i tillegg til å stille nødvendige 
midler til rådighet i prosessen. Mesteparten av det operative arbeidet 
vil skje på regionnivå - mellom regionkontorene og utvalgte virksomheter. 
Det vil være nødvendig å begrense antall virksomheter. 
Virksomheten bør bygge på avtaler som er utviklet gradvis partene imel
lom. Her vil det være fornuftig å bruke nettverkserfaring i SND/Tek
nologisk institutt for å dra nytte av lignende prosesser i andre virk-
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somheter (SND 1995). 
De kritiske faktorene som gruppene pekte på var; Å definere NOEINVEs be
hov og mål, fatte beslutninger og nødvendig politisk medvirkning. 

5.3 PRIORITERING AV ARBEIDSOMRÅDER 

Vi ba regionkontorene pr. mars-96 om å prioritere arbeidsområder i 
sin region og peke på eventuelle samarbeidsparter. 

Svarene som kom tyder på at regionene ikke har godt nok grunnlag for 
å foreta en prioritering og peke på samarbeidspartnere. Prioriteringen 
av arbeids- og ansvarsområder må også sees i en helhetlig sammen
heng, og ut fra det faktum at det er områder som er ivaretatt sentralt og som 
regionene derfor mangler kompetanse på. Prioriteringen krever en 
bedre behandling både internt og eksternt for å presenteres. 

Denne forespørselen i mars støtter opp under forslaget om at et pilot
prosjekt i en region er nødvendig for å utvikle mal for samarbeid. 
Dette forslaget ble fremsatt under møtet på Leangkollen. 

5.4 KONKLUSJONER 

Rapporten gir oss følgende hovedkonklusjoner på problemstillingene 
i kap. l: 

Hva: 
Antallet samarbeidsparter bør begrenses og ta utgangspunkt i NVEs 5 
regioner, historie, 14 arbeids- og ansvarsområder samt spesifikke om
råder som omfatter produksjon, utvikling, innkjøp, utleie og markedsføring. 
Samarbeidet vil dreie seg om både kulturminnevern og kunnskapsformidling. 

Blant temamuseene/sentrene som er analysert bør det være virksomheter vi 
kan utvikle et samarbeid med. NOE og NVE bør derfor ikke engasjere seg i 
oppbygning av nye virksomheter. 

Hvorfor: 
Det er behov for: 

• Nasjonal koordinering og kontroll 

• Praktisk samarbeid om oppgaver på regionalt nivå 

• Regionalt samarbeid som kan yte veiledning på lokalt hold. 

Målformuleringer bør bearbeides videre og presiseres ytterligere i forbindelse 
med utarbeiding av avtaler mellom de ulike virksomheter. 
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Hvem: 
Aktørene kan deles inn i 9 grupper. Det er prosjekt som arbeider med å ta vare 
på og/eller dokumentere minner knyttet til vassdrag, og permanente virksom
heter som arbeider med å samle, forske i og/eller formidle kunnskap om vass
drag. 

Bransjen av formidlingsvirksomheter er fragmentert. Det vil si at det 
er mange mellomstore og små aktører og ingen som fungerer som 
bransjeledere. Dette skyldes lave etableringsbarrierer og høye 
avviklingsbarrierer. Virksomhetene trenger og kan ha fordel av 
stordriftsfordeler og erfaringskurve, men avviklingsbarrierer, de krea
tive arbeidsoppgavene i tillegg til avhengigheten av gunstig plasse
ring og nisje, tilsier at det blir vanskelig å konsentrere enhetene for 
mye. 

Konkurransen blant eksisterende virksomheter er hard. En generelt dår
lig ressurssituasjon, det store antall små enheter og manglende formal
isering av samarbeid fører til dårlige arbeids- og samarbeidsforhold i 
bransjen. I tillegg må eksisterende virksomheter konkurrere med sta
dige nyetableringer som kopierer eksisterende tiltak. Noen opplever 
press fra erstatningsprodukt i nærheten. Bransjen mangler styrke over
for kjøpere og leverandører. 

Viktige strategiske veivalg for NVE på bakgrunn av denne analysen 
bør derfor inneholde elementer som; 

l) Stimulerer til bransjekonsentrasjon ved 
a) ikke å bidra til nyetablering 
b) styrke de eksisterende ved samarbeid 
c) stille krav til samarbeid og begrense antall partnere 

2) Det må arbeides videre med å klarlegge NOE og NVEs behov! 
krav og sammenholde dette med andre myndigheter på området. 
(Kulturdepartementet og Miljøverndepartementet) 

3) Det må legges vekt på strategisk disiplin i oppfølging av 
samarbeidsprosessen. 

4) Unngå oversentralisering gjennom nettverksløsning og vekt på det 
regionale nivå. 

Forholdene ligger best til rette for et samarbeid med: 

l) Store virksomheter, med dertil hørende ressurser, tilbud, tema og 
geografisk område og som kan og vil tilpasse seg krav. 

2) Mellomstore virksomheter som dekker et/flere av våre fagområder og kan 
og vil tilpasse seg krav. 
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Hvordan: 
Prosjektet viser entydig at for å ivareta og formidle NVEs del av 
vassdragshistorien og nåværende arbeids- og ansvarsområder, er det 
ikke tjenlig å bygge opp en ny institusjon. Vi bør derfor bygge videre 
på samarbeid med eksisterende virksomheter. Samarbeidet bør grad
vis formaliseres, og det bør sjekkes om en er på rett vei underveis. Det 
er en fordel å bygge på eksisterende erfaring innenfor SNDs nettverk
sprogram. 

Aktører som arbeider på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtter en 
organiseringsform som tar utgangspunkt i eksisterende museum-/senter
struktur og utvikler et nettverks samarbeide basert på NVEs regioner 
og arbeidsområder. 

Det vil være nødvendig å gjennomføre et pilotprosjekt i en region for 
å prioritere mellom arbeidsområder, samarbeidsparter og å utvikle av
taler. 
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VIDERE FRAMDRIFT 

Arbeidet med å få på plass et samarbeid om kulturvern og kunnskaps
formidling knyttet til NVEs arbeidsområder er ikke avsluttet med denne 
rapporten. Beslutninger i etterkant av rapporten bør innebære starten 
på en målrettet utvikling hvor utvikling av avtaler går sammen med 
konkrete testoppgaver der NVE og museer/sentre sammen gjennomfø
rer kulturvern-, forskning- eller formidlingstiltak. 

6.1 PILOTPROSJEKT 
NVE bør velge en region og gjennomføre et l-årig pilotprosjekt for å utvikle 
en mal for hvordan avtalene mellom NVE og bedriftene skal se ut. Kontakten 
med SND/nettverkskonsulent bør fortsette for å kvalitetssikre samarbeids
prosessen. 

Prosjektoppgaver pilotprosjekt: 

1. Prioritere arbeidsområder og velge parter i regionen 
2. Formulere mål/ønsket resultat og grunnlag for samarbeidet i regionen 
3. Lage intensjonsavtale for samarbeidet 
4. Planlegge og iverksette konkrete oppgaver innenfor våre arbeidsområder. 
5. Avtaleskriving mellom nettverket og partene 
6. Overføre erfaring til de andre fire regionene. 

Avtaleverket mellom partene bør omfatte alle vesentlige sider ved sam
arbeidet som: 

• organisering av virksomheten 

• ledelse, styring og kontroll 

• fordeling av inntekter og kostnader 

• internt prissetting 

• investering og finansiering 

• ansvar og rettigheter 

• regulering av konfliktsituasjoner 

• oppløsningsregler 

Avtaleverket kan bygges opp gradvis gjennom enkeltavtaler som dek
ker ulike faser, nivåer og områder i samarbeidet. Avtaleverket bør være 
rimelig detaljert der viktige interesser står på spill, som f .eks økono
misk ansvar, rettigheter til produkt, bruk av kompetanse. Innenfor 
områder hvor utviklingen er vanskelig å forutsi, bør avtaleverket form
uleres på strategisk nivå og heller angi hvordan konflikter skal løses 
organisatorisk (SND 1995:57). 
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6.2 ORGANISATORISKE OG ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

Dette pilotprosjektet vil kreve at ansvarlige på de ulike nivå blir ut
pekt for å fortsette prosessen. Vi mener det vil være positivt om denne 
utviklingsoppgaven ikke blir gitt til utenforstående, men blir innlem
met i organisjonen for å dra nytte avegeninnsikt. Den eksterne kunn
skap som er nødvendig kan innhentes fra SND/nettverkskonsulent. 

Det er sett opp et kostnadsoverslag for pilotprosjektet på kr. 600 000. 
NOE er gjort kjent med dette . 

Det er vanskelig i dag å si noe om hvordan en permanent drifts
organisasjon bør se ut, og hvilke organisatoriske og økonomiske mid
ler som da blir nødvendig. Pilotprosjektet vil være viktig for å få dette 
avklart. 

Etaten bør snarest koordinere den interne kontakten den har med de 
ulike aktørene idag. Dette må også gjelde bruken av midler og faglig 
støtte. Denne koordineringen bør bli en del av det foreslåtte pilotpro
sjektet for 1997. 
I tillegg til å opprette en driftsorganisasjon for nettverket vil det være 
aktuelt å opprette et fond for tiltaksmidler som ulike prosjekt rundt 
omkring i landet kan konkurrere om. Nettverket bør få en rådgivende 
rolle i bruken av fondet. 

Da flere avdelinger i NVE er involvert i dette arbeidsområdet, synes 
det naturlig å legge videreutviklingen til Administrasjonsavdelingen 
ved FoU-seksjonen. Dette arbeidet har mange likhetstrekk med annen 
FoU-koordinering denne seksjonen har ansvaret for. 

Nettverket bør inngå som ledd i den langsiktige informasjonsstrategien 
til NVE og koordineres med denne. 
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METODE vedlegg O 
1.1 PROBLEMSTILLING 
Problemstillingen ble utformet på bakgrunn av NVEs initiativ med 
landskonferansen i 1994 og et senere brev til NOE omkring nasjonal 
status. NVE mente at samarbeid var en mulig løsning for en museums
ordning på vassdragssektoren, men trengte mer kunnskap og dialog 
for å lage et løsningsforslag basert på reelle behov og som løsning på 
praktiske problem. 

På bakgrunn av tesen om at samarbeid kan være løsningen, formulerte 
vi en åpen problemformulering som ikke avskjærer oss fra løsninger 
verken i bredden eller dybden. Vi ønsket å få et mest mulig bredt bilde 
av aktivitetene og så dypt som tiden og ressursene tillot. Problem
formuleringen skulle både bekrefte-/avkrefte vår tese om at samarbeid 
var en mulig løsning, samt vise vei til svar på hvordan og hvem vi 
burde ha samarbeid med. 

1.2 ANAL VSEVERKTØV 
Vi har brukt teori og modeller som utgangspunkt for kartleggin.g og 
analyser, og har supplert med eksplorative intervju, debattforum og 
interne drøftinger i NVE. 
Vi har brukt teori om strukturell bransjeanalyse av Michael E. Porter, 
samt Harald Enderuds organisasjons-sosiologiske metode for fors
knings- og datainnsamlingsmetode. Nettverksteori/erfaring er presen
tert i møteforum i samarbeid med Statens Nærings- og Distrikts
utviklingsfond, Nettverksavdelingen ved Rolf Hofseth. 

De fire grunnleggende spørsmålene som strukturerte rapporten er hen
tet fra Klaus Møller Hansens teoretiske og praktiske gjennomgang av 
erfaring med nettverkssamarbeide i Danmark; Forretningsudvikling 
gen nem netværkssamarbejde. 

1.3 DATAINNSAMLING 
Datainnsamling har omfattet både kvalitative og kvantitative data. Alle 
landets energiverk, fylkesmannens landbruksavdeling og miljøvern
avdeling i alle fylker, samt alle fylkeskommuner v/etat for regional
utvikling er kontaktet gjennom brev og bedt om opplysninger om pro
sjekt, kommune og kontaktperson som de har kjennskap til. net er 
kommet svar i form av korte brev, fyldige rapporter, telefonisk osv. 

Vi har mottatt skriftlige svar fra 36 energiverk, 10 fylkeskommuner, 
19 fylkesmenn, pluss 20 kommuner. De resterende fylkeskommuner 
er kontaktet pr telefon . I tillegg har vi hatt kontakt med våre region
kontorer som også har bidratt underveis med opplysninger om de 
kartlagte institusjoner og prosjekt. Kommunene er ikke kontaktet di
rekte for å begrense datamengde og arbeidsbyrde på dette nivå. 
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Skriftlig materiale og statistikk 
Både under den første skriftlige kartleggingen, samt under intervju
turer er det innsamlet skriftlige materiale som årsberetninger, brosjy
rer, markedsplaner, langstidsplaner m.m. Det har også vært kontakt 
med Riksantikvaren, Norsk Museumsutvikling, Norsk Kulturråd, Di
rektoratet for naturforvalting og Kulturdepartementet. 

Intervju 
Vi har plukka ut 47 prosjekt/virksomheter fordelt på alle landets fyl
ker for åpne, strukturerte intervju. Intervjuene ble gjennomført i pe
rioden 13/11 til 14/12 1995 samt 19/2 til 8/3 1996, (se vedlegg 5 -
intervjuliste). 
Respondentene ble kontaktet på forhånd pr telefon, fax eller brev, med 
informasjon om prosjektet, men spørsmål ble ikke utsendt på forhånd. 
Spørsmålsrammen var delt i tre deler; den enkelte aktørs virksomhet, 
konkurranseforhold i bransjen samt samarbeidsforhold. Innholdet er 
utformet på bakgrunn av Porters strategi for en bransjeanalyse. 

Forum 
Etter første intervjurunde i november-desember ble representanter for 
regionene øst, vest og sØr invitert til et arbeidsforum 23.-24.januar på 
Leangkollen kurs- og konferansesenter i Asker. Programmet inneholdt: 

• Presentasjon av prosjekt og resultater så langt ved prosjektleder 

• Erfaring med nettverkssamarbeid ved Rolf Hofseth, 

Teknologisk Institutt/SND 

• Museumsordninger i annen sektor/etat ved 

repr Norsk Telemuseum og Norsk Bergverksmuseum 

• Nærings- og energidepartementet og status 

på området ved Harald Solli, NOE 

• NVE sine behov ved Per Einar Faugli, NVE 

• Presentasjon av deltakende virksomheter 

• Gruppearbeid og plenumsdrøftinger 

Det ble sendt ut skriftlig referat etter forum. Under forum ble det ytret 
ønske om nytt forum før ferdigstillelse av prosjektrapport, men dette 
ble senere droppet pga at behovet for en skikkelig intern behandling 
ble vurdert som viktigere. 

Interne høringer 
Prosess og resultater har vært gjenstand for høringer, særlig opp mot 
regionkontorene, da disse har nærhet til aktørene og de lokale utfor
dringer. Ettersom aktørene på Leangkollen pekte på nødvendigheten 
av å avklare NVEs egne behov og utgangspunkt har vi i utarbeidelsen 
av rapporten prioritert interne høringer, regionalt og sentralt. 
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1.4 DATABASE 
Data om prosjekt er lagt inn i database som ble utvikla av dataseksjo
nen i NVE (AlT) . Applikasjonen er utforma i ACCESS med tilknyt
ning til SYBASE (Regine og Adresseregister) . Applikasjonen har føl
gende parametre: 
Fylke, kommune, navn prosjekt/virksomhet, type, fagområde, inter
vju, beløp, kontaktperson, adresse, telefon, telefax, vassdragsnummer. 

1.5 INTERVJUANALYSE 
Alle intervju ble tatt opp på bånd og svar på spørsmål ble skrevet ned 
for å sikre den best mulige kildeanvendelse. Etter 47 eksplorative og 
kvalitative intervju er det utskrevet totalt 83 sider. Det ble også laget 
skriftlige sammendrag av intervjuene fordelt på type institusjon. For å 
sikre anonymisering er det ikke gjengitt sitater fra intervjuene i rap
porten. Det ville absolutt vært interessant sett ut fra en lesers syns
punkt, men respondentene har uttalt seg åpent og fritt på lydbånd un
der forutsetning av at uttalelser ikke skulle gjengis skriftlig. 

1.6 KILDEKRITIKK 
Respondentenes uttalelser blir vektet like høyt da det antas at de har 
lik mulighet til å farge deres svar ut fra egen posisjon og interesser. På 
grunn av det store antall respondenter samt at de representerer mange 
typer prosjekter og nivå, mener vi at bransjen er akseptabelt represen
tert. I de skriftlige sammendrag har vi lagt vekt på sammenhenger 
mellom uttalelsene. 
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BAKGRUNN vedlegg 8 
I dette vedlegget vil vi redegjøre for noen viktige milepæler som pe
ker fram mot dette prosjektet. Dette er arbeid og resultatdokument som 
går tilbake til begynnelsen av 80-tallet. 

HISTORISK MILEPELER OG PROSESSER 

Vannbruks- og vassdragsplaner 1979-> 

Nye informasjonssentre for natur, kulturminnevern og energi 

Norsk Kulturråd: Bevaring av tekniske og industrielle kultur 

minner i Norge, 1984-88 

NVE, Riksantikvaren, DN: Eldre innretninger i vassdrag, .. 1988-90 

Kulturdep.: St.m .61: Kultur i tiden, 1991-92 

MD/DN: Aksjon Vannmiljø 1992 -> 

Riksantikvaren: Verneplan for tekniske og 

industrielle kulturminner, 1994 

NVE m.fI.: Landskonferansen «Formidling OR utvikling av 

vassdrags kvaliteter, Bolkesjø juni 1994 

NVE: Vassdragssentre - nasjonal status, feb.1995 

NVE: Prosjekt vassdragsformidling og organiseringsbehov 

VANNBRUKS- OG VASSDRAGSPLANER 

På 1980-tallet satte man i gang utarbeiding av vannbruks- eller 
vassdragsplaner. Initiativet ble tatt av Miljøverndep. som i årene 1979-
81 finansierte et utredningsprosjekt rettet mot å bringe fram 
veiledningsmateriale for vannbruksplanlegging. 

En vannbruksplan er en flerbruksplan for utnyttelse og vern av vass
drag. Vannbruksplanlegging ble lansert som et verktøy for problem
løsning. Forurensing, økende friluftsinteresser og stadig mer intens 
arealbruk var sammen med øvrige vassdrags-prosjekter (kraftutbyg
ging/vern) med på å skape behov for nye perspektiv i forvaltningen. I 
kjølvannet av vannbruksplanlegningen ble det økt fokusering, satsing 
og bevissthet omkring vassdragsverdiene, særlig lokalt i kommune
administrasjoner og nærmiljø. 

I perioden 1979 - 92 ble det utarbeidet 90 vannbruksplaner i Norge, og 
enda flere har kommet til etter 1992. Vannbruksplanene omhandler 
vannkvalitet, restaureringstiltak natur og kulturminner, plan for dis
ponering av ressursene samt tilrettelegging/formidling av vassdrags
kvaliteter. (NIVA 1981 i Pettersen 1995) . 
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NATURINFORMASJONS-OG ENERGISENTRE 

Bakgrunn for opprettelse aven lang rekke sentre finner vi også på 
begynnelsen av 80-
tallet. Etter vedtak om vern av endel verneområder oppstod det etter 
hvert et behov for å informere de besøkende om ulike sider ved vern, 
både lovgrunnlag, verdigrunnlag og det aktuelle verneområdet. Dette 
sammenfalt med en stadig stigende interesse for norsk 
natur og kultur på det internasjonale reiselivsmarked, og både ut fra et 
forvaltningsmessig og næringsøkonomisk perspektiv ble det interes
sant å få opprettet sentra. Den museumsstruktur som allerede var utbygt 
ble sett på som «kulturhistorisk» forankret og bundet til fortida, og 
museene var derfor delvis ikke aktuelle eller hensiktmessige som ba
ser for naturhistorisk og samtidsorientert formidling. Ideene om 
informasjonssentre kom også utenfra, fra USA, England og Sverige, 
hvor der er bygt opp selvstendige «Visitor centers» og «naturum.» 

DN konstaterer i 1995 26 nye informasjonssentre for natur og kultur
minner. I tillegg til disse sentrene for natur og kulturminner har vi 
også fått en del sentre som er opprettet av kraftselskapene og som vi 
med en fellesbetegnelse kan kalle energisentre. Blant sentrene er der 
en del som er eller er i ferd med å bli utpekt som nasjonalparksentre. 
DN har gjennomført en evaluering av 14 utvalgte sentre og utarbeider 
nå en strategi for deres forhold til sentrene. (DN 1995) 

Både naturinformasjonssentre og energisentre har deloppgaver som 
sammenfaller med oppgaver som hører inn under en museumsordning 
for vassdragssektoren. 

NORSK KULTURRÅD 1984 - 88 

Utvalget for teknisk og industrielt kulturvern ble oppnevnt i 1984. 
Utvalget skriver i sin rapport at overgangen til et post-industrielt sam
funn tvinger fram behovet for å sikre kunnskap om hvordan industri
arbeidsplasser så ut og hvilke levekår de ga. Situasjonen er parallell 
til den tidligere interessen for bondesamfunnets kultur som fulgte i 
«kjølvannet av det store hamskiftet» på bygda. 

Mange industriarbeidsplasser er i ferd med å nedlegges, hele bransjer 
forsvinner f.eks. jernverk og fløtning, og industribygninger blir stå
ende tomme. Utvalget ønsket å ta vare på hovedtrekk i norsk industri
historie, og å velge ut anlegg som kan gi helhetlige årsaks
sammenhenger i samfunnsutviklingen, dvs. mer vekt på det typiske 
innenfor en bransje enn det sjeldne eller spesielt gamle fenomen. 
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Utvalget ble gitt følgende mandat: 

1. Gi en oversikt over det arbeid som allerede er utført 
eller igangsatt med hensyn 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 i landssammen
heng og for det enkelte distrikt. 
C) At planen omfatter et representativt utvalg av typer 
av tekniske og industrielle anlegg. 
D) At det blir en rimelig distriktsmessig fordeling 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. 

Når det gjelder oppgavene 1,2 og 3 legger utvalget fram utvalgte kul
turminner samt prioritering. Dette gjelder for områdene industriell pro
duksjon, energiforsyning, vannforsyning og kommunikasjon. 
Vassdragsrelaterte kulturminner som utvalget behandler er: 

Fløtningsanlegg 

Vannrenneanlegg 

Møller 

Kraftanlegg 

Kanaler 

Bergverk / jernverk 

Når det gjelder administrative ordninger (oppgave 4) peker utvalget 
på den eksisterende kulturvern- og museumsstrukturen, der kommune, 
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fylkeskommune, stat, museer og bransje/organisasjoner har tilstøtende 
oppgaver og roller. Utvalget foreslår at arbeidet med tekniske og in
dustrielle kulturminner blir lagt til kulturetat i kommune og fylkes
kommune samt til Norsk Kulturråd på statlig hold. På sikt bør admi
nistrasjonen overføres Riksantikvaren. Staten bør videre ha ansvar for 
samordning mellom nivå og institusjoner. På museumsfronten bør 
Norsk Teknisk Museum og Industriarbeidermuseet Vernork få spesi
elle nasjonale funksjoner. Det forutsettes at bransjen og bransje
organisasjoner deltar gjennom bransje/etatsmuseer. 

Når det gjelder finansiering (oppgave 5) sies det at man må basere 
denne på flest mulige støtteordninger, noe som riktignok både er tung
vint og lite oversiktlig. Det pekes også på at denne kulturvern-'virk
somheten er svært ressurskrevende og at man derfor må være nøktern 
når det gjelder omfanget av kulturminner. Utvalget peker på nødven
digheten av informasjons- og motivasjonsarbeid for å løse oppga
vene. Arbeidet kan ikke basere seg kun på offentlige midler, men må 
også basere seg på bransjedeltaking og frivillig arbeid. 

Når det gjelder f.eks. kraftanlegg peker utvalget på at «vising av el
dre kraftanlegg vil kunne inngå i kraftselskapenes informasjonsarbeid, 
slik at også det vesentlige av utgiftene til dette bør kunne dekkes av 
(selskapenes) driftsbudsjettet.» 

Oppfølgingen av de enkelte objekter ble overlatt til andre fora. F.eks. 
ble NORENERGI utpekt til å videreføre arbeidet med kraftverkene. Et 
nytt utvalg ble utnevnt i 1989 og dette var fremdeles i funksjon som et 
rådgivende utvalg i 1994. 

IIElDREUTVAlGET" 1988 - 90 

I 1988 korn NVE på banen med et utvalg for eldre vassdragsinnretninger 
bestående av 5 repr. fra NVE, samt 1 repr. fra henholdsvis Riksanti
kvaren og DN. Utvalget definerer en vassdragsinnretning som et «fast 
objekt som er en følge av menneskers virksomhet i eller over et vass
drag .» 

Type innretninger fordeler seg på: 

Dam uansett formål 

Energiforsyning 

Tømmerfløting 

Kommunikasjon 

Fiskeinnretning 

Gruvedrift 

Mur / forbygning 

Annet 

9 



Mandatet som ble gitt var følgende: 

1. Foreslå arbeidsopplegg for registrering av eldre vassdrags
anlegg og innretninger, herunder hvilke instanser som skal 
foreståog bekoste registreringen. 

2. Vurdere konsekvenser av nedlegging/istandsetting av 
innretningene for allmenne og private interesser. 

3. Foreslå retningslinjer for ansvarsforholdet ved eventuell 
framtidig drift og vedlikehold av anleggene (administrativt, 
økonomisk og spesielt sikkerhetsmessig ansvar innen 
rammen av gjeldende lovbestemmelser.) 

4. Vurdere hvorvidt gjeldende lovbestemmelser sikrer 
hensiktsmessig behandling av vassdragsanlegg etter 
dagens krav. 

Arbeidet munna ut i en fyldig rapport fra 1990 der utvalget kommer 
med en rekke anbefalinger og konkrete forslag til oppfølging. 

Når det gjelder oppgave 1 ble det foretatt to prøveregistreringer i 
perioden, i Haldenvassdraget og i Breidvad/Oldereidelva i Nordland. 
Utvalget foreslår NVE som naturlig viderefører av det praktiske ar
beid, men med finansiering fra ulike instanser (statlig og 
bransjemessig). 

Når det gjelder oppgave 2 og 3 mener utvalget at før dammer eller 
andre vassdragsinnretninger fjernes, eller helt eller delvis bevares, må 
det være foretatt en forsvarlig vurdering og samlet avveiing av ulike 
hensyn. Dette gjelder særlig dammer som innebærer sikkerhetsr~sici, 
men også andre innretninger som har kulturhistorisk eller annen verdi. 
Utvalget mener at NVE er rette instans til å foreta denne avveininga 
og foreslår at post på statsbudsjettet økes i forhold til denne oppgaven 
fra kr 500 000 til 2 mill. pr år. 

På oppgave 4 svarer utvalget at Vassdragsloven er foreldet i forhold 
til disse oppgavene. Plan og bygningsloven er mest aktuell som ram
meverk, men utvalget anbefaler også å ta i bruk «en sovende» paragraf 
i VL som gir andre enn eier lov til å fremme ønske om nedlegging/ 
bevaring på grunn av allmenne/private interesser. 

STORTINGSMELDING NR. 61: KULTUR I TIDEN, 1991-92 

Kulturdepartementet fulgte opp Kulturrådets innstilling fra 1988 bl.a. 
gjennom signaler om at: 

• «det skal settes særlig søkelys på behov for å bevare tekniske og industrielle 
kulturminner ... » 
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• «samfunnssektorene må ta ansvar for kulturvern tiltak på sine felt .. » 

Kulturrådet fikk også tildelt midler på statsbudsjettet til å øke innsat
sen overfor teknisk og industrielt kulturvern gjennom midler til prøve
prosjekter. Departementet hadde også en god del signaler når det gjel
der veksten i museumstiltak: 

• «nye dokumentasjonsområder bør legges til etablerte institusjoner ... » 

• «det er nødvendig med samordning mellom statlige instanser som har ansvar i 
arbeidet med tekniske og industrielle kulturminner ... » 

• «enkelte etater har selvstendig ansvar for å dokumentere egen historie i form 
av bevaring av faste kulturminner og drift av museer .... » 

• «vi har 530 reg. museer, men kun 26 med naturhistoriske samlin ger» 

• «det bør etableres naturhistoriske utstillinger i eksisterende kulturhistoriske 
museer .... » 

• «miljøforskningen drives i regi av frittstående forskningsinstitusjoner, - lite av 
forskningsmidlene kommer museene til gode ... - bedre koordinering med 
museene vil være regningssvarende for den miljørelaterte formidling som f.eks. 
miljøvernmyndighetene driver ... » 

Direktoratet for naturforvaltning: AKSJON 
VANNMILJØ 1992 

Aksjon Vannmiljø er en tilskuddsordning som ble startet av Miljøvern
departementet i 1992. Ved oppstart ble det sagt at aksjonen skulle ha 
en varighet på 4-5 år. I 1992 ble 40 mill. avsatt, i 1993 17,3 mill, mens 
de siste årene har det ligget på rundt 10 mill. For 1996 er det avsatt 13 
mill. og prosjekter som inneholder kulturminner vil bli prioritert._ Det 
blir utarbeidet resultatrapport for hvert år, den siste utkomne er for 
1993 (april-95) og her slås det fast at aksjonen er et godt tiltak med 
stor respons og søknad ute i kommunene i forhold til de statlige res
surser som gjøres tilgjengelig. 

Aksjon Vannmiljø har som hovedmålsetning å fremme helhets
tankegangen ved tiltak i vassdrag og sjøområder. Der det tidligere er 
gjort innsats (f.eks. gjennom vannbruksplan) for å minske vann
forurensing ønsker en å øke bruksverdien og tilgjengeligheten, eller å 
restaurere ødelagt natur og kulturminner_ 

Riksantikvaren: 
VERNEPLAN FOR TEKNISKE OG INDUSTRIELLE 
KULTURMINNER, 1994 

Miljøverndepartementet ved Riksantikvaren fulgte opp Kulturrådets 
innstilling med sin Verneplan som kom i 1994. Fra 1991 ble det også 
avsatt midler til dette området på MD sitt budsjett. 
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I verneplanen ble 6 objekt gitt en særstilling og fulgt opp med faglig 
støtte og midler. Verneplanen sier ellers: 

«vern av større tekniske og industrielle kulturminner er så ressurskrevende at bare 
et lite antall verneobjekter kan prioriteres i nasjonal sammenheng ... » 

«det er videre nødvendig med en avklaring når det gjelder ansvar for drift og 
vedlikehold av større tekniske og industrielle kulturminner - denne avklaring md skje 
i samarbeid mellom miljØvern og kulturmyndighet...» 

Riksantikvaren viser ellers til Kulturmeldinga om at den enkelte 
samfunnssektor har selvstendig ansvar for å ta vare på kulturminner og 
behandle dem etter faglige retningslinjer. 

Verneplanen foreslår at det blir utarbeidet særplaner i samarbeid med 
museer/etater osv. 
De forslag til verneplaner som er vassdragsrelaterte er: 

Verneplan for bergverk 

Verneplan for kraftverk 

Verneplan for «industrieventyret» 

Verneplan for kommunikasjon / museumsjernbaner 

Verneplan for vassdragsinnretninger 

Verneplan for «ingeniørkunst» 

LANDSKONFERANSEN PÅ BOLKESJØ JUNI 1994 

Landskonferansen ble arrangert av NVE i samarbeid med bl.a. Tele
mark Fylkeskommune og Prosjekt Norsk vassdragsmuseum, Suldal. Her 
ble trådene fra de ovenstående milepæler og prosesser tatt opp igjen. 

Harald Vestad som i sin tid arbeidet med innstilling for Kulturrådet, 
holdt foredrag om besøkskraftverk og de verneverdige kraftverk. Svein 
Homstvedt, om var leder av Eldreutvalget, holdt foredrag om «Skjebne
tid/or eldre vassdragsinnretninger.» Ut over dette var der en lang.rekke 
foredrag omkring formidling/tilrettelegging, bevaring/dokumentasjon, 
men forskning ble ikke særlig debattert under denne konferansen. 

Flere av foredragsholderne, bl.a. Vassdrags- og energidirektør Erling 
Diesen, pekte på at arbeidet gikk bra på lokalt og regionalt plan, men at 
sentrale myndigheter for tiden har liten satsning på strategi på dette 
feI tet. 

NVE - VASSDRAGSSENTRE - NASJONAL STATUS - FEB. 95 

Som en oppfølging av konferansen skrev NVE en innstilling til Næ
rings- og energidep. i februar 1995 der de prioriterte mellom prosjekt 
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og lanserte tanken om at flere sentre kunne slå seg sammen for å opp
fylle krav til nasjonal museumsordning. 

Prosjekt IIVassdragsformidling og organiseringsbehov 
1995-96" 

Oppfølging av konferansen ble i første omgang et FoU-prosjekt i NVE 
der en prosjektleder ble engasjert for å kartlegge vassdragsrelaterte 
formidlings- og utviklingsprosjekter, undersøke behov for samarbeide 
og invitere utvalgte aktører til å drøfte evt. organiseringsformer. Re
sultatet av dette prosjektet legges herved fram. 
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KVALITETSKRAV vedlegg «) 

Kap. 2.5 refererer 13 kriterier som bør vurderes ved valg av partner og 
ved tanke på utforming av avtaler. De syv første har sin opprinnelse i 
krav som NVE må stille til sin egen virksomhet og som må stilles til 
samarbeid generelt. Vi må sikre oss at arbeidet har langsiktig og fag
lig karakter, at der er ressurser til gjennomføring, ,både økonomisk 
og faglig. Videre er det en fordel om virksomhet har lokal kulturell 
forankring og støtte, samtidig som den inngår i en helhet (geogra
fisk og faglig). Samarbeidet vil kreve egeninnsats, samarbeidsvilje 
og evne. Når det gjelder museer eller sentre som får ansvar for verne
verdige gjenstander må man kreve at disse blir sikret. 

De seks neste er generelle for formidlingsvirksomhet av natur/kultur. 
Disse er hentet fra DNs evaluering av naturinformasjonssentre: 

o Kvalitet i innhold 
Allsidighet i tilbud 
Aktivisering inne og ute 
God/høy faglig standard 
Fornyelse i tilbudet f.eks. ved temporære utstillinger/arrangement 

e Gode produkter 
• Variasjon mellom ulike typer produkter, både opplevelse, 

aktivisering og salg 
• Opplevelse f.eks.: 

- video/multimediashow 
- dataprogram 
- utstillinger/installasjoner 
- informasjonstavler 

• Aktivisering: 
- Natur- og kulturstier 
- Guida turer 
- Undervisningsopplegg 
- Arrangement/seminarer 
- Spesialopplegg spesielle målgrupper 

• Salgsprodukter: 
- Brosjyrer 
- Bøker, publikasjoner 
- pins, klistremerke, postkort, plakater 
- salg av husflid/brukskunst o.l. 
- matservering ved eller i nærheten 
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ø Tilpasning til mål og målgrupper 
- Tilpasning i tråd med målsetting for institusjonen 
- Tilpasning i forhold til f.eks NVEs mål 
- Bevissthet om tilbudet er retta mot spesielle målgrupper som 

- aldersgrupper f.eks. barn 
- kjønn 
- nasjonalitet 
- flerspråklig 
- næringsgrupper 
- lokalbefolkning 
- turister 

o God tilgjengelighet 
- Gode atkomstmuligheter (også kollektive) 
- publikumsvennlig atkomst, dvs. .. 

- god atkomst til de ulike tilbud ved institusjonen 
- god skilting og åpningstider etter behov 
- god tilgjengelighet for barn og funksjonshemmede 
- gode parkeringsmuligheter, atkomst og avkjørsel 

ø God lokalisering/arkitektur 
- lokalisering, materialvalg og bygningsteknikk er 

tilpasset stedet 

ø Kompetanse 

- godt samsvar mellom lokalisering/arkitektur og for 
mål 

- skånsom tilrettelegging av natur- og kulturminner 
- etablering som unngår nedsliting av natur- og kultur 

forhold 

- Natur- og/eller kulturfaglig 
- Formidlings- og utstillingskompetanse 
- Økonomisk/administrativ kompetanse 
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FORUM LEANGKOLLEN vedlegg O 
Leangkollen Hotelog Konferansesenter, 23.-24. januar 1996 

Ant. Navn Institusjon 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Almenningen, Toril 
Andersen, Christian 
Beheim Einar 
Berg, Bjørn Ivar 
Bjerke, Kristen 
Bårtvedt, Randi 
Diesen, Erling 
Edvardsen, Bjørn 
Faugli, Per Einar 
Hofseth, Rolf 
Mobæk, Are 
Nylund, Olav 
Paulsen, Nils 
Skarbøvik, Eva 
Solheim, Lars 
Solli, Harald 
Sægrov, Ivar 
Tenfjord, Johan K. 

NVE - Oslo 
Norsk Skogbruksmuseum, Elverum 
NVE - Sør,Tønsberg 
Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg 
Fetsund Lensemuseum, Fetsund 
Vestnorsk Industristadmuseum, Tyssedal 
NVE - Oslo 
Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork 
NVE - Oslo 
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 
NVE øst - Hamar 
Energisenteret, Hunderfossen 
Norsk Bremuseum, Fjærland 
NVE - Oslo 
Lardal kommune 
Nærings- og energidepartementet 
NVE - Vest, Førde 
Tafjord Kraftselskap, Ålesund 

TEMA FOR DRØFTING I GRUPPER 

G Mål for samordning? 

a) Skal den dekke både nasjonale, regionale 
og lokale behov og nivå? 

b) Delmål? 
c) Hovedmål? 

Ref. intervjuforslag: 
- få en oversikt over totalkompetansen 
- ivareta lokalt engasjement - tilbud om veiledning 
- løse ressurskrevende oppgaver sammen 
- stå sterkere overfor kunder og leverandører 
- stå sterkere overfor substitutter 
- begrense etableringer 
- hindre kopiering/overlapping 
- styrke sentre i krise 
- utvikle regionalt samarbeid 
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ø Hva slags form bør samordninga få for å tilfredsstille de mål dere 
har valgt? 
Alternativ: 
1) Etatsmuseum/et nasjonalt senter 
2) Kjede av utvalgte institusjoner (modell nasj.parksentre) 
3) Museumsstruktur (bruke eksisterende struktur) 
4) Desentralisert nettverkssamarbeide med utg. i NVE-regioner 

O Gi en beskrivelse av prosessen som må settes i gang for å oppnå 
mål og ønska organiseringsform. Beskrivelsen må inne-
holde både tidspunkt, aktiviteter/milepæler og ansvarsforhold. 

Ref. Forslag SND/Nettverksmanual, Telemuseet, Vegmuseet osv. 

o Hva slags spesielle utfordringer inneholder svar på ovenstående 
spørsmål? Kritiske faktorer og misforhold? 

Dersom det oppstår uenighet - sett opp alternative svar og aksepter 
meningsforskjeller. 
Svar leveres skriftlig eller på lysark. 

RESULTATER AV GRUPPEARBEIDE: 

Gruppe 1: Form og prosess: 
Gruppa ønsket en form der NVE utpekte nasjonale knutepunkt
institusjoner innenfor fagområder som NVE hadde ansvar for og ville 
prioritere. Målet for dem var bl.a. å aktivisere ressurser og få til 
kostnadseffektiv drift av formidlinga. De la fram en 10-
punktsplan for å komme i mål: 

Oppgaver Ansvar 

1. Registrering av hva som finnes av muligheter. NVE-sentralt 

2. Beslutning av fagområde NVE 

ønsker en medvirkning i og profilering på. NVE-sentralt 

3. Forslag om bedrifter aktuelle for pkt. 2 NVE-regioner 

4. Beslutning om bedrift og satellitter NVE-sentralt 

5. Prioritering av midler mellom fagområder NVE-sentralt 

6. Gjennomføring av beslutninger 

Kontakt med «nasjonal bedrift» NVE-lokalt 

7. Bedrifter og satellitter utvikler nettverket seg 

imellom og Bedrift med NVE-lokalt NVE-lokalt 

8. Forslag til NVE Bedrift 

9. Vurdering og godkjenning av forslag NVE-lokalt 

10. Iverksetting av forslag Bedrift 
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Når det gjelder ovenstående prosess svarte gr. 1 at det kritiske her er å 
definere NVEs behov, videre stilte de spørsmål ved NVEs beslutnings
evne og om man ville få nødvendig politisk medvirkning. 

Gruppe 2: 
NVEs regionkontorer bør lage en møteplass: (jfr. prosjekt differen
siert forvalting) 

Aktuelle deltakere på arena er: 
Fylkeskommuner Fylkesmannen 
Kommunene Nasj.museer 
Skoleverket Energiverk/Energisentre 

Historielag 
Organisasjoner 
Reiseliv 

Lokale museer Ressurspersoner 

Møteplassen må basere seg på det genuine, kulturhistoriske og faglige 
oppriktige. 
Oppgaver Ansvar 

Bevaringsplan, Institusjoner, bedrift, 
ormidlingsakt./tiltak organisasjoner 

Miljøplan, Kulturplan, Næringsplan, 
Arealbruk Fylkeskulturplan 
museumsplan)-tiltak' Kommunene 

Næringsplan BU/SND-tiltak Fy lkeskommunene 

Miljøplan -tiltak Fylkesmannen 

NVEs historie/norsk vassdragshistorie 
Prosess/samordning innenfor ramme av 
gjeldende lovverk NVE 

Det kritiske for denne formen og prosessen er lojalitet til felles mål 
og vegvalg. Det er svært mange aktører som skal avklare roller og en 
felles retning. 

Gruppe 3: 
Fase 1 :Regionene i NVE tar initiativ til «kartlegging/registrering/ut 

velgeIse» av det de ser som «sine» prosjekter/støttepunkter. 
- dette bør skje i løpet av 1996 
- økonomiske midler fra FoU tilstilles regionen 

Fase 2:NVE sentralt bekrefter og avklarer regionsforslag til policy. 
NVE sentralt samarbeider med RA, 
DN og politiske ledelse. -1997 

Fase 3:Samspill mellom NVE region og nettverk settes i verk for å 
synliggjøre og formidle sammenhenger og helheter. 

Gruppe 3 pekte på som kritisk faktor at NVE må avklare sine mål. 
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INTERVJU-LISTE vedlegg O 
Kvalitative og eksplorative intervju foretatt nov. 1995- mars 1996: 
Region øst: 
Haldenvassdragets Kanalmuseum Grethe Nilsen 
Haldenvassdragets Bygdeutviklingsprosjekt Steinar Fundingsrud 
Akershus Fylkesmuseum Grethe Swensen 
Fetsund Lensemuseum Kristen Bjerke 
Naturinfosenter 0yern Guro Langholm 
Rånåsfoss kraftverk Bjørn D.Gundersen 
Norsk Skogbruksmuseum Yngve Astrup/Chr. Andersen 
Begnavassdr. Div.prosj. Arne E. Fønhus 
Vassdragssenteret Rolf Klemetsen 
Lesja Jernverk Ingun Slungård 
Norsk Fjellmuseum Dagfinn Claudius 
Energisenteret Olav Nylund 
Norsk Teknisk Museum Gunnar Nerheim 

Region Sør: 
Norsk Industriarbeidermuseum 
Nome komm./Ulefoss 
Åmli kraftverk 
Elvarheim naturmuseum 
Nes Jernverksmuseum 
Energisenter/park Vennesla 
Fotland kraftstasjon 
Fotland mølle 
Energi- infosenter Oltedal 
Aksjon Jærvassdrag 

Region Vest: 
Jostedalsbreen Nasjonalparksenter 
Senter for vann og miljø, Hornindal 
Tafjord Kraftverksmuseum 
Kraftverk i Gloppenelva 
Foss i Foss, Gaular 
Norsk Bremuseum, Fjærland 
Villakssenteret 
Fylkesmannen Hordaland 
Hardangervidda Natursenter, Eidfjord 
Vestnorsk Industristadmuseum, 

Region Midt-Norge: 
Verdalsmuseet/Stiklestad museum 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune 
Namsen Laksakvarium 
Namdalsmuseet 
Norsk Sagbruksmuseum 
Elvens Hus 
Gaula Laksesenter 

Region Nord-Norge: 
Taraldsvik Landskapspark 
Norsk Vannkraftmuseum 
Heggmoen Kraftmuseum 
Troms Fylkeskommune 
Alta museum 
Laksesenter Alta 
Alta kommune 
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Bjørn Edvardsen 
Alfhild Skaardal 
Bjørn Erik Nilsen 
Tarjei Retterholt 
Knut B. Aall 
Tor E. Ravnevand 
Per I. Berge, Time Energi 
Ståle Undheim, Time kommune 
Anne Kari Aas-Eielsen, Lyse kraft 
PerRoarHustvedt, Rogaland Fylkesk. 

Anne Kjos Wenjum 
Jon Ytrehorn 
Johan K. Tenfjord, 
Håkon Sandvik 
Ottar Hov, Viksdalen 
Nils Paulsen 
Finn Krogh, Lærdal 
Johs. Høvik 
Oddvar Brakestad, 
Randi Bårtvedt, 

Steinar Berg/Martin Hynne 
Kolbein Dahle/Geir Rannem 
Endre Aalberg 
Geir Grøtan 
Åge Hustad 
Knut Sollid/ Arnfinn Weiseth 
Eli Ellingsgård Hovstad 

Mette Gundersen 
Rolf Støre, Hugo Tingvold m.fl 
Harald M. Berg 
Ingebjørg Hagerrore Hauge 
Hans Chr. Søborg 
Hilde Grimstad 
Roger Pedersen 



LITTERATURLISTE vedlegg 0 
Direktoratet for 
naturforvalting 1995: 
Evaluering av informasjonssentre for 

natur og kulturminner, Agenda 

Utredning og utvikling. 

Direktoratet for natur
forvalting 1996: 
Handlingsplan for nasjonalparkene, 

rapport under utarbeidelse pr mai-96. 

Enderud, Harald 1984: 
Hvad er organisationssociologisk metode? 

Den 3die bølge i metodelæren. 

Hansen, Klaus Møller 1990: 

Forretningsudvikling gennem 

netv ærkssamarbejde, Price Waterhouse 

Hillestad, Knut Ove 1992: 
Vannkraft og landskap. 

Kra/t og miljø nr. 10. 

Kleveland, Åse 1995: 
Større krav til museumsstyrer og -ledere. 

Museumsnytt Årg.nr.44 nr.3. 

Norsk Kulturråd 1988: 
Bevaring av tekniske og 

industrielle kulturminner i Norge, 

Innstilling fra utvalg for teknisk og 

industrielt kulturvern. 

Norsk museumsutvikling 1995: 
Mål for virksomheten 1995-98. 

Norsk Telemuseum 1993: 
Museumsplan for Telegruppen 1993-97 . 

Norsk Vegmuseum 1992: 
Vedtekter for Norsk vegmuseum. 

NOU 1994: 
12 Lov om vassdrag og grunnvann 

NOU 1996: 
Museum. Mangfald, minne, møtestad. 

NVE m.fl. 1990: 
Eldre innretninger i vassdrag. 

NVE 1994: 
Formidling og utvikling avkvaliteter 

ved vassdrag. Referat fra Lands

konferanse 7 .-9 .juni-94. 

Porter, Michael E. 1994: 
Konkurransestrategi. 

Riksantikvaren 1994: 
Verneplan for tekniske 

og industrielle kulturminner. 

SND 1995: 
Nettverksmanualen. 

Statens Vegvesen/Norsk 
Vegmuseum 1993: 
Årbok for Norsk vegmuseum 1993 

Statistisk Sentralbyrå 1995: 
Statistikk for norske museer og 

samlinger i Særtrykk/ra ukens statistikk 

nr. 44. 

Statkraft 1994: 
Informasjon og teknisk kulturvern. 

Statkrafts "lille kulturmelding". 

Stortingsmelding nr. 61 (1991-92) 
Kultur i tiden 

Stortingsprp nr. 1 (1995-96) 
N ærings- og energidepartementet 

Thue, Lars 1994: Statens Kraft 
1890 - 1947, 
Cappelens Forlag, Oslo 
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Foredrag 

Hofseth, Rolf 1996: 
Bedriftssamarbeid og nettverk, utvikling 

og lønnsomhet. Hvilke erfaringer er gjort i 

SNDs Nettverksprogram. 

Wold, Bjørn 1994: 
Dagens vassdrags-forvaltning - NVEs syn, 

SRNsvassdragsseminar. 

~~~~~~~r~~ttt~ :r:):!~ft~~ nuut[~~~r~r[m 
Brev: 

DN 1995: 
Internt notat - Naturinformasjonssentre og 

nasjonalparksentre. 26.04.96 

NVE 1994: 
Oversikt over utgifter til museumsformål. 

Brev til NOE - ref. NVE 94/2787 -2. 

NVE 1995: 
Vassdragssentre - nasjonal status. Brev til 

NOE - ref. NVE 95/1402. 

NVE VRS-notat 13/96: 
Museer, informasjonssentre og NVE. 

Høringsuttalelse. 
:::~:~:~:~:~:~:~:r ... ;,;;;.;.;,:;:;:,;.;,. ::::::::::~:~:~:~:~:f~:~:~ 

:::;:::: :::::::::::::~~~:::::::::::: ::::;:;:::;:;::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::: 

Pressemelding 

Miljøverndepartementet 1995: 
Naturvernåret 1995 - Tilbakeblikk på veien 

videre. 
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AKERSHUS 

Tiltakstype: 

Bygdeutvikling og 
næringsutvikling 

Dokumentasjon 

Energisenter/besøksverk 

Museum og tiltak 

Plan/tilrettelegging og info 

Kommune: 

AURSKOG-HØLAND 

NANNESTAD 

LØRENSKOG 

SØRUM 

FET 

NES 

SØRUM 

NES 

SKEDSMO 

VESTBY 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Haldenvassdragets 
Bygdeutviklingsprosjekt - (1004) 

Leira og Rømua -
næringsutvikling - (1026) 

Gamle industribygninger - nye 
næringer - (065) 

Rånåsfoss -
Energisenter/museum - (009) 

Fetsund lenser og 
naturinfosenter - (1006) 

Funnefoss Tresliperi - (10l3) 

Kultur- og natursti Bingen -
Hammeren - (10 18) 

Naturstier og info Nes - (1014) 

Sagelva miljø- og historiepark -
(10 17) 

Tiltak i Såna - Vestby - (1015) 

Intervju: 

Ja 

Nei 

Ja 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Etterfølger til Landbruksprosjektet i Haldenvassdraget som hadde til formål 
å redusere landbruksforurensning i vassdraget. 3-årig fra 93-96. Fortsetter 
muligens i regi av Haldenvassdr. Kanalselskap. Spes. delprosj. er 
Villmarksvegen, Allemannsretten, Mat og matkultur, opprusting av 
Haldenkanalen og overføringsmulighet mellom Dalslands Kanal og 
Haldenkanalen ved Otteid. Utredning '95. Interbåtlkanalferie, økning av 
foredlingsgrad i skogbruket. Se brosjyrer, rapporter. 

Utmarkslag i Leiravassdr. og Rømua vil forbedre tilgjengelighet til vassdrag 
i forb. med bygdeturisme og salg av fiskekort. 

Dokumentasjonsprosjekt i regi av Akershus Fylkesmuseum. Hva fins av 
eldre og nyere industri i et bestemt avgrenset område og hvilke næringer 
flytter inn i eldre bygninger når industrien flytter ut? Registrering i 2 
vassdrag: Andelva i Eidsvoll og Isielva/Sandvikselva i Bærum. Mål: reg. i 
andre vassdrag, utarbeide arbeidshefte som gir rettledning til andre, 
hvordan gå fram i dokumentasjon av vassdragsrelatert industrianlegg. 
Prosjekt 1995-98, reaultat formidles gjennom vandreutstilling, 
undervisningsmateriell, kulturstier langs vassdragene. Prosessorientert. 

Moderne energisenter og kraftverksmuseum. Nøkkelpos. pga. nærhet til 
Oslo. Brukt av UD og bransjen. Undervisningsopplegg/rom for 8.klasse 
Akershus, spes. opplegg for bedrifter, rest, direktørbolig til kurs/seminar. 
Drift fra 1987-88. 

Fetsund lenser, fløtningsmuseum og naturinfosenter er 
komb.museum/senter for Nordre Øyeren naturreservat. Anlegget er prior. 
av Riksantikvaren og har vært under restaurering 5 år. Arrangement, 
utstillinger, undervisningsopplegg, kafe, turstier. 

Museumsavd. under Nes samlinger. Stedsegne og tilflyttede hus. Bolig og 
sosiale forhold for arbeidere ved nedlagt tresliperi, under utvikling. 

Sti mellom kulturminner, husmannsplasser, helleristninger, lenser osv. 
Komm./ A V-midler. 

Turstier ifølge Glomma-planen, knyttet til Tresliperi, kirkeruiner ved 
Vorma/Glomma. Info-tavler osv. 

Info-tavler om kulturminner langs Sagelva er satt opp i Sagdalen på 
Strømmen. Prosjektplan med tiltak ute på høring, startes opp i 1996. 

Vestby kommune planlegger: kystkultursti, båthavn, info-tavler,reetablering 
av Såna som gytebekk, evt. rekonstruering av sag i Hølen. Det siste som 
dokumentasjon/reiselivsprosjekt. 
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AKERSHUS 

Tiltakstype: 

Plan/tilrettelegging og info 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

ÅS 

NES 

SØRUM 

ULLENSAKER 

GJERDRUM 

NANNESTAD 

SKEDSMO 

NITIEDAL 

OPPEGÅRD 

Prosjektnavn - (prosjektnr) : 

Årungen-Syverud 
natur/kultursti - (1025) 

Auli mølle - (10 12) 

Bingen lenser - (lO 19) 

Kauserud Mølle - (1008) 

Kraftoverføring Konsta -
stangfelt - (1002) 

Kultiveringsanlegg 
Kverndalen - (1027) 

Lillestrøm Dampsag og 
Høvleri - (1016) 

Mølleparken - (1023) 

Prosjekt Gjersjøelva -
kulturvern, friluftsliv og 
fisketilta - (1021) 

Intervju: 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Sti langs Syverudbekken med spor etter bekkekverner/sagbruk, 
husmannplass osv. 

Turbindrevet bygdemølle ved Sagstuåi med møllerbolig, stall og uthus. 
Drift fra 1909 med steinkverner, modernisert med valsestol er, sikter, 
kornrenseanlegg. Siste ordinære maling 1985. Komm.museum fra 1994. 
Under restaurering. Åpnes for publikum 1996. 50 kwh el-verk i drift som 
forsyner to gårder. 

Fysiske spor etter tømmerfløting er lensekar, steinbrudd, steinfylte 
tømmerkister og fjellfester. Ønskes bevart som del av Fetsund 
lensemuseum. Sørum komm. har søkt om AV-midler, men fått avslag. 

Kommune og privat eier vil rest. mølla og holde åpne dager. Denne skal 
kombineres med tursti fra Kauserud til Holtfossen o ginngå i en helhet av 
flere kulturminner/landskap. 

Planer om restaurering av gammelt kraftoverføringssystem som overførte 
vannkraft fra Myrergruvefossen til Dalsgruva. Prosjekt med delvis 
restaurering, merket tursti, publikasjoner og arrangement - foreløpig på 
idestadiet - okt.95 . Samarbeid mellom kommune og lokalt historielag. 

Nannestad vil etablere nytt kultiveringsanlegg i Kverndalen ved 
Vollaugmoen. Samband med ny kultiveringsplan for Oslo/Akershus. Plan 
for forvaltning av Leiravassdraget etter rikspolitiske retningslinjer for verna 
vassdrag. 

Restaurering av dampmaskinlbygning, bestyrerbolig, haveanlegg, info
tavler langs Nitelva og i Rådhuset. Lillestrøm Historielag er aktive 
medspillere. Leder Reidun Glømmi tlf. 63 81 34 86. 

I forb. med vannbruksplan vil det bli laget turstier, skilting av fiskeplasser, 
fiskebrygger for handicappede, badeplasser. Mulig restaurering av privat 
kraftstasjonlbygninger Rotnes Bruk v/Andreas Wessel, Nittedal. 

Bredt samarbeid mellom historielag, båtforening, kommune og grunneiere 
om å utvikle Gjersjøelva til et område for friluftsliv, rekreasjon og 
kulturminnevern. Gjennomført: Reg. av kulturminner, turvei fra Mastemyr 
til Sagflisbakken, parkeringsareal ved Hvitebjørnveien, rehabilitering av 
demning ved nedre sagdam, 4 terskler i elva ovenfor Ingierstrand bro, 
fisketrapp ved nedre sagdam. Etnologisk utredning om elva og virksomhet 
etter år 1529. Planer om videre utvikling i kulturminneområdet ved Øvre 
fall . Reg. høst 1995. Rekonstruksjon av oppgangs sag, kornrnølle og 
kruttmølle. 
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AKERSHUS 

Tiltakstype: 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

LØRENSKOG 

ULLENSAKER 

HURDAL 

ASKER 

SØRUM 

AURSKOG-HØLAND 

NES 

SKEDSMO 

Prosjektnavn - (prosjektnr) : 

Restaurering Fjellhamarelva -
Losby - (1010) 

Rise bru - (1007) 

Rognlisaga - Hurdalselva -
(1067) 

Sem sag - (1024) 

Slora mølle - (1022) 

Sootkanalen - (1003) 

Svanfoss sluse - (10 Il ) 

Vannbruksplan Nitelva - (1001) 

Intenju: 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Lørenskog kommune arbeider med å restaurere og tilrettelegge følgende : 
Østmorksagalvasshjul, tømmerkistedemning Nordre Krokvann, demning 
Mønevann, Fjellhamardarnmen. Dette er millionprosjekter. Ellers 
opparbeides turstiområde langs Ellingsrudelva - grensende til Oslo 
kommune. 

Steinhvelvbru som ble restaurert i 94-95 . 

Restaurering i regi av bygdemuseum 

Vanndrevet sirkelsag med francisturbin fra 1914. Demonstrasjon tre ganger 
pr. år. I tillegg skoleklasser/grupper. Hjulmakerverksted drevet med 
vannkraft også intakt - åpent sammen med sag. Sagdammen ovenfor Sem 
ble mudret opp vinteren 1995. 

Vernestatus i 1977 - restaurering foretatt av Riksantikvaren. Videre arbeide 
planlagt av Blaker og Sørum Historielag for å få til drift. 

Rest. av vannsystemet - samarbeid mellom Aurskog-Høland og Eidskog 
kommune. Håper på finansiering gjennom EUs INTERREG satsing. 

Skipssluse åpnet 1910 i Vorma som forb. mellom Mjøsa og Glomma. 
Nedlagt 1973 . Rest. og åpnet 1993. Infotavle, rasteplass og salgsbod. 
Rutegående trafikk sommer med MlS Elvekongen mellom Arnes og 
Eidsvoll. 

Brosjyre beskriver arbeid med plan for Nitelva. Opplevelsesmuligheter, 
biologisk mangfold m.m. Planen er et samarbeid mellom Rælingen, 
Skedsmo, Nittedal kommune og Akershus Fylkeskomm. 
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AUST-AGDER 

Tiltakstype: Kommune: Prosjektnavn - (prosjektnr): Intervju: Beskrivelse: 

Energisenter/besøksverk ÅMLI Vasskraftsenteret, Åmli Ja Bygget i samarbeid mellom Aust-Agder Kraftverk og øvrige kraftselskap i 
kraftverk - (1105) Arendalsvassdraget. Senteret eies og drives av AAK. Samarbeid med Åmli 

kommuneÆlvarheim museum, spesialtilbod for skulesektoren. 

Kraftverksmuseum BYGLAND Longerak kraftstasjon - (lIll) Nei Longerak er bevaringsverdig og har mottatt midler fra Fylkeskomm. til 
vedlikehold. 

Museum og tiltak ARENDAL Bomsholmen Nei Dette er bygget opp i lokaler (kontor, lønningshus, lagerhus m.m.) som 
Fløtningsmuseum - (1106) tilhørte fløtningsforeningen i vassdraget. Museet som ligger ved utløpet av 

elva på havnivå har samlet en rekke gjenstander fra fløtningsdriften samt 
dokumenter, tegninger, fotografier, film m.m .. Sterk tilknytning til Aust-
Agdermuseet. 

ÅMLI Elvarheim museum - (1108) Ja Lokalt museum med spesialitet jakt og bever i vassdraget. Samarbeid med 
Vasskraftsenter og andre vassdragsobjekt i Åmli. 

VALLE Info-tiltak Setesdal - (1125) Nei Setesdalsmusee~ bygger opp utstilling som skal handle om 
vannkraftutbygging i Setesdal. I/S Øvre Otra har bevilget kr. 200 000 + 
utstrakt samarbeid elles om innhold/utstyr osv. Dernest er der omvisning på 
Brokke kraftstasjon i samarbeid med Reiselivslag. Eget undervisningsrom 
med video, lysbilder/foredrag. Samarbeid også med Hovden Ferie/hoteller 
omkring besøk ved damanlegg/stasjoner i Bykle. Øvre Otra samarbeider 
også med "Sylvartun" turistsenter/sølvsmie ved utløpet fra Brokke 
kraftstasjon om utvikling av uteområde/rasteplass inkl. oppslagstavle om 
vannkraftutbygging. Altså; Kombinasjon, teknikk, museum, 
søldvsmedkunst og felespel. 

TVEDESTRAND Næs Jernverksmuseum - (1112) Ja Prioritert av Norsk Kulturråd og Riksantikvaren som et unikt verksmiljø. 
Anlegget ligger ved Storelva og har kraftstasjon fra 1903, vannhjuldreven 
hammersmie fra 1665-tallet. Hammerdammen (1738) viktigst av tre 
dammer - ledet vann gjennom renner til smia og gjennom tunnell til 
masovn. Kistedam som stod i 200 år - tatt av flom i 1959 - som medførte at 
drift av jernverket opphørte. Vannkraft var like avgjørende i 1959 som i 
1574. Museet ønsker å restaurere dam, renner og kraftstasjon, men mangler 
ennå finansiering. (Ca. 4 mill.) Plan for restaurering fra 1992. 

Restaurering vassdrags- og Buene kvernhus - (1282) Nei 
energimiljø 

VEGÅRSHEI Damanlegg Aas - (1288) Nei 

ÅMLI Fergestad, Åmli - (1109) Ja Åmli kommune har rest. fergestad som ein del av kommunen si satsing på 
ny bruk av vassdraget. 

GJERSTAD Fløtingsbu Gjerstadvassdraget - Nei 
(1274) 

RiSØR Fløtingsdam Hødnebø - (1280) Nei 

GRIMSTAD Hardeberg sag og mølle - (1276) Nei 
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AUST-AGDER 

Tiltakstype: 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

ÅMLI 

FROLAND 

LILLESAND 
ÅMLI 

LILLESAND 
BYKLE 
VALLE 

GRIMSTAD 

VALLE 

BIRKENES 

ARENDAL 
BYGLAND 

IVELAND 
VEGÅRSHEI 

TVEDESTRAND 

Prosjektnavn - (prosjektnr): Intervju: 

Harstveit Gårdsanlegg - (1107) Nei 

Hauglandsfossen - (1272) Nei 
Homstøl- (1273) Nei 

Hynnekleiv - (1271) Nei 
Kaldvell-stemmen - (1278) 

Koppsåna Sagbruksanlegg -
(1110) 

Kornbrekke sag - (1279) 

Kvernhus - (1270) 

Kvernhus Brokka - (1286) 

Kvernhus HovetJBjørgurn-
(1285) 

Kvernhusmiljø Harstad - (1283) 

Risdal sag - (1275) 

Sag og kvernhusmiljø Homme -
(1284) 

Sagbruksbygning Birkenes -
(1267) 

Sagene - (1113) 

Storstraumen - (1268) 

0ina - sag og kvernhus - (1277) 

Alekar og dam - Taxerås -
(1287) 

Alekar og kvernhus - Skjerka -
(1281) 

Nei 
Nei 

Nei 
Nei 
Nei 

Nei 

Nei 
Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 
Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Privat vassdragsanlegg i Harstveitbekken som er restaurert. Det gjelder 
mølle, sagbruk, kløyve for takspon, fiskeklekkeri m.m. ved siden av eldre 
våningshus. Bygdeturisme. 
Sag 

Sag 

Fløtningsanlegg 

Stiftelsen Koppsåna Kulturminne er eit samarbeidsprosjekt mellom 
grunneigarar, skogeigarlag, historielag og museumsnemnd. Målsettinga 
med prosjektet er å dokumentere næringsmessig bruk av sidevassdrag; 
fløtning, sagbruksverksemd og maling av kom. 
Fylkeskomm./komm.midler. Restaurering over fleire år. 

Mølle 

Sluseanlegg 
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BUSKERUD 

Tiltakstype: Kommune: 

Dokumentasjon NORE OG UVDAL 

Energisenter/besøksverk 

Kraftverksmuseum RINGERIKE 

Museer med nasjonal funksjon KONGSBERG 

Museum og tiltak 

Plan/tilrettelegging og info 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

DRAMMEN 

GOL 

NES 

ÅL 

DRAMMEN 

Prosjektnavn - (prosjektnr) : 

Fløtningsminner 
Numedalslågen - (1258) 

Nore l kraftverk - (1259) 

Energiverkrnuseum Hønefoss -
(1000) 

Norsk Bergverksmuseum -
(1127) 

Labro museum - (1088) 

Drammensvassdraget -
miljøforbedringer AV - (1090) 

Heslafossprosjektet - (1091) 

Rukkedøla - Nesbyen - (1087) 

Stampeanlegget i Ål- (l092) 

Verkenselven - Konnerud
(1089) 

Intervju: 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Prosjekt for å registrere og prioritere fløtningsminner og andre 
kulturminner i og ved Numedalsvassdraget. Samarbeid mellom 6 
kommuner, Numedalslågens Fellesfløtningeforening, BuskerudlVestfold 
fylke og NVE Region Sør. Start sommer 1997. 1-3 års lengde. 

l av Statkrafts 7 enkle besøkstasjoner. Satt i drift 1928. Stengt til 1997 pga. 
ombygning. 

Planer om energiverkrnuseum Hønefoss. Artikkel DN 23/9-93 . 

Bergverksmuseet ble opprettet i 1938 for å ta vare på og formidle 
Kongsberg Sølvgruver. Museet har en veiledende nasjonal rolle for 
bergverkssektoren som igjen er nært knyttet til bruk av vann. 
Bergverksmuseet har derfor også på sitt område stort system for tilførsel av 
vann til gruvene. 

Planlagt museurnlopplevelsesornråde med utgangspunkt i gjenoppbygging 
av den nedraste verneverdige Labrofoss kraftstasjon. Samarbeid mellom 
Drammen kraft og Lågdalsmuseet. Museet er tenkt å være underbruk til 
Lågdalsmuseet. Ramme på 20 mill. første fase hvorav 8,8 finansieres av 
forsikringsmidler kraftstasjon. 

Det har vært stor aktivitet i Drammenselva knytta til Aksjon Vannmiljø, i 
tillegg er der utarbeidet veileder i miljøforbedring langs vassdrag. 
Samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud og Telemark. 

Sentrumsnært område ved Gol, hvor det arbeides med restaurering av 
kraftverk, mølle m.m. 

Hallingdal Folkemuseum arbeider med industrimiljø knyttet til elva; 
møller/fargerier. Museumsområde med to møller, planer om natur/kultursti 
gjennom området. 

Restaurering av gammelt vaskeanlegg ved Votna i Ål kommune. 
Kulturhistorisk interessant, men begrenset prosjekt og noe vanskelig 
tilgjengelig. 

Lokalt historielag - grubeutvalget har planer for dammer og fundamenter 
etter gruvedrift Konnerud. 
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FINNMARK 

Tiltakstype: Kommune: 

Energisenter/besøksverk ALTA 

Museum og tiltak 

Plan/tilrettelegging og info 

KARASJOK 

ALTA 

Senter og tiltak 

Prosjektnavn - (prosjektnr): Intervju: 

Sautsohallen - Alta kraftverk - Nei 
(1266) 

Alta Museum - (1209) 

Flerbruksplan Alta
Kautokeinovassdraget - (1180) 

Flerbruksplan Tanavassdraget
(1178) 

Kåfjord Gruver og kraftanlegg -
(1210) 

Alta Laksesenter - (1253) 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

Ja 

Beskrivelse: 

l av Statkrafts 6 regionale info-sentre. Faste turer med buss/guide til 
Altadammen, Alta canyon og Alta kraftverk med besøk i Sautsohallen -
utstilling og multivisjonsprogram. 5 timers tur. Veien til kraftstasjonen er 
ikke åpen for alminnelig ferdsel. 

Spesialmuseum for helleristninger og forhistorisk bergkunst og 
lokalmuseum for Alta kommune der Alta-vassdraget er prioritert 
fagområde - utstillinger oJPkring kulturhistorie knytta til elva - ønsker å 
koble naturhistorie til utstillingene. 74 000 besøkende i 1994. Europeisk 
museumspris i 1993. 6 faste stillinger 1995. 

Planen inneholder mange tilrettelegging/formidlingstiltak. Under 
gjennomføring. Vedtatt av kommunestyrene i Alta og Kautokeino. Alta 
investerer ca. 200000 pr. år. Planlagt bl.a. vassdragshistorisk verk foruten 
skilting, brosjyrer, info-tavler. 

Revidering av plan fra 1990. Grensevassdragsproblematikk. 
Diff.forvaltning, mål og tiltak. 

Del av Fotefar mot nord - Presentere fysiske spor etter gruvedrift. Finnes 
ruiner etter kraftverk, separasjonsanlegg, ledningstraseer, smeltehytt-tufter, 
veianlegg, malmbane osv. 

I henhold til næringsplan vurderer Alta kommune initiativ til 
"populærvitenskapelig" senter ved Altaelva - prosjektgruppe under 
oppretting mars-96. Ønsker NINNMD som sam. part. Kommunen ønsker 
ikke å stå som eier av prosjektet, men er kun initiativtaker. Alta 
Interessentskap (Elveeieme) er tenkt som fremtidige lokale eiere og 
pådrivere av senteret. 
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HEDMARK 

Tiltakstype: Kommune: 

Dokumentasjon ELVERUM 

Kraftverksmuseum TRYSIL 

Museer med nasjonal funksjon ELVERUM 

Plan/tilrettelegging og info 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

TOLGA 

TYNSET 

ALVDAL 

FOLLDAL 

HAMAR 

TRYSIL 

ÅMOT 

TYNSET 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Fløtningsinnretninger i 
Hedmark - (1028) 

Otterfossen kraftverk - (1049) 

Norsk Skogbruksmuseum -
(1048) 

Blesterovnsanlegget ved 
Sandnesbekken - (1152) 

Flerbruksplan Orkla - (1044) 

Vannbruksplan Alvdal- (1046) 

Vannbruksplan Folla - (1045) 

Vannbruksplan Glomma
(1042) 

Vannbruksplan 
Trysilvassdraget - (1043) 

Vannbruksplan Åmot - (1047) 

Dam Eidsfossen kraftverk -
(1132) 

Intervju: 

Nei 

Nei 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Registrering og dok. samt prioriterte forslag til vern. Prosjekt 1988-91 . 
Fyldig rapport. Samarbeid mellom Hedmark Fylkeskommune -
Fylkesmannen og Glomdalsmuseet. 

Planer om å ta vare på hele eller deler av nedlagt kraftverk. Blir muligens 
flyttet til friareal ved Lutufallet kraftverk. Arbeidsgruppe nedsatt 1993. 
Liten framdrift i prosjektet. 

Museum oppretta 1952 - nasj.knutepunktinst. for område skogbruk, jakt og 
fiske (utmarka), akvarium. Variert tilbud - samlinger, naturinfo-senter, 
omvisning, utstillinger, servering, museumsbutikk, bibliotek og fotoavd., 
multimedia, skoletjeneste, servicetilbud, lokaler for møte/kurs, 
vassdragspark, aktivitetsområde for bam, arboretum. 

Kulturminne fra ca. 1400 i Holøydalen - Tolga kommune. Bekken med 
stabil vassføring ga grunnlag for å bygge ovn med blåsebelg, vassrenne og 
vasshjul. Bare to andre vassdrevne blestere er kjent i Norge. På 1400-tallet 
var bruk av vasskraft eksperiment. Masovn ble tatt i bruk rundt år 1600 i 
Norge. Blesteren ved Sandnesbekken er et godt eksempel på den eldre, 
direkte metoden for framstilling av smibart jern fra myrmalm. Slik 
produksjon starte hos oss opp ca. 300 f.Kr. I Trøndelag. Det er påvist fire 
slike metoder i Norge. 

Ikke ferdig-95 

Under arbeid-95 

Mange A V-prosjekter - mange tilretteleggings-formidlingstiltak. Egen 
Glommautstilling på Skogbruksmuseet + Fylkesmannens info-senter samme 
sted. 

Ved nedlagte Eidsfossen kraftverk arbeider man med å restaurere 
inntaksdammen. Kraftverk i Orkla har pålegg om å bygge terskel samt 
opprydding av dam. Dette blir nå restaurering der NVE deltar. 
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HORDALAND 
Tiltakstype: 

Energisenter/besøksverk 

Kraftverksmuseum 

Museum og tiltak 

Plan/tilrettelegging og info 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

VAKSDAL 

EIDFJORD 

SAMNANGER 

MASFJORDEN 

BERGEN 

ODDA 

BERGEN 

ULLENSVANG 

JONDAL 

OSTERØY 

VAKSDAL 

AUSTEVOLL 

BERGEN 

ULLENSVANG 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Energisenteret Dale - (1062) 

Sima kraftverk - (1255) 

Frøyland kraftverk - (1220) 

Gamle Hommelfoss kraftverk -
(1211) 

Stend Kraftverk - (1149) 

Norsk Trikotasjemuseum og 
Tekstilsenter - (1215) 

Vestnorsk 
Industristadmuseum - (1214) 

Akvariet, Bergen - (1020) 

Bu-sag Ullensvang - (1221) 

Herand saglkvern - (1145) 

Hesjedalsvassdraget - (1218) 

Hesjedalsvassdraget Vaksdal-
(1219) 

Hopland Sag - (1217) 

Hordamuseet - (1213) 

Husedalen kraftverk/sag - (1222) 

Intervju: 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Energisenteret er eid og drevet av BKK og er et moderne opplevelsessenter. 
Lokalisert til gammelt og nytt kraftverk på Dale. Hovedmålgruppe: skole
elever - åpent for turister om sommeren. Innhold; lysbildeshow, dataspill, 
modeller og plansjer - egen prisbelønt musikkvideo. 

Regionalt info-senter for Statkraft i Simadalen. Faste visninger med guide 
om sommeren, multivisjonsprogram, plakatutstilling, omvisning etter 
avtale om vinteren. Driftssamarbeid med Eidfjord kommune. Ca. 25000 
besøkende pr. år. 

Bygningen til det gamle Hommelfoss kraftverk i Matre er tatt vare på. Det 
meste av maskininstallasjonane er borte. Masfjorden kommune vil lage 
kraftverksmuseum. BKK har signalisert at de stiller bygning til rådighet, 
men er ikke interessert i samarbeid om drift av museum. 

Eid av de store industrivhs.i Odda og Odda kommune. Tema; vasskraft, 
industri- og industristadhistorie. Basis i Tyssedal/Odda med; 
industrianlegglkulturlandskap, bedriftshistorisk arkiv, fagforeningsarkiv, 
fotolintervjudok., gjenstandssamling frå 1900-talet. Utstillingar viser; 
mennesket i industrisamfunnet, miljø-/landskapshistorie, industriteknologi, 
kunst. Biletspel/mulitmediaprogram. Arbeiderbosteder. Base ved Tyssedal 
kraftstasjon - verneverdig. 

BKK sponser ein vassdragsmodell i Akvariet. Modellen omhandler 
vassdrag fra høgfjell til sjø. Også innlagt info om dammer, kraftverk i fjell, 
terskler m.m .. Ferdig ca. des. 1995. 

Oppgangssag - i funksjon for demonstrasjonsbruk - like ved stort 
oppdrettsanlegg i Herand. Folkemuseet i Utne har driftsansvar. 

Saglkverner 

Saglkverner 

BKK sponser oppsetting av gammel smie. Informasjon om anleggsrneden 
fra BKKs kraftanlegg. 

Demonstrasjons- og opplevelsessenter - samarbeid mellom kommune, 
museum, private 
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HORDALAND 
Tiltakstype: 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Senter og tiltak 

Kommune: 

VAKSDAL 

MASFJORDEN 

VOSS 

EIDFJORD 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Mølla på Kaldestad - (1212) 

Oppgangssag Mollandseid -
(1216) 

Rekve Mølle - (1148) 

Voss Mylna - (1142) 

Hardangervidda Natursenter, 
Eidfjord - (1093) 

Intervju: 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Ja 

Beskrivelse: 

BKK har restaurert mølle på Kaldestad i Bergsdalen. Den vert vist fram for 
spesielle gjester. Bygget i 1864 - 300 år gamle møllesteiner -lett 
tilgjengelig - ved Kaldestad kraftverk. 

Stor bygdemølle ved Rognsfossen sentralt ved Vossevangen. Først benmølle 
fra 1900 - drevet av vasskraft - deretter utvidet med sagbruk, kornmaling, 
butikk der produktene ble solgt. Eid av Voss kommune - privat stifting 
restaurerer mølla. 

Bygget og eid av Eidfjord kommune. Skal formidle opplevelser og 
kunnskapsstoff knytta til natur og naturbruk på Hardangervidda og i 
Eidfjord. Akvarier, plansjer, modeller, trekkplaster; Ivo Caprino 
Supervideograf med 200 sitteplasser og fem lerreter. 700 m2 utstilling, 
kafelbutikk, reiselivsinfo. Liten forsknings/undervisning/adm. avd. Statkraft 
har prominent plass i film - viktigste stikkord i innhold; jakt, fiske, 
friluftsliv, nasjonalparkforvaltning, bygdefolks bruk og avhengighet av 
naturressurser. Definert 10 satellitter i tilknytning til senteret; derblant 
Sima kraftverk. Apnet 1995 - 55 000 besøkende. 
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MØRE OG ROMSDAL 

Tiltakstype: 

Energisenterlbesøksverk 

Kraftverksmuseum 

Plan/tilrettelegging og info 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

SUNNDAL 

ÅLESUND 

NORDDAL 

NESSET 

VOLDA 

Prosjektnavn - (prosjektnr) : Intetvju: 

Aura Nei 
kraftverk/industrimuseum -
(1257) 

Spjelkavik Nei 
Kraftstasjon/industrimuseum -
(1246) 

Tafjord Kraftverksmuseum -
(1245) 

Aursjøvegen - Kraftvegen -
(1241) 

MilnefalletJY øyraelva - (1247) 

Bjørkedalen kraftverk - (1248) 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

l av Statkrafts 6 planlagte regionale info-sentre. Aura har omvisninger, 
men info-senteret er ikke utbygd som i Sima eller Alta. Planer om 
Industrimuseum på Sunndalsøra med bakgrunn i Aura kraftverk og 
Sunndal verk. Komite med rep. fra Sunndal kommune, Statkraft og 
Sunndal Verk. 

Interessegruppe for Spjelkavik kraftstasjon ber Ålesund og Sula E~verk om 
støtte til vidare arbeid med å omskape kraftstasjonen til industrimuseum. 

Tafjord Kraftselskap har tatt vare på Tafjord l frå 1923 og gjort den om til 
museum. Open med guide om sommaren - ca. 1 O 000 besøkande. TK dekker 
alle kostnader - nytta også om vinteren som "andlet for selskapet" . Tafjord 
har 6 ulike stasjonar frå 6 ulike epoker. Tafjord Kraftselskap er også 
involvert i utvikling av anleggsmuseum i Veltdalen langt inne i 
Tafjordfjella. 

Nesset kommune markedsfører aktivt sin kraftveg (bygd av NVE/Statkraft 
1947-63) og elva Eira som er lakse-elv. Div. brosjyrer. 

AV-prosjekt i Volda 
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NORD-TRØNDELAG 

Tiltakstype: Kommune: Prosjektnavn - (prosjektnr): Intervju: Beskrivelse: 

Bygdeutvikling og SNÅSA Fiske/fritidssenter Snåsavatnet - Nei 
næringsutvikling (1154) 

VERDAL Foredling oppdrettsrøye - (1156) Nei 1994 

GRONG Innlandsfiskeprosjekt - (1155) Nei Prosjekt Nord-Trøndelag 1995. 

MERÅKER Klekkeri Meråker - (1158) Nei 1992 

VERDAL Laksetrapp i Granfossen - Nei 1993 - BU-midler, FMVA, Fylkeskomm. 
(1157) 

GRONG Laksetrapp Sanddøla - (1153) Nei Utbedring av laksetrapp - 1995. 

STEINKJER Rafting i Ogna - (1159) Nei 1993 

Dokumentasjon NAMSOS Fløtningsinnretninger Namsen - Ja NVE' har støttet Namdalsmuseet til registrering av innretninger i 
(1139) Namsenvassdraget. Stor og nyttig prosjektrapport er utgitt. 

Kraftverksmuseum VERRAN Malmo E-verk - (1164) Nei Intakt og tidstypisk småkraftverk - privat eie - leverte kraft til 5 gårder ++, 
nå til nettet. 75-'årsjubileum i 1986.(1911) 

Museum og tiltak MERÅKER Kopperå l - Industrimuseum - Nei Kopperå l kraftverk ferdig 1915 - bygget i mur, to aggregat med 
(1130) horisontale peltonturbiner på hver 6000 hk. Kopperå er nevnt på 

Kulturrådets liste over bevaringsverdige kraftstasjoner og av Fylkeskons. 
som representativ og typisk for norsk byggekunst fra beg. av dette århundre. 
Ligger i tilknytning til særpreget bygningsmiljø/smelteverk. I samarbeide 
med Meråker kommune er det satt igang planer for å opprette museum, der 
kraftstasjonen inngår som del av et større prosjekt som skal dokumentere 
utviklingen av smelteverksindustrien i Meråker. NTE har tatt ansvar iform 
av den sum det koster å rive. 

NAMSOS Spillum Dampsag og Høvleri - Ja Norsk Sagbruksmuseum - prosjekt prioritert av NTM og Riksantikvaren. 
(1175) Første dampsag anlagt 1853 i Spillumsvika ved Namsos. Nåværende 

sagbruksbygning fra 1895. 17 bygninger, hvorav noen store. 

VERDAL Stiklestad museum - Ja Stiklestad museumsNerdalsmuseet har arbeidet mye med Verdalselva -
rasmuseum - (1254) kultur- og naturhistorie. Næringsliv, tekniske innretninger og naturhistorie. 

Bekkekvern, museumsbakeri, oppgangs sag, naturfaglig utstilling om 
vassdragsutvikling fra istida fram til idag, næringsliv i vassdraget, 
geologisk kartlegging, stor 100-årsmarkering for Verdalsraset 1993 - med 
utstilling, drama/musikk. Tilrettelagte stier, historisk dokumentasjon om 
skogbruk og sagbruk i Verdal, samt to bind omkring rashistoria i elva. NVE 
v/Sæterbø har deltatt. Ønsker å opprette rasmuseum. 

Plan/tilrettelegging og info HØYLANDET Vassdragsplan Nordåa Nei I forbindelse med nedlegging av Namsen Fellesfløtningsforening er det av 
Høylandet - (1136) VRM laget en biotopjusteringsplan for Nordåa og Søråa på Høylandet. 

Dette for å restaurere et vassdrag som ble kraftig berørt av fløtningen. 

Restaurering vassdrags- og VERDAL Bekk Stiklestad - (1134) Nei En bekk gjennom museumsområdet på Stiklestad er labil og truer 
energimiljø bygninger. VRM vil planlegge en sikker bekk med store miljøkvaliteter 

innbakt. 
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NORD-TRØNDELAG 

Tiltakstype: 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

NÆRØY 

STEINKJER 

MERÅKER 

MOSVIK 

NAMDALSEID 

MERÅKER 

NAMDALSEID 

HØYLANDET 

LEVANGER 

STEINKJER 

SNÅSA 

LIERNE 

VERDAL 

STEINKJER 

STJØRDAL 

Prosjektnavn - (prosjektnr) : Intervju: 

Bekkekvern Leirvikelva - (1160) Nei 

Bekkekvern Lundelva - (1168) 

Bygdemuseet Meråker - (1163) 

Fløtningsdammer Mosvik -
(1167) 

Fløtningsdammer Namsen
(1174) 

Gilsåa - Meråker - (1131) 

Glassverk Argårdsvassdraget -
(1172) 

Hammer bru - (1250) 

Hopla Industrimiljø - (1166) 

Industrimiljø Byaelva - (1165) 

Innsjødamperen "Snåsningen" -
(1171) 

Julefoss Mølle - (1161) 

Miljøforbedring Verdalselva -
(1133) 

Møllekanal Steinkjerelva -
(1137) 

Rokne Smeltehytte - (1170) 

Sjølstadmarka mølle og sag -
(1162) 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Gjenoppbygd kvern 

Gjenoppbygd kvern, Østby. Flytta fra Bartnes på gammel kverntomt. 

Rekonstruert bekkekvern, nærmest bygd opp omkring kvernsteinar -
pedagogiske grunner - ikkje på rot dvs. det har ikkje vore kvern her før. 

Ivaretakelse av fløtningsdammer i RøsvatnetIMossavassdraget. 

Ivaretakelse av fløtningsdammer ved nedleggelse av Namsenvassdragets 
Fellesfløtning. 

VRM er involvert i erosjonssikring mot gammelt gruveanlegg/smeltehytte, 
bru.m.m. 

Verneprosjekt hovedbygning - Fotefar mot Nord-prosjekt. To glassverk - på 
Holmen og på Aasnes. Det siste er aktuelt for rest. Egen stiftelse oppretta. 

Planer om rest. av sjelden overbygd bru jfr. Bruene i Madison County. 

Ivaretakelse - ullvarefabrikk, møller/sagbruk,verksted. Ca.1910 fantes 9 
kraftverk iHopla. 

Fleire småkraftstasjoner, nedlagt ullvarefabrikk. Industriutvikling fra 1896 
basert på Byafossen. 

Privat restaureringsprosjekt. Svensk klinkebåtldamper frå ca. 1900. Kjøpt 
inn ca. 1950 som fløtebåtltaubåt. Tilknytning til småskala reiselivsvhs. 
"Bølareinens rike. " 

Restaurering av bygdemølle - pågått siden 1977 - del av Lierne museum 
avd. Sørli. 

VRm arbeider med å forbedre oppgang av sjøørret i sidebekker. Elva kan ha 
senket seg, mens bekkene henger igjen. 

NVE anlegg utfører en restaurering aven gammel møllekanal i 
Steinkjerelva for kommunen. Største AV-prosjekt i NT. Del av 
turveisprosjekt - bekkekvern Lundelva - ravineområde - Egge 
fornminneområde - kalt Egge Miljøpark .... .. .... .. 

Ved Ogna/Hyttfossen - fra 1770. Spor og ruiner. Intakt arkeologi pga. 
mislykka drift. Godt dokumentasjonsprosjekt. Egner seg som 
rekonstruksjonsanlegg/skjerme/tilrettelegge. Planer om å bygge tak over 
ovnsruin, skilting osv. 

Privat rest. bygde mølle og sag. Spesialproduksjon av f.eks. malt til brygging 
av Stjørdalsøl, steinmale byggmjøl til flatbrød/lefser. Sagbruk i dårlig 
forfatning, men ønsker å sette dette istand også. 
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NORD-TRØNDELAG 

Tiltakstype: 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Senter og tiltak 

Kommune: 

MERÅKER 

NAMDALSEID 

STEINKJER 

OVERHALLA 

GRONG 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Skurdalsvolldammen - (1129) 

Terskel Heggdølin, 
Namdalseid - (1135) 

Tresliperi Byafossen - (1169) 

Bertnemprosjektet - (1249) 

Namsen Laksakvarium - (1173) 

Intervju: 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Beskrivelse: 

Skurdalsvolldammen ligger i elva Tevla. Dammen var opprinnelig en 
tradisjonell steinkistedam, bygget rundt 1930, og var i bruk som 
fløtningsdam frem til 1960 da fløtningen i vassdraget ble nedlagt. Kun 
rester igjen som ingen virkning har på vannstanden i elva utenom en viss 
oppstuvende effekt, spesielt i perioder med stor vannføring. Målet med 
restaurering er foruten å gjenskape en fløtningsdam av denne typen, også å 
etablere et kunstig basseng som vil danne grunnlag for økt bruk av området 
til fiske og friluftsliv. I tillegg også planlagt andre tiltak som sittegrupper, 
info-tavler, adkomstveg, parkering, sanitæranlegg, turstier. Ramme vca. l 
mill. 

NVE forvalting/anlegg har planlagt, styrt og gjennomført en ombygging av 
en gammel og "stygg" terskel ved utløpet fra Heggdølin. Anlegget er just 
avsluttet og mye ros vanket for vel utført arbeide. Fjellstyret har latt vatn 
med gunstig vannstand og "naturlig" avrenning ned i elva til stor hjelp for 
fisken som var/er plaget av furunkolose. 

Nylig nedlagt tresliperi/industrimiljø - uviss framtid. Godt dokumentert. 
Privat eige. Verneverdig anlegg med dammer. Ny bruk under utvikling. 

Planer om senter i tilknytning til kulturminner i Overhalla - formidle 
landhevingshistorie ved Namsen og Bjøra - gravfelt. Del av Fotefar mot 
Nord. 

Lakseakvariurn/reiselivsprosjekt knytta opp mot laksefiske og Nedre 
Fiskumfoss kraftverk. Lakseakvarium, laksefiskeutstilling, 
energiproduksjonsmodeller, lakserestaurant. Privat AlS - betydelig 
offinvesteringsstøtte. Videreutvikling vanskelig pga. lokalisering 
(parkering/utvidelse). ca.45000 besøkende - 3 mnd. sesong. 
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NORDLAND 

Tiltakstype: Kommune: Prosjektnavn - (prosjektnr): Intervju: Beskrivelse: 

Energisenter/besøksverk MELØY Glomfjord/Svartisen kraftverk - Ja Utpekt som l av Statkrafts 6 regionale info-sentre. Omvisning i 
(1263) Glomfjord/Svartisen etter avtale med Statkraft. Tenkt som framtidig del av 

det planlagte Norsk Vannkraftmuseum der Statkraft er med i 
styringsgruppe. 

SØRFOLD Kobbelv kraftverk - (1150) Nei l av Statkrafts 7 enkle besøkstasjoner. Omvisning etter avtale. Ved 
Kobbvatnet i Sørfold. 750 m inne i fjellet - portalbygget kan ses fra veien. 

HEMNES Nedre Røssåga kraftverk - Nei l av Statkrafts 7 enkle besøkstasjoner - 3 km. fra Korgen (midt mellom 
(1264) Mosjøen og Mo i Rana). 1500 m inne i fjellet. Omvisning på forespørsel i 

brev/telefon. 

Kraftverksmuseum BODØ Heggmoen Kraftmuseum - Ja Kraftverk ferdig 1924 - 27 km. fra Bodø sentrum. I 1981 ble gml. stasjon 
(1183) erstattet med ny vegglivegg. Eldre stasjon ivaretatt i samarbeid med 

Nordland Fylkesmuseum og venneforeningen "Heggmoens Venner" 
engasjerer seg også i arbeidet. Bodø Energi samarbeider med Bodø 
kommune og Velforening om å tilrettelegge uteområdet; sanitæranlegg, 
parkering, brygge m.m. Langsiktig plan. Energiverket investerer kr. 100 
000 pr. år. 

HEMNES lBang Holmsletts kraftverk - Nei Privat gårdskraftverk fra 1935. Dam, kanaler, klekkeri, lakshus, 
(1197) kraftstasjon med ytelse på 35 kwh. Tidl. 4 private småkraftverk i bygda. 

Ønske om museumsopplegg. 

Museum og tiltak MELØY Norsk Vannkraftmuseum - Ja Museumsprosjekt under utvikling i Meløy kommune - utvikles av 
(1198) kommunen i samarbeid med bl.a. Statkraft og Nordlandsmuseet. Baserer 

seg på tekniske installasjoner og kulturminner i Glomfjord med omegn. 
Investeringsnivå på ca. 30 mill. Forprosjekt klart mars.96. 

Plan/tilrettelegging og info BALLANGEN Handlingsplan Børselva - (1179) Nei Miljøforbedringer i/langs Børselva - elva er tilgrodd pga. redusert 
vannføring. 

NARVIK Taraldsvik Elvepark - (1177) Ja Taraldsvikelva ligger like øst for Narvik senttrum, nær boligområder - tidl. 
brukt til avfallstømming - nå miljøforbedringer ved å utvikle park fra sjø til 
fjell (6 km.) Naturstein broer, skulpturer, trapper, bålplass/lekeplasser, 
formidling av flerbruk vann gjennom vannverklminikraftverk, inntaksdam. 
Utvikles gradvis etter kommunens finansieringsevne. Plan fra 1992. Del av 
skulpturlandskap Nordland. 

Restaurering vassdrags- og STEIGEN Bygdemølle Steigen - (1195) Nei 
energimiljø 

GRANE Fløtningsdam/renne Grane - Nei 
(1196) 

BEIARN Kvernhus Beiarn - (1189) Nei 

VEFSN Kvernhus og sag Vefsn - (1193) Nei 
RØDØY Kvernhus Rødøy - (1192) Nei 

RANA Kvernhus Skonseng - (1187) Nei 
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NORDLAND 

Tiltakstype: Kommune: Prosjektnavn - (prosjektnr): Intervju: Beskrivelse: 

Restaurering vassdrags- og GRANE Kvernhus Svenningdal - (1188) Nei 
energimiljø 

BEIARN Kvernhusanlegg Osbakk - Nei 
(1194) 

SKJERSTAD Kvernhusanlegg Skjerstad - Nei Kvern med mølne, dreibenk og sag 
(1191) 

RANA Kvernhusanlegg Skonseng- Nei 
(1185) 

SKJERSTAD Møller Skjerstad - (1190) Nei 

RANA Vassag Båsmoen - (1186) Nei 

VEFSN Vassag Langvatn - (1184) Nei 
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OPPLAND 

Tiltakstype: 

Bygdeutvikling og 
næringsutvikling 

Dokumentasjon 

Energisenter/besøksverk 

Museum og tiltak 

Plan/tilrettelegging og info 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

SØR-AURDAL 

LILLEHAMMER 

SKJÅK 

ØYER 

LOM 

GAUSDAL 

GJØVIK 

LESJA 

SØR-FRON 

ETNEDAL 

LESJA 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Bedre fritidsfiske i Valdres -
(1060) 

Prosjekt Begna Elv - (1059) 

Moksa Ilc - nyere tids 
kultuminner - (10 51 ) 

Øvre-Otta vassdraget -
konsekvensanalyse - (1053) 

Energisenteret Hunderfossen -
(1064) 

Norsk Fjellmuseum - (1068) 

Gausa - tilrettelegging - (1057) 

Vannbruksplan for Hunnselva -
(1052) 

Fossekallen - (1054) 

Frya fløtningsdam - (1061) 

Kulturminner langs Etna -
(1056) 

Lesja jernverk - (1055) 

Intervju: 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Beskrivelse: 

Regionalt prosjekt som skal bedre forholdene for fritidsfiske i Valdres. 1993-
95. Utvikling av info-tavler, kursing av rettighetshavere, samarbeid med 
Vegvesen, planbistand til enkeltforvaltninger, deler av Vassdragsplan for 
Valdres. 

Mål: Øke aktiviteten langs Begna for på denne måten å få bedre økonomisk 
utbytte av ressursene; både for grunneiere og lokalsamfunn. 3 
hovedsatsingomr.: produktforbedring, produktutvikling og markedsføring. 
Bedret adgang, færre konflikter, mindre forsøpling, økt fiskekortsalg, 
redusert tjuvfiske, større medlemsoppslutning og mer fornøyde fiskere. 
Reg.badeplasser, lokaliteter for casting, båtutsetting, handicapfiske. Salg av 
feriepakker, flåteferder, etablering av info-senter "Vassdragssenteret" . 
Informasjonsfoldere, logo, reklameplakater, deltakelse messer. 

Registrering av nyere tids kulturminner. Fylkeskons. i Oppland. 

Kulturminner og kulturlandskap i Øvre Otta 

Energibransjens nasj.informasjonssenter knytta til familieparken på 
Hunderfossen. 5 eiere; EnFo, GLB, Opplandskraft, Oppland energiverk, 
Statnett. Ca. 100000 besøkende pr.år. 925 skoleklasser siden 1990, 
kursvirksomhet for lærerstudenter, lokalpolitikere, bransje. Ansvarlig for 
EnFo's skolesatsing nasjonalt, utv. av undervisningsmateriell, kurs i 
formidling, utv. av info-strategi for bransjen. Inv. pr. 1995 kr. 45 mill. 
Driftsbudsjett 2,2 mill.!3 tilsatte. 

Apnetjuni 1994. 16 stiftere hvoriblant NVE. Nasjonalparksenter. Aktuelt 
tema; Vassdrag i høyfjellet - vassdraget ved museet (Bøvra) - interaktiv 
info med vassdragsdel (Mogop). Under oppbygging - ønsker samarbeid med 
NVE om bruk av vassdrag/økologisk formidling. 

tursti, tilrettelegging, skilting 

Kulturhistorisk del ved Fylkeskonservator 

"Petter Smart" sagbruk, kraftstasjon, verksted osv. Privat initiativ - mangler 
kommunal støtte. 

Prosjekt for istandsetting 

Istandsetting av fløtningsdam, mølle m.m. 

Utviklingsprosjekt i Lesja. Planperiode fra 1995 til 2008. Masovn er sikra 
og delvis restaurert. Planlagt rekonstruksjon av vasshjul, kolmile, 
hammersmie, rostgrop. nytt utstillingsbygg/service, rekonstr. fraktepram. 
Utvikling av Raumabanen - Lesjaverk som vendepunkt for veterantog. 
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OPPLAND 

Tiltakstype: 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Senter og tiltak 

Kommune: 

LILLEHAMMER 

SØR-AURDAL 

Prosjektnavn - (prosjektnr): Intervju: 

Lillehammer Dampsag og Nei 
lenser - (l058) 

Vassdragssenteret Sør-Aurdal - Ja 
(1063) 

Beskrivelse: 

Planer om istandsetting av lenser - dampsag. Ikke påbegynt. Ved fylkeskons. 

Stiftelse med 7 stiftere: Lokale regulanter, kommune, fylkeskommune, 
regionråd Valdres. Mål: Å etablere nasjonalt senter for vassdrag ved Begna 
i Sør-Aurdal. Ramme: 60 mill. hvorav 7,5 er gitt tilsagn om lokalt. Målet er 
at 30 mill. skal finansieres over statsbudsjettet, mens 30 mill. skal 
finansieres avenergibransjen. 
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OSLO 

Tiltakstype: Kommune: Prosjektnavn - (prosjektnr) : 

Museer med nasjonal funksjon OSLO Norsk Teknisk Museum - (1005) 

Intervju: 

Ja 

Beskrivelse: 

NTM har overordnet ansvar for formidling av teknisk-industrielle 
kulturminner, men deler gjerne denne oppgaven med lokale/regionale 
prosjekt/institusjoner. Nasj . sosialhistorie på området er lagt til 
Industriarbeidermuseet. Stor energihistorisk samling. 
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ROGALAND 

Tiltakstype: 

Bygdeutvikling og 
næringsutvikling 

Dokumentasjon 

Energisenter/besøksverk 

Kraftverksmuseum 

Plan/tilrettelegging og info 

Kommune: 

GJESDAL 

HAUGESUND 

GJESDAL 

SULDAL 

FORSAND 

EIGERSUND 

TIME 

STRAND 

LUND 

SANDNES 

HÅ 

Prosjektnavn - (prosjektnr): Intervju: 

Private mini/mikrokraftverk - Nei 
Gjesdal - (1076) 

Museumssamling Litledalen, Nei 
Etne - (1080) 

Energi- og infosenter Oltedal- Ja 
(1079) 

Kvilldal kraftverk - (1262) Nei 

Lysebotn kraftstasjon - (1078) Ja 

Elverkmuseum Dalane, Nei 
Egersund - (1069) 

Fotland Bygdemølle og 
kraftstasjon - (1073) 

Jørpeland kraftstasjon - (1075) 

K vednhusbekken - Moi - (1114) 

Sviland kraftstasjon - (1074) 

Aksjon Jærvassdrag - (1070) 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Beskrivelse: 

I Gjesdal er det planer om fire private kraftverk. Det er danna privat 
interessegruppe/forening for mini/mikrokraftverk. 

Haugesund Energi har systematisk samlet inn verktøy, instrumenter og 
anleggsdeler som er lagret i Litledalen, Etne. Det kan nevnes; måleutstyr 
for vannstandsmåling, linjeutstyr, tavle med ledningsinstallasjoner fra ulike 
tidsavsnitt, komplett smie, minikraftverk, oljebryter for høyspentcelle, 
motorer og omformere, utskiftede tavlefelt, målebord. For å utvikle og 
formidle samlingen videre trengs større arealer. Dette kan vanskelig 
prioriteres innenfor HEs budsjett. 

Lyse kraft rest. kraftstasjon, maskinmesterbolig, stall og hageanlegg i 
Oltedal. Nytt info-senter skal åpnes i forb. med jubileum i 1997. Det 
planlegges skreddersydde form. opplegg for skoler, organisasjoner, 
politikere, pensjonister, bedrifter, bransje, turister osv. Senteret skal være 
helårsåpent. Ramme på 8 mill. i investering. 

l av Statkrafts 7 enkle besøkstasjoner - 30 km. fra Sand i Ryfylke. Norges 
største kraftverk - del av Ulla-Førre-anlegget. Lysbildeprogram og 
plakatutstilling. Omvisninger. 

Visningsanlegg og info-senter for Lyse kraft. Daglig guiding i 
sommermånedene, i tillegg åpent for grupper/skoler. 

Dalane Elverk har etablert eget museum i hovedbygg Egersund - visavis 
Fayancemuseet. Kraftstasjon som er flyttet fra Lund danner grunnstamme i 
utstilling. 

I området ved Fotlandsfossen finnes mye vassdragshistorie samlet, 
mølledrift fra 1600-tallet, kraftstasjon fra 1915, her var laksefiske, ålefiske, 
fiske etter elveperlemusling. Pr. idag er her vasskraftmuseum og 
bygdemølle med utstilling og servering for opp til 140 gjester. Anlegget er 
prioritert fra RA. Time kommune arbeider med videreutvikling av anlegg
ønsker bl.a. å få til ny drift av mølla, bro mellom mølle og kraftstasjon m.m. 

Bevaringsverdig kraftstasjon 

Moi E-verk fra 1911 og Jonas A.Mois mølle skal bli museumsområde på 
Moi. 

Regulert til bevaring 

Utvikling av et helhetlig handlingsprogram for forbedring av miljøtilstand 
og vannkvalitet i jærvassdragene. 1994-97. Handlingsplan skal tuftes på 
tiltaksanalysemodell som skal sikre et kostnadseffektivt tiltaksarbeid på 
tvers av tema og sektorer. Aksjonen har pilotprosjektstatus og 
ekstraordinare MD-mid1er (1995-2 mill.) Fra og med 1997 skal planen 
følges opp enkeltvis av kommunene, tylkeskomm. og Fylkesmannen for å 
bedre miljøtilstanden på Jæren. Planen omfatter også kulturminner. 
Omfatter kommunene; Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola og Hå. 
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ROGALAND 

Tiltakstype: 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

STAVANGER 

STRAND 
GJESDAL 

VINDAFJORD 

SULDAL 

SAUDA 

TYSVÆR 

SULDAL 

VINDAFJORD 

STRAND 
VINDAFJORD 

FINNØY 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Energibygg kulturminneplan 
Stavanger - (1077) 

k - (1072) 

KvernhusanIegg Lima - (1294) 

Kvernhusanlegg Vikedal -
(1291) 

Kvernhusmiljø Vasshus - (1296) 

Risvoll 
K vernhusanlegglkraftstasjon -
(1289) 

Slogvik kvern - (1293) 

Slusene i Skjoldastraumen -
(1071) 

Stampe Kvæstad - (1295) 

Svantesvoll kvernhusanIegg -
(1290) 

Tau mølle - (1269) 

Vassdrevet snekkerverkssted 
Vats - (1297) 

Øvre Mjølsnes 
Kvernhusanlegg - (1292) 

Intervju: 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Stavanger kommune restaurerer/vedlikeholder tre energirel.bygg i 
kulturminneplan; Mosvannet transformatorstasjon, nettstasjon i 
Erichstrupsgt. samt transformatorkiosk ved Kvalaberg. Videre kommer 
Stavanger Energis historie i bokform i forb . med jubileum i 1999 - forfatter 
dir. ved NTM, Gunnar Nerheim. 

Del av museum 

Prioritert av fylkeskomm. 

Under Ryfylkemuseet 

Knut Aalvik Risvoll har bygd nye kopier av kvern tørke, eldhus, kvernhus, 
kraftstasjon m.m. ved foss i Saudasjøen. Samarbeid med Sauda Fjordhotel -
omvisning, demonstrasjon og servering. 

Prioritert av fylkeskornm. 

Slusene er restaurert, tilrettelagt og skilta - åpen for trafikk. 

Under Ryfylkemuseet 

(Ruin) 

K vernhusanIegg 

Fra 1700-tallet 

Side 21 av 33 



SOGN OG FJORDANE 

Tiltakstype: 

Bygdeutvikling og 
næringsutvikling 

Energisenterlbesøksverk 

Kraftverksmuseum 

Museum og tiltak 

Plan/tilrettelegging og info 

Kommune: 

STRYN 

LUSTER 

GLOPPEN 

BALESTRAND 

HORNINDAL 

LUSTER 

LEIKANGER 

ASKVOLL 

BALESTRAND 

FJALER 

HORNINDAL 

STRYN 

BALESTRAND 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Utviklingsprosjekt Stryn -
(1234) 

Jostedal kraftverk - (1256) 

Kraftverka i Gloppenelva -
(1237) 

Mel kraftverk - (1236) 

Brattegjølet kraftstasjon - (1223) 

Døsen kraftverksmuseum -
(1239) 

Kraftstasjon Leikanger - (1230) 

Stangsfossen kraftverk - (1244) 

Norsk Bremuseum - (1243) 

Fleirbruksplan 
Guddalsvassdraget - (1228) 

Grodås Renseanlegg - (1225) 

Grønt på Leirane - (1226) 

Vetlefjordøyri - (1240) 

Intervju: 

Nei 

Nei 

Ja 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Utviklings lag arbeider med å restaurere gamalt sagbruk, kvernhus, vasshjul. 
I tillegg Ulvedalstjønne -rekreasjonsprosjekt - tilrettelegging for fisking -
rullestolbrukarar . 

l av Statkrafts 7 enkle besøksstasjoner, 15 km. nord for Gaupne. 
Omvisning hele året 

Tre kraftverk ligg på rad og rekke over ei strekning på 6 km. (Trysilfoss, 
Eidsfoss og Evebøfoss). Planlagt tilrettelegging av turistveg langs elva og 
innom alle kraftverka. Ideskisse til gjenskaping av gamalt industrimiljø ved 
det nedste kraftverket; Evebøfossen. Gloppen-elva er elles rik lakse-elv og 
det er bygt laksetrapper forbi alle kraftverka. Eidsfoss blir besøkskraftverk 
(besøk inne). 

Ved riksveg og etablert som besøkskraftverk i samarbeid med turistkontoret 
i Balestrand kommune. Omvising etter avtale i sommarmånadane. 
Kvernhus, sager mv. langs elva er sett i stand og tilrettelagt for turistar. 

Del av planlagt elvepark i Hornindal. (Kulturområde Brattegjølet - Sagøyna) 

Kraftstasjon frå 1915 - ute av drift i 20 år - vedlikeholdt av Luster 
Energiverk med tanke på evt. museum/omvisning. 

NS Sognekraft har mottatt søknad om midler til istandsetting av 
kraftstasjonen. Leikanger ungdomsskole benytter stasjonen i 
undervisningsformål og Systrond Sogelag har søkt om midler. 

Stiftinga vart oppretta 1989 - opning 1991 - besøkstal på rundt 70000 -
størst av "bresentrene rundt Jostedalsbreen". 7 stiftere; inkl. NVE. Faglig 
utvikling i samarbeid med Norsk Polarinstitutt - naturfaglig utstilling med 
modeller m.m. - Ivo Caprinos Supervideograf - nå utvidet med "feltstasjon"
bygg dvs. bibliotek, klasse/møterom, laboratorium, kontor våren '96. 

Hornindal vil tilrettelegge for formidling av nytt kloakkrenseanlegg i forb . 
med satsing på vatn og miljø i kommunen. Konkret vil de lage 
demonstrasjonsrom/grupperom i tilknytning til anlegget, ekstra utstyr for 
prøvetaking og demonstrasjon av vatnet og næringsstoffa sin veg gjennom 
renseprosessen. ~ 

Prosjekt for å ta vare på, restaurere og formidle verdiar knytta til 
deltaområdet ved utløpet av Stryne-elva. 

Urørd våtmarksområde - foreslått verna av FM -her vil ein sikre 
hekkeplasser , nytte området som biotop for undervising, fylgja opp og reg. 
endringar som følge av vasskraftutbygging, informere publikum med info
tavler om kva dyr, planter m.m. som finst i området. 
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SOGN OG FJORDANE 

Tiltakstype: 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Senter og tiltak 

Kommune: 

STRYN 

LUSTER 

GAULAR 

STRYN 

LÆRDAL 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Stiftinga Gamle Innvik 
Ullvarefabrikk - (1235) 

Vassdragsmiljø Sindre, Stryn -
(1233) 

Breheimsenteret Jostedal -
(1242) 

Foss i Foss - (1227) 

Fossegrenda - (1232) 

Jostedalsbreen 
Nasjonalparksenter - (1231) 

Norsk villakssenter - (1229) 

Intervju: 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Nei 

Ja 

Ja 

Beskrivelse: 

Restaurering av fabrikkbygning. I bygning er lokalisert mindre kraftverk og 
stor dampmaskin. Målet er å restaurere heile bygningen og få til ny aktivitet. 

Prosjekt for å restaurere gamal vasshjulsag, kvernhus og mindre 
kraftstasjon. 

Privat stiftelse og informasjonssenter for Jostedalsbreen - naturfaglege 
utstillingar - filmsal - breturar, turistinfo, kaftYhusflidsutsal. Åpna. 1993. 
NVE tidl. i styret. Eierskifte 95 - økonomiske problem. 

Tredelt prosjekt knytta til Gaularvassdraget. 1. Fossestien - planlagt 22 km. 
tursti frå fjell til fjord. Under gjennomføring vha. kulturlandskapsmidler. 2. 
Fossesenteret - skal byggjast ved Likholefossen på Hov i Eldalsdalen - tema 
foss/elv skal vere hovudinnhald og forrnidlast ved film, utstillingar. 
Planlagt fagleg høg standard som skal gje grunnlag for billettinntekter. Skal 
innehalde servicesenter, aktivitets-og opplevingstilbod i dalføret, kafeteria, 
møterom, vinteraktiveter. Arkitektkonkr. gjennomført. Søkjer p.t. midler til 
forprosjekt (des.95). Rapport fråjan.95. 3. Fossevegen - tilrettelegge og 
formidle foss/elv-tema for bilistar - parkering, info, marknadsføring. 
Kontakt til vegvesenet - fleire løyve til avkøyring er gitt. 

Planar om kulturhistorisk og teknisk vasskraftsenter i Loen. 
Dokumentasjon/formidling av førindustriell vassbruk. I eit område vil ein 
samle ulike rekonstruerte bygningar for å vise byggemetoder i distriktet -
kvernhus, sag, vanssvegar, slok/renner, mølle, eldhus, smie osv. Gamle 
teknikkar for demonstrasjon/undervisinglsal. Problem med tomte-erhverv. 
Status usikker. 

Senteret formidler naturinformasjon med vekt på særeigne natur
Ikulturtilhøve i heimdistriktet. Privat stifting eigd av 6 stiftarar m.a.FM i 
S&F, DNT - utpeika som nasjonalparksenter i St.m.62.Tilbod; Film, 
utstilling m.m.stor modell av vannets kretsløp,zoologi, botanikk, geologi, 
snø og skredlære, botanisk hage, fjell/breføring, utleige av utstyr til 
vannaktiviteter på Strynevatnet. Foredrag, seminar, kafe 

Hovudmålet med NVS i Lærdal er å etablere eit informasjons- og 
opplevelsessenter som skal formidle innsikt om laksens livsvilkår. 
Reiselivsretta. Innhald: naturfagl./kulturhist.utstillingar, 
lakseobservatorium, yngelbiotop, film/video, aktiviteter, kurs- og 
seminarverksemd. Stiftelse som ble stiftet 1993 av 8 stiftere - kombinert 
senter Og kulturhus for Lærdal kommune. 
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SOGN OG FJORDANE 

Tiltakstype: Kommune: 

Senter og tiltak GLOPPEN 

HORNINDAL 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Senter for Miljøteknologi, 
Sandane - (1238) 

Senter vatn og miljø -
Hornindal - (1224) 

Intervju: 

Ja 

Ja 

Beskrivelse: 

Planar om senter sidan 1989 - oppføring av bygg som demonstrerer 
energisparande tenikk, materialval og løysningar. Støtte fra OED '90 - for å 
inkl. bruk av fornybare energikilder og anlegg for økologisk reinsing av 
avløpsvatn. Rapport fra 1990 og 1993. Senteret skal inneholde 
energirelaterte utstillingar, skulpturpark, renseanlegg vatn, badeland 
(basseng). 

Kommunalt initiativ utvikla i samarbeid med Sintef/NTH, NIV A,Bergen, 
UlB. Senteret skal vise vatnet si grunnleggjande betydning for liv på jorda; 
7 tema: Vatn og miljø, vatnet sin nyttefunksjon, vatn som motiv for kunst 
og kultur, Hornindalsvatnet, vatn i int.perspektiv, forsking på vatn, vatn 
som rekreasjon. Skisseprosjekt frajan.94. Utvikling delt inn i tre faser; l. 
Profilere vatn i nytt kommunehus bl.a. v/utstilling.2.Tilrettelegge 
elveparken "Brattegjølet-Sagøyna" - vise vassbruk i bygda. 3. Senter - storre 
økonomisk løft .. 
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SØR-TRØNDELAG 

Tiltakstype: 

Kraftverksmuseum 

Plan/tilrettelegging og info 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Senter og tiltak 

Kommune: 

RØROS 

ORKDAL 

RØROS 

HOLT ÅLEN 

MALVIK 

MELHUS 

RØROS 

TRONDHEIM 

MIDTRE GAULDAL 

Prosjektnavn - (prosjektnr): Intervju: 

Kuråsfossen Kraftverk - (1050) Nei 

Elveforbygning Fannrem - Nei 
(1144) 

Vauldalen Hotell - (1143) Nei 

Hitterelva - Røros - (1128) Nei 

LesetIHoltaalen Hytte, Nei 
Leaelven - (1151) 

Mostadmark Jernverk - (1140) Nei 

Restaurering våtmarker 
Melhus - (1138) 

Tømmerrenne Femunden
Feragen - (1066) 

Elvens Hus, Nedre Leirfoss 
Nidelva - (1141) 

Gaula Laksesenter - (1146) 

Nei 

Nei 

Ja 

Ja 

Beskrivelse: 

Røros El-verk har arbeidet i flere år med restaurering av landets eldste 
kraftverk. Støtte fra Siemens, RA. Samarbeid med Teknisk Museum og 
Rørosmuseet. Åpning 1996 - slutten av august - 100-årsjubileum. 

Elveforbygning med tilrettelegging for rekreasjon/fiske. Kontaktperson 
FMLA; Kjellaug Jule. 

Mini vann system for informasjon, undervisningsformål og rekreasjon. 

NVE forvaltning og NVE anlegg har utført sikring av Rørosmuseet mot 
Hitterelva. Planlegging og tørrmuring. Finansiert 50/50 av NVEIMD. RA 
med i prosjektgruppe. Mulig videreføring av arbeidet da flere av de eldste 
forbygningene i landet (1600-tallet) er skadet. Dammer i Håelva og 
Hitterelva er restaurert. 

Restaurering av kobberverk. Samarbeid mellom Holtålen Historielag og 
Arne Espelund, NTH. Meget godt bevart og dermed illustrerende hva enten 
en ser på vassvegen/energitilgangen eller materialtransporten. 

Jernverket ligger like nord for Foldsjøen i Homlavassdraget, Malvik 
kommune og er skiltet som severdighet. Venneforening stiftet 1985 med 
40/50 medlemmer. Virksomhet bygger på plan fra 1993. Hovedaktiviteter 
1996; Oppbygging av jernverksområdet til museumspark. Registrering av 
Verkets gruver, gjenstander, skriftlig og fotogent materiale. Bl.a. skal det 
utredes om de hydrologiske forhold vedrorende en evt. gjenoppbygging av 
inntaksdammen. Tredje mest bevaringsverdige jernverk etter Nes og 
Feiring. Drift i perioder fra 1653 til 1880. Eies idag av Meraker Brug NS. 

VRM støtter NOF avd. Sør-Trøndelag, Våtmarksgruppa, med råd, 
veiledning, materiell i forbindelse med restaurering av våtmarker i Melhus 
kommune. 

Restaurering av gamle fløtingsveier/vannveier i Femundsmarka. 

Planer om opplevelsessenter med akvarium som trekkplaster. Idegruppe 
med repr. fra Jakt og Fiskeforening! Administrasjon, Trondheim 
Energiverk, Vitenskapsmuseet m.m. Første planutkast fra gruppa lagt fram 
i 1994. Møtte politisk motgang - reguleringsplan og utforming av bygg. Ide 
utvikles videre mot bruk av gammel bevaringsverdig kraftstasjon ved Nedre 
Leirfoss. 

Tilbud til reisende langs E6 gjennom Støren - skal innehalde 
turistinfolbooking, presentere Gaula frå fjell til fjord, brukskunstbutikk, 
akvarium, utleige, fiske/jakt-sal, biletspel i eigen sal. Opnastjuni 1996. 
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SØR-TRØNDELAG 

Tiltakstype: Kommune: 

Senter og tiltak TRONDHEIM 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

International Centre for 
Hydropower - (1147) 

Intervju: 

Nei 

Beskrivelse: 

ICH ble etablert som forening høsten '94 i NTH-Sintefmiljøet. Formål: 
Felles internasjonalt forum for næringsliv og institusjoner som arbeider 
med vannkraftrelaterte spørsmål. En viktig oppgave vil være å 
systematisere kunnskap og informasjon for å drive langsiktig markedsføring 
av norsk vannkraft-kunnskap. 
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TELEMARK 

Tiltakstype: 

Bygdeutvikling og 
næringsutvikling 

Energisenterlbesøksverk 

Kommune: 

KVITESEID 

VINJE 

TINN 

TOKKE 

Museer med nasjonal funksjon TINN 

Plan/tilrettelegging og info 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

SKIEN 

FYRESDAL 

SILJAN 

NOTODDEN 

BAMBLE 

FYRESDAL 

SKIEN 

Prosjektnavn - (prosjektnr): Intervju: 

Minikraftverk Vråvatn/Nisse - Nei 
(1100) 

Privat kraftverk Vinje - (IlO l) Nei 

Mår kraftverk - (1260) Nei 

Tokke kraftverk - (1261) 

Norsk 
Industriarbeidermuseum -
(1126) 

Norsk vassdragsvising 
Telemark - (1094) 

Fløtningsdammer 
Røyevatn/Gyristulvatn - (1098) 

Glomsdam Sag, Fyresdal -
(1102) 

Gorningen tømmerrenne -
(1097) 

Heddal gamle mølle - (1096) 

Kongens dam - (l095) 

Skårtiljene bru, Fyresdal -
(Il04) 

Telemarkskanalen - (1103) 

Nei 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Bygging av nytt minikraftverk. Støtte fra Fylkesmannen. 

Privat kraftverk bygges til forsyning av eget veksthus i Smørklepp. 

l av Statkrafts planlagte 6 regionale info-sentre. Lokalisert Vestfjorddalen/ 
5 km fra Rjukan. Opplegget her er beskjedent sammenlignet med Sima og 
Alta. 

l av Statkrafts 7 enkle besøkstasjoner. 1,5 km. fra Dalen i Telemark. 
Omvisninger, lysbildeprogram og plakatutstilling. 

Stiftelsen NIA ble dannet i 1983 av 9 stiftere, deriblant NVE. Museet ble 
åpnet på Vemork i 1988 - i 1993 hadde museet 52.000 besøkende. Museets 
formål er ifølge vedtektene å fremme forståelse for, og kunnskap om, 
forholdene innen arbeiderkultur, vasskraft og annen energiutnyttelse, 
kraftintensiv- og elektrokjemisk industri i Norge. Nasjonal 
knutepunktinstitusjon for teknisk/industrielt kulturminnevern delt med 
Teknisk Museum. 

Plan- og tiltaksprogram Skiensvassdraget. Leia av Telemark Fylkeskornm. 
Handlingsplan for restaurering, utvikle ny bruk og formidling av 
vassdragsobjekt. Vassdraget delt opp i 6 baser; utvalde objekter på Ulefoss, 
Notodden, Rjukan, Dalen og Grenland i tillegg til eit utval bygdeminne i tre 
og stein ved vassdraget. Kunnskapsdatabase om baser/objekt vert bygd opp. 

Løvenskiold-Fossum har planer om å istandsette to dammer i Skien 
kommune. 

Kilegrend i Fyresdal. Fyresdal Bygdemuseum har gått inn for å bevare et 
vannturbindrevet sagbruk. 

Opprustning av tømmerrenne i Siljan kommune. Mottatt AV -midler 1993. 

Privat initiativ for å standsette og utvikle ny bruk av mølla ved 
Omnesfossen. I planene inngår å utvikle hobbykraftverk og museum for 
Heddal. Idag inneholder mølla brukthandel. 

Restaurering av gammel kraftstasjon ved Herreelva i Bamble. 

Hegglandsgrend i Fyresdal. Fyresdal Bygdemuseum ønsker å bevare ei 
hengebru, bygget for fløtningsformål. 

Telemarkskanalen er vår største vannvei og idag et "fyrtårn" i reiselivet i 
Telemark. Drift ved Fylkeskomm./v Kanalkoordinator og markedsføring 
ved Telemarksreiser - derutover egen venneorganisasjon. Planer om 
videreutvikling gjennom ny "Handlingsplan for Telemarkskanalen." Tanker 
om kanalmuseumlinfo-senter, etablering av nye servicetiltak langs kanalen, 
kanalveg, stedsutvikling, fysisk tilrettelegg osv. 
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TELEMARK 

Tiltakstype: 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

NOTODDEN 

Prosjektnavn - (prosjektnr) : 

Tømmerrenne 
Tinnevassdraget - (1099) 

Intervju: 

Nei 

Beskrivelse: 

Tømmerrenna er eid av 0st-Telemarkens Brukseierforening, 
Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening og Hydro Energi. Strekker seg 
fra Cloumannsjøen til Tinfos - 4, l km. Planer om bevaring og ny bruk ved 
oppretting av ny stiftelse. 
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TROMS 

Tiltakstype: 

Dokumentasjon 

Energisenter/besøksverk 

Kraftverksmuseum 

Museum og tiltak 

Plan/tilrettelegging og info 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

NORDREISA 

BARDU 

KÅFJORD 

SKÅNLAND 

TROMSØ 

BERG 

KÅFJORD 

MÅLSELV 

BARDU 

SØRREISA 

BALSFJORD 

GRATANGEN 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Tømmerflåting i Reisa-elva -
(1204) 

Innset kraftverk - (1265) 

Bjørns Kraftverk Birtavarre -
(1203) 

Helleren Kraftstasjon - (1208) 

Simavik kraftstasjon - (1202) 

Skarsfjorden kraftstasjon -
(1252) 

Gruvemuseum i Berg - (1207) 

Manndalselva - (1181) 

Målselva - Fotefar mot nord -
(1205) 

Setermoen Elvepark - (1176) 

Sørreisa Sentrumspark - (1182) 

Aursfjordsaga - (1200) 

Foldvik bygdemølle - (1201) 

Intervju: 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Dokumentasjonsprosjekt omkring næringshistorie bl.a. knytta til 
vassdraget. Ferdsel på vassdraget - tømmerflåting - laksefiske. 

l av Statkrafts 7 enkle besøksstasjoner - 170 m inne i fjellet 32 km fra 
Setermoen i Bardu. Omvisning og fellesturer med turistkontor til 
kraftverket og andre severdigheter. 

Lite privat kraftverk bygd under gjenreisinga etter krigen i Kåfjordbotn for 
å forsyne forretning, brygge m.m. Overtatt av regionmuseet - under 
restaurering. 

Trondarnes Distriktsmuseum og Sør-Troms Elforsyning har restaurert 
stasjonen ved Saltvann i Grovfjord og lagt til rette for publikumsbesøk. 
Stasjonen er fra 1958, men generator og turbin er fra 1905 og 1907 (flyttet 
fra Notodden). Åpnet mai-94. 

Tromsø kommune og Troms Fylkeskornm. har oversendt saken om Simavik 
til Riksantikvaren og ber om varig vern (jan-96) Kraftstasjonen ble 
ferdigstilt i 1913 og i drift fram til 1976. Stasjonen er på Kulturrådets liste 
over bevaringsverdige stasjoner. Eies av Tromsø kommune - vedlikeholdes. 

Skarsfjordanlegget ferdigstilt ca. 1920 og fremdeles i drift. Eier Troms 
Kraftforsyning har satt i stand gammel generator og laget egen 
"museumsavdeling" i stasjonen. Iflg.kulturseksjonen i fYlket er stasjonen 
"av hoy kulturhistorisk verdi" - dog ikke prioritert på linje med Simavik. 

Planer om gruvemuseum knytta til kulturminner etter Senjens Nikkelverk i 
Hamn og Skaland Grafittverk som fremdeles er i drift på andre siden av 
fjorden i Skaland. Forprosjekt fra 15/1-95. Nikkelverket sies å ha hatt 
"verdens første vannkraftverk" fra 1882. Kun dam er 

Vannbruksplan utarbeides for å rette på gamle "NVE-synder". Hvordan 
forbdre forhold i/langs forbygde/kanaliserte vassdrag? 

Formidling av vassdragshistorie i Målselv - hefte utgitt som del av Fotefar 
mot Nord - "I kjølvannet av de første mennesker i dalen". Bruken av 
vassdraget fra dalen ble bosatt og til idag. Kultursti langs elva er del av 
tiltaket. 

Ulike tiltak langs Barduelva ved tettstedet Setermoen. Tursti, fiskeplasser, 
oppgradering, knytte sammen tettsted/elva. 

Arealer langs elva tilrettelegges for adkomst for handikappede. 
Tilrettelegging for fiskeplasser, forskjønning av områdene langs elva i 
sentrum. 

Oppgangssag i drift - drives av museet i Balsfjord -. skjærer bl.a. 
museumspanel for Riksantikvaren. Bygd opp etter ruiner. 

Fotefar-prosjekt for Gratangen kommune. Visningsklar men ikke 
funksjonsdyktig. 
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TROMS 

Tiltakstype: 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

GRATANGEN 

MÅLSELV 

SØRREISA 

Prosjektnavn - (prosjektnr): 

Ibestad Mølle - (1206) 

Moen bygdemølle - (1251) 

Mølle/sag Sørfossbogen - (1199) 

Intervju: 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Mølle som er bevart i av Målselv kommune. 

Side 30 av 33 



VEST-AGDER 

Tiltakstype: 

Energisenter/besøksverk 

Plan/tilrettelegging og info 

Restaurering vassdrags- og 
energimiljø 

Kommune: 

KRlSTIANSAND 

ÅSERAL 

KRlSTIANSAND 

KVINESDAL 

KRlS TI AN S AND 

KVINESDAL 

VENNESLA 

KRlSTI AN S AND 

MANDAL 

VENNESLA 

Prosjektnavn - (prosjektnr) : 

Setesdalsbanen 
opplevelsespark - (1123) 

Skjerka kraftstasjon - (1l21) 

Flerbruksplaner Otra- og 
Mandalsvassdraget - (1124) 

Kvinesdal Miljøpark - (1116) 

Otra Elvepark - (1118) 

Vassdragsplan 
Kvinavassdraget - (1115) 

Kringsjå kraftstasjon -
damanlegg - renner - (1119) 

Prestebekkenl Jegersbergvassdrag 
et - (1117) 

Tømmerbom Mandalselva -
(1122) 

Vennesla Bom - (1120) 

Intervju: 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Beskrivelse: 

Planer om ny turistattraksjon i Kristiansands-området. Viktige deler av 
denne er den bevaringsverdige Nomeland kraftstasjon og nytt Energisenter. 
Kristiansand Energiverk deltar i arbeidsgruppe i forb . med utvikling av 
energisenter. 

Vest-Agder Energiverk planlegger å legge informasjonsrelatert virksomhet 
til den gamle kraftstasjonen. Dette er i forbindelse med opprusting av 
stasjonen. En mindre kraftstasjon er tatt ut av bruk og særpreget bygning av 
stein er sikret. (Tungefoss Kraftstasjon) . 

Vest-Agder Fylkeskomm. melder at de ønsker å lage flerbruksplaner for 
vassdragene som grunnlag for utvikling. Strategiene/tiltak er under 
gjenornføring. Neste vassdrag er Audnavassdraget. 

Kommunen har vedtatt reg.plan for Kvinesdal Miljøpark som er 
sentrumsnært turområde langs Litleåna rett nord for kommunesenteret 
Liknes. Boligområder i utkanten av sentrum knyttes sammen med gangsti 
og mindre stier, benker, bord, lekeapparater. Byggetrinn l realisert 1994. 
Videre utbygging forutsetter oppkjøp av privat grunn som er under arbeid. 

Større antall info-skilt som redegjør for naturfaglige og kulturhistoriske 
forhold omkring elva. 

Fleirbruksplanprosess i gang. Omfatter friluftsinteresser, fiskeinteresser, 
kulturminner, kulturlandskap, næringsinteresser, bosetning/utbygging. 
Behandles høst 1996. 

Vennesla kommune og Kristiansand Energiverk/Otteraaens 
brugseierforening er involvert i arbeidet med å sikre og tilgjengeligjøre 
rester av omfattende damanlegg tilknyttet Kringsjå kraftstasjon (nedlagt 
tidlig 1950). Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne ivaretar 4 km. lang 
tømmerrenne forbi Kringsjåområdet (strekningen Beihølen til Steinsfoss). 

Lite kystvassdrag i Kristiansand kommune som var i ekstensiv bruk i 
forrige århundre som kraft-og vannkilde til papirmøller o.a .. Kommunen 
arbeider p.t. med å reparere/tette de store tørrmurte damanleggene som 
sikrer de største vannmagasinene i vassdraget. Historiske kunnskaper om 
aktiviteten er systematisert og gjort tilgjengelig. 

I nedre del av Mandalselva er en av de gamle tømmerbommene i elva satt 
istand igjen/rekonstruert og plassert i elva i kulturhistorisk øyemed. 

Vennesla kommune og Vennesla historielag har besørget istandsetting og 
innsamling av relevante gjenstander til Vennesla Bom; Bygningen hvor 
bomfuten for den meget store tømmerbommen i Venneslafjorden bodde 
(Bom er fra før 1655) . Huset er nå fungerende museum for tømmerfløting i 
Otravassdraget med spesiell vekt på fløtings- og skillevirksomheten i 
Vennesla bom og nedover i vassdraget. Stor samling redskaper fra denne 
virksomheten. 
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