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FORORD
NVE-Vassdragsdirektoratet
har i senere tid arbeidet med å
koordinere vassdragsforskningen
ut fra sitt forvaltningsmessige ansvar.
Direktoratet har et ansvar for koordiner(ing og styring innen
OED/NVE-systemet.
For å få innspill til planlegging av
FoU-virksomheten i fremtiden inviterte vi derfor sentrale
personer fra forvaltning, forskning, FoU-miljøer ocr brukerne
til et seminar i juni 1989.
Deltagerne gjennomgikk stoffet
ved forberedte innleag, gruppearbeid og diskusjoner.
Det må oåpekes at deltagerne var invitert som personer
og ikke som representanter for sine instanser.
Alle innlegg
og synspunkter står derfor kun for den enkeltes personlige
ansvar.
Dette forhold ble presisert spesielt ved innbydelsen til seminaret.
Forfatterne ble i en viss grad stilt fritt til å kunne
endre tittel og innhold i sine skriftelige fremstillinger.
Denne rapporten inneholder de mottatte
referater fra diskusjonene.
I tillegg
skrevet et etterord.

innlegg og korte
har undertegnede

Etterordet ble nødvendiggjort av de omstruktureringer
som
er under utredning innen vassdragssektoren.
Det er nå
viktig å få satt vannforvaltningen
inn i det rette samfunnsmessige perspektiv.
Seminaret ble planlaqt og gjennomført
FoU-utvalg som består av:

av direktoratets

Einar Lahaug, Forbygningsavd.
Randi Pytte Asvall, Hydrologisk avd.
Nils Roar Sælthun, Hydrologisk avd.
Jon Arne Eie, Natur- og landskapsavdelingen.
Hallvard Stensby, avd. for vannkraftundersøkelser
Jan Fredrik Nicolaisen, Vassdragsavd.
Tove Aksnes, VA
Per Einar Faugli, VAF
Alle takkes herved

for godt arbeid.
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Med detteseminaretønskerNVE-Vassdragsdirektoratet
å fokuserepå
viktigheten
av vassdragsforskningen
i vårt samfunn.
Underplanleggingen
av seminaretble vi overaltmøttmed positivitet og mangega uttrykkfor nødvendigheten
av seminaretfor den
kommendeorganiseringen
av vassdragssektoren.
Om vi skal lykkesi
detteer avhengigav innsatsentil oss alleher på Tyrifjorden.
Hjertligvelkommenalle sammenog en spesielltakk til dere som
kammerfra eksterneetater.
Jeg vil understreke
at invitasjonene
er sendtderepersonligog
ikkesendtinstitusjonelt.
Detteble gjortfor at vi skullekunne
ha en mest muligfri debatt.
Det er viktigfor oss i direktoratet
å få diskutertvassdragsforskningmed dere.Vårt syn er at vassdragsferskning
er noe langtlangtmer enn vannkraft-FoU
og at vassdragsforvaltning
er mer enn
konsesjonsbehandling
av vannkraftprosjekter.
Forvaltningsproblematikken
er ikkevårt temaher, det er det mange
andresam arbeidermed for tiden.Finansdepartementet
stårbak det
interdepartementale
utvalgsom skalha sin innstilling
klar
15.12.1989.
Likeveldet er nær koblingmellomforskningog
forvaltning
ogsånår det gjelderorganisering.
Jeg vil derforreferereledelseni Vassdragsdirektoratets
vedtak
nyligi organiseringsspørsmålet:
VI vil arbeidefor et fortsattfagligsterktVåssdragsdirektoratet.
Vassdragsdirektoratet
utgjøri dag en naturligenhet,som
bør byggesut til et samordnede
vannressurs-direktorat.
Forsterkning
og størrebreddemå særligsøkespå vannmIljø-sektoren,
eksempelvis
ved at vassdragsforvalterne
knyttestil Vassdragsdir.
regionkontor.
For å oppnådettemenervi at Vassdragsdirektoratet
må bli
et selvstendig,
frittstående
direktorat.
Uansettorganisatorisk
tilhørighet,
forutsetter
vi at det
skjeren samordning
av vannforvaltningen
ogsåpå departementsnivå.
Med detteer vi i gang.

va/notat/pef/seminar-tyrifjord
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Til alletiderhar vassdragene
spilten vesentligrollefor menneskelig liv og virksomhet.
Vassdragene
spilteførststørstrollesom
grunnlagfor fiske,fangstog ferdselog der betingelsene
lå best
til rettefor detteetablertebosetningen
seg.
Vannethar vært og er en viktigdrivkraft.
Eværner,møller,sager
og industrivitnerom dette og ikkeminstvannlwaftproduksjonen.
Vassdragene
er megetviktigeog sentraledelerav vår natur.De er
selvelivsnerveni våredalfører.Undervannetsløp fra kildetil
fjordutsettesdet for ulikeformerfor menneskelig
påvirkningsom
medførerendringeri biologiskeforholdog vannkvalitet.
Vannet
nyttesogså til drikkevannog er en viktigressursfor landbruket.
Som følgeav den tekniskeog økonomiske
utviklinger vassdragene
etterhvertblittmer og mer intensivtutnyttet.Omleggingene
innen
jordbruket
har ogsåmedførtproblemer.
Den miljørnessige
verdivassdragene
har, særligfor mulighetene
til
et rikt og variertfriluftsliv,
er økende.Detteer også en viktig
faktorfor næringsvirksomhet
basertpå turismeog fritidsaktiviteter sam har fåttstørrebetydningnå for distriktene.
For forskning
og undervisning
har vannressursene
og vassdragene
alltidvært
viktigeobjekter.
Brukenav vassdragene
er i hovedsak regulert
i vassdragsloven
og
vassdragsregulringsloven,
fcrurensningsloven
og lov am laksefiske
og innlandsfiske.
I tillegghar vi sikretvassdragog amrådermot
ulike inngrep gjennam Verneplan for vassdragog naturvernloven.
Kulturminnelovenmå

også nevnes.

Likevelkammerde ulikebrukerei konfliktmed hverandre.Det er
såledesbehovfor en sterkvassdragsforvaltning
til å håndtere
denneviktigenaturressurs.
For å løsedisseforvaltningsoppgavene
har vi også behovfor best
muligog størstmuligrelevantkunnskap.Forskningen
må da sørge
for å gi oss det nødvendige
grunnlag,slikat beslutningene
som
byggerpå den nødvendige
kunnskap.
Regjeringen
har lagtfremen rekkedokumentersom trekkeropp hovedlinjenefor tidenfremover.Det kan nevnesSt. neld.nr. 28 om
forskning,
nr. 46 Miljøog utviklingog nr. 4 Langtidsprogrammet
1990-93.Andre instanser
kommermed sinebidrag.NHL/NTHhar lagt
fremen handlingsplan
for vassdragssektoren,
forskningsråden
har
sine langtidsprogrammer
osv.osv.Noe av dettematerieller utlagt
her.Men la meg dvelelittved "Universitetsplan
2000"fra Universiteteti Bergen.Jeg nevnerbare:
"Medutgangspunkt
i en sterkgrunnforskning
vil universitetet
styrkesin innsatsi anvendtforskningog utviklingsarbeid.
Detteer en del av institusjonens
forpliktelser
overforsamfunnet, gir bidragtil grunnforskningen
og skal foregåi nær tilknytningtil denne."
Grunnlagetfor samarbeidforvaltning-forskningsinstanser
svekkes
ikkeav slikeutsagn,vel å merkehvis de følgesopp.
Hvilkesignalerhar myndighetene
kammetmed når det gjelder
vassdragssektoren?
-og hvilketsyn har vi på disse?
va/notat/pef/seminar-tyrifjord

Vi vet alle at kampenom rettentil problemenehar florerti lang
tid.Regjeringen
gjenncmgårnå statsforvaltningen
slik at vi får
"ertmestmulighensiktsmessig
organisering
i lys av de mål og
strategiersom er trukketopp...."(jf.St. meld.nr. 46 1988-89)
leggerKannunal-og miljøvernkamiteen
vekt på at det kan utvikles
en mer samordnetforvaltning
av våre vasdragmed siktepå å få fram
heiheteni de forskjellige
tiltakenesom påvirkerutviklingeni
vassdragene.
Miljøverndepartementet
og Olje-og energidepartementet
vil i løpetav 1989gjennamgåforvaltningen
av vannressursene
ut
fra dissehensynene.Det er viderenedsatten gruppefor å vurdere
Norgesvassdrags-og energiverks
organisering
og oppgaver.(St.
meld.nr. 46 1988 89.)
-

Vårt vedtakviserat vi er enig i at samordning
må til
I dennesammenheng
er det viktigå få fremhvilkeforskningsoppgaverstårvi foran.
VI må heve blikket- se fremover.
Regjeringen
går inn for å styrkeforskning-og utviklingssektoren,
slikat Norgekommernterpå linjemed de OECD land sam satsermest.
Regjeringen
tar siktepå en realveksti offentlige
midlerpå 5% pr.
år i 4-årsperioden
1990-93(St.meld.nr. 28 1988-89).Dettemå så
Gjelder
sees i sammenheng med at miljøsektoren
også er prioritert.
detteogså for for vassdragssektoren.
Organiseringen
av forvaltningen
og forskningen
bair i denne
forbindelse
viktig.Jeg vil så kcmmeinn på noen vesentlige
mementer.
aniser'
I forbindelse
med omorganiseringen
av NVE i 1985,hvor
Statkraftverkene
bae skiltut, fikkVassdragsdirektoratet
egen
FoU-stilling.
Man ønsketat direktoratet
aktivtkunnearbeideinnen
sektorensam ba.a.en styrendeog koordinerende
instans.
Ved flerehøve uttaltemyndighetene,
ba.a.ved behandlingen
av
Konsesjonsavgiftsfondet
at (jfSt. prp. nr. 12 1986-87):
"I det mangfoldav prosjekterdet søkesom midlertil, kan
enkeltei noengrad synessammenfallende,
særliginnen
vassdragssektoren.
Det er derforviktigat forskningsinnsatsen
kan koordineres
instansenei mellam,slik at nytteverdien
av
forskningsmidlene
bair størstmulig."
NVE-Vassdragsdirektoratet
er CEDs ytre organinnenvassdragssektoren.Vassdragsdirektoratet
har da dette ansvar,
fordi departenentene har sektoransvar
for forskningen
på sine amråder.Detteer et
gammeltprinsippi norskforskning,sam Regjeringen
vil videreføre
heterdet i Forskningsmeldingen.
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Antallstyringsorganer
er stortinnenforskning.
Det storeantall
organervi nå har er båderessurskrevende
og fordreren samordning
som i seg selver et byråkratiserende
element.Systemetmå forenkles og vi må være på vaktmot at det er mangesom vil samordne.
Vi er med andreord innei en ond sirkel.Vassdragsdirektoratet
vil
innenOED/NVE-systemet
foretaen gjennomgang
og analyseav forholdeneog det må forventesat effektiviserende
og rasjonaliserende
forslagvil bli fremmet.Detteblir førsttattopp forbindelse
med vår behandling
av Konsesjonsavgiftsfondet.
Forenklingog "modernisering"
skalvi få til
Fordelingav midler
InnenOED-NVE-systemet
er det tre finanskilder
ideeltsett.Departementetselvhar betydeligforskningsmidler
ved programkategori
14,20,Konsesjonsavgiftsfondet
og fra NVEs egetbudsjett.
NVE har selvikkeegnemidlertil FoUlmenbrukerVassdragsdirektoratetrundt12%av sinedriftsmidler
til FoU-arbeid.
Som oversikten
viser (Fig.1) tildeltOED nær sagtintetfra sine postertil vassdrags-FoUog dermeder det bareKonsesjonsavgiftsfondet
igjen.
Rundthalvparten
av de midlersom utdelesher kan betraktessom
støttetil prosjekterinnenvassdrags-FoU.
For dennesektorenkan en trygtregnemed at det blirharderekamp
om midlene.Til trossfor fagreløfterom satsingpå FoU,tror jeg
ikkeat den nåværendeøkonomiskesituasjontilsiernoenvoldsom
økningav midlertil sektoreni hvertfallde førstefem år. Med de
storeutbyggingene
vi haddei 70-årenevar det nok relativtlettå
få forskningsmidler
fra enkelteregulanter,
men dennetid er over.
Det er derforendaviktigereå koordinereinnsatsenslikat man får
mer igjenfår hverkrone,både for oppdragsgiver
og for forskningsinstansene.
I dag skjerdet hele for oppstykket.
Vi kan jo håpeat andrefinansieringskilder
kan bli tilgjengelige
ellerøke sin andeltil vassdragsforskningen,
tendensener snarere
det motsatte(erdet bedrei MD?).Foreløpigseg jeg ingenDonkel
skrue" med storepengebinger
innenrekkevidde.
I forskningsmeldingen
tas det til orde for at departementenes
midlerbør samlesi størreprogrammerfor å få en mer effektivbruk
av midlene.Midlenekanaliseres
gjennomforskningsråd.
De storeprogrammene
er ofte ikkeoverbevisende
effektiveselvom
mye papirproduseres.
Det er langvei fra bunntil topp i pyramiden
og man kan ofteundrespå hvordanideeroppstårog hvilkeideersom
blir sattut i livet.Jeg vet at mangeav forskernehar undretseq
overdette.
At mye av FoU-midlene
går med til administrasjon
er et faktumuten
at jegdervedvil påståat det sløses.Stordriftssystemet
er ikke
bestandigdet en bør søkemot,andrealternativer
bør ogsåvurderes.Slikevurderinger
vil vi leggeinn.
En digresjon.Tendensertil monopolisering
som vi også ser i oppbyggingav storeforskningsinstanser
i nær tilknytning
til fagforvaltningen
er ikkenødvendigvis
noe gode.Fleremindreaktive
fagmiljøer
som konkurrerer
burdei utgangspunktet
gi grunnlagfor
størrefagligfremgang.Vi vil bevisstfølgeden linjeat vi fritt
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kan velgefaginstans
som utførendeFoU-organog at de alle på lik
linjekan søkeom FoU-midler.
Vi menerat det ofte kan være mer hensiktsmessig
å kanalisere
midlerdirektetil forskningsmiljøene.
Dettespesieltfor prosjekter med konkreteforvaltningsmessige
problemstillinger.
Dette
sikrergod kontaktmellomforskerog bruker.Dettesyn er forøvrig
sammanfallende
med Regjeringens
(jf St. meld.nr. 28 1988-89).
Foraidling_avresultater

FoU-begrepet
er etterhvert
blittgodtkjent,selvom hva man legger
i det diskuteres.
Det villevære interessant
å trekkeinn begrepet
FUD, som stårfor Forskning,Utviklingog Demonstrasjon.
Demonstrasjon
av forskningsog utviklingsarbeid
er megetvesentlig
for forvaltningen.
Det er altformangeeksemplerpå at nyttigeog
relevanteresultater
har blittliggendeog støvened fordiprodusenteneikke forstohvordande skulle"markedsføres"
og de som
lesteresultatene
ikkeskjønterekkevidden
av det de leste.
Markedsføring
er et viktigstikkord,vitenskapsfolk
før ikkerynke
nesaav slikt,men forsøkeå utnyttede mulighetene
som gis.Det
sammegjelderforvaltningen.
Populariseringen
i NVEs serie "Kraftog miljø"er et eksempelpå
hvordandet kan gjøres.Her er vi enigmed Regjeringen.
"Skalforskningen
kunnesettesom til handling,må resultatene
gjøreskjent.
I forbindelse
med avslutningen
av størreforskningsprogrammer
bør det utarbeidesen populærvitenskapelig
rapport.Det samme
bør gjøresnår det foreligger
samfunnsmessige
viktigeresultater
fra mindreprosjekter."
En etterslenger.
Man er megetopptattav resultateri dagenseffektivitetsrettede
virksomhet.
Det er bra og bør fortsette,
men man må ikkeglemmeat
kompetanseoppbygging
også er resultater.
Virksomhetsom ikkegir
øyeblikkelige
resultater
kan forsvaresdersomdet skjerkompetanseoppbygging.
Detteer vi fullstendig
oppmerksompå. Vårt Terskelprosjektvitnerom dette.Kompetanseer ikkemetervaresom kan hentes
når man ønskerdet den må som regelnøysommelig
byggesopp over
år. Der vi menerdet er behovfor dette,vil vi bidratil at dette
skjer.
Forskning_forvaltning
Det har gjennommangeår vært arbeidetmot et idealisertskille
mellomforskningog forvaltning.
Ideenvar at forvaltningen
ikke
skullepåvirkeforskningen
uheldigog viceversa.Ideeltsetter
kanskjedetteriktig,men i et så liteland som Norgehvor kompetansenofte sitteri en- ellerto- mannsmiljøer,
spørsdet om vi
har ressurserog mulighetertil å skilleså skarptsom mange
ønsker.Videretror jeg at et skarptskillevil føretil "kommunikasjonskløfter
mellomde som produserer
kunnskapog de som bruker
kunnskap.Offentligesaksbehandlere
som ikkehar tilstrekkelig
va/notat/pef/seminar-tyrtflord

kontakt med den levende forskninghar liten sjanse til å utvikle

seg selvog sin saksbehandling
der forståelsefor forskningens
egenarter en nødvendigforutsetning.
På sammemåte har forskeren
som ikkekjennerforvaltningens
vesenlitenmulighettil å nå frem
med sitt budskap.Og hvem forskerman da for?Vi skalhellerikke
glemmeat fovaltingen
selvsubsidierer
ogsåen del forskningnår
den er i "egethus".Det skarpeskilleter jegderforingentalsmann for.At det påflerefelterer skilter også en selvfølge.
Miliøaspektet
Et momenttil. I mer enn 25 år har vi hatt egneansattesom ivaretar miljøaspektet.
Vi er stoltav den virksomhetsom K. 0. Hillestaddro igangog som i dag er en egenavdeling.Han var langt
forutfor sin tid da han kjempetdettefreminternt.Litenannerkjennelseer det også blittmøttmed fra miljøsiden kunneen ha
ventetnoe annenher til landsfor øvrig?
Nå dermeder detteen forutsetning
for Regjeringens
miljøpolitikk
(jf St. meld.nr. 4 1988-89):
"Regjeringen
tar siktepå at departementene
og andresentrale
etaterskalbyggeopp den nødvendigemiljøfaglige
kompetansen
i
løpetav de nærmesteårene."
Miljøaspektet
er et selvfølgelig
elementi den delenav forskningen
vi styrer.

Jeg skalså kortrefererenoenaktuelleprosjekter/programmer
som
er relevantefordetteseminaret.
Andreinnleggvil senereta opp
andreogså relevanteprogram/prosjekt.

MVU-PROGRAMMET
I sambandmed statsforvaltningens
arbeidmed energi-og miljøspørsmål mot sluttenav 1970-årene
etablerteNTNF i desember1979et
utvalgfor energi-og forurensninger
med oppgaveå identifisere
og
belyseforurensningskonsekvenser
i produksjon
og brukav energi.
På basisav den utredningsom ble foretattNTNF i samarbeidmed
Miljøverndepartementet
og Olje-og energidepartementet
å etablere
et forskningsprogram
på feltet"Miljøvirkninger
av vassdragsutbygging"og oppnevntei februar1982programstyret.
Programstyret
fikk følgendemandat:
A klargjøremiljøvirkninger
av vassdragsutbygging,
herunder

å bidratil å systematisere
eksisterende
kunnskap.
A bidratil tilrettelegging
av kunnskapsgrunnlaget
for
tiltakmot eventuellenegativemiljøvirkninger.
Arbeidetble konsentrert
til virksomhetpå 8 prosjektområder:
va/notat/pef/seminar-tyrifjord

Referansearkivog databaser

Fysiskbeskrivende
vassdragsmodell
Forskningsog referansevassdrag
Fleksiblemanøvreringsreglement
og krav til minstevannføring
Fiskeforsterkningstiltak
Friluftsliv,
reiselivog vassdrag
Metodertor økonomiskkvantifisering
av miljøvirkninger
Etterundersøkelser

Sluttrapporten
fra programmetforelåi april 1989.
utgangspunktet
ble det stiltkrav om at prosjektene
skulleta opp
problemerpå et bredtnasjonaltgrunnlag,at de skullerepresentere
samarbeidmed alle relevanteparterog at de skullegjennomføres
underledelseav en høyt fagligkvalifisert
prosjektleder.
Midler
til finansiering
ble førstgittnår planenetilfredsstilte
programstyretskvalitetskrav.
Ved gjennomføring
av forskningsprogrammet
utnyttetman i størst
muligutstrekning
den forskningskapasitet
som forelåi eksisterende
institutter
og søkteå stimuleresamarbeidet
mellomdisse.
De flesteprosjektområder
er imidlertidfortsattaktuelleog er
foreslåttvidereførtpå følgendemåte:
Det viderearbeidpå områdetreferansearkiv
og databaser,
samtansvaretfor videreutvikling
av den fysiskbeskrivende
vannsdragsmodell
er overførttil NVE-Vassdragsdirektoratet.
Videreføring
på områdenefleksiblemanøvreringsreglement
og
krav til minstevannføring
og metoderfor økonomiskkvantifiseringav miljøvirkninger
foreslåsivaretattav BBVprogrammet.
Forskningsog referansevassdrag
som er et langsiktig
prosjekt,vil ble førtvidereav BBV etteren vurderingav
innvunneerfaringer.
Fiskeforsterkningsprosjektet
blir førtvidereav Nasjonalkomiteenfor miljøforskning
som har akseptertden fremlagte
planog har oppnevntprogramstyre
og arbeidsutvalg
som foreslåttav MVU. Bevilgningen
for førsteår er sikretog
virksomheten
har starteti januar1989.
På feltetfriluftsliv
er Norskinstituttfor naturforskning
(NINA) i ferdmed å byggeopp kompetanse.
Med henblikkpå å
få en hensiktsmessig
videreføring
av den gode pionergruppen
som er byggetopp omkringprosjektet"Friluftsliv,
reiseliv
og vassdraguer NINA og dets styregitt en muntligog
skriftligorientering
om gruppensvirksomhet
og oppnådde
resultater.
Etterundersøkelser
føresvidereav BBV-programmet
i samarbeidmed NVE-Vassdragsdirektoratet.
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MVU-programmets
resultater
er publiserti 2 serier;en blå serie
som inneholder75 internerapporterog en rød seriesom inneholder
25 eksternerapporter.
De røderapportene
er gitt en vid distribusjon.

BBV BEDREBRUKAV VANNRESSURSENE
MVU-prgramstyrets
rapportmed forslagtil forskningsprogram
på
feltetvannressursforvaltning
ble oversendtNTNF i februar1988.
løpetav våren1988gjennomførte
NTNF en omfattendehøringpå rapporten.
Høringenresultertei foreløpige
forslagtil målsettinger
for et
BBV-program.
Målsettingene
dannetgrunnlagfor en invitasjontil
forskningsmiljøene
om utarbeidelse
av prosjektsøknader.
Søknadsfristenble satt til 1. august1988og det innkomca. 40 søknader
med relevansinnenforprogrammets
målsettinger.
Målsettingene
for programmetble viderebearbeidet
og er godkjent
av Miljøkomiteen
i NTNF.NTNF har vedtattå starteBBV-programmet
1989med hovedmålsettinger
som beskrevetnedenfor.Hvisde økonomsike forholdtilsierdette.

NASETTING
Målsettingene
for BBV-programmet
er å fremskaffe
et kunnskapsog
metodegrunnlag
for:
Effektivisering
av tiltakmot uønskedekvalitative
og kvantitativeendringeri landetsferskvannsressurser.
Samordneforvaltning
og brukav overflateog grunnvannsressursene.
Utvikleog ta i brukbeslutningsverktøy
i offentligog
privatvannressursforvaltning
nasjonaltog internasjonalt.
Forskningsprogrammet
er foreslåttinndelti to prosjektområder.
1
tilleggkommeret tredjeprosjektområde
Forskref,som er foreslått
lagt inn underBBV-programmet.
Effektiviserinflavtiltak
A gjøreenkelttiltak
ellersummenav flereenekelttiltak
mer kostnadseffektive,
mindrekonfliktskapende
og mindremiljøbelastende.
Driftav vassdraq
A bidratil organisatorisk
tilrettelegging
og utviklingav et
operativtbeslutningsverktøy
for målstyrtdriftav vassdrag.
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Fors_kningsA overvåke

oq_seferansevassdrag
og drive

tverrfaglig

lIpIskref)
forskning

på endringer

og naturlige

svingninger
i utvalgtereferansevassdrag
for å forståvirkninger
av
inngrepog langtransporterte
forurensinger
og skilledissefra naturligesvingninger
i vassdragene.
brev fra NTNFav 29.05.89heterdet:
"Enkelteprosjektsøknader
for 1989er alleredeavslåttadministrativt
av NTNF.Avslagetinnebærerat prosjektetikkehar
nådd opp i den sterkekonkurransen
om midler.Imidlertid
vil
programstyret
stå fritttil å benytteseg av de ideenesom
fremkompå et seneretidspunkt.
De resterendesøknadeneer under
for programmet
behandling.
Budsjettrammene
er usikreslikat det
ikke er klarthvilkeprosjektsøknader
som vil bli innvilget.
Endeligsvarvil foreliggei sluttenav juni.Det vil bli tatt
nærmerekontaktmed enkelteinstitusjoner
for å reformulere
søknadenenår bevilgningene
er klare.
Programstyret
for BBV ønskerå spilleen aktivrolleved selvå
definerehvilketema/prosjekter
som skalgjennomføres
i programperioden.Dettevil sikre•atprogrammets
målsettingnås på en
bedremåte.BBV ønskerderimotå mottaideinnspill
fra fagmiljøene.Disseideinnspillene
bør oversendesellerformidles
til programlederen
for BBV innen1 oktober1989.Vi er primært
interessert
i konkretetemaideersom kan bearbeides
videremed
siktepå å starteprosjekter
senerei programperioden
(1990og
senere).
Programstyret
vil definerehvilkeprosjekter
det er ønskelig.
å
settei gang basertpå egnevurderinger
og innspillfra fagmiljøene.Dettevil bli gjortved at institusjonene
inviteres
til å utarbeidekonkretesøknaderinnenspesiellefagtemadefinert av Programstyret.
Fagligangrepsmåte,
kostnaderog kompetanse vil væreavgjørendeved vurderingav søknadeneog tildeling
av midler.Det kan også i.enkeltetilfellerværeaktueltå
tildeleen bestemtinstitusjon
ett ellerflereprosjekter."

"VANNRESSURSENE
1 NORGEÅR 2000"
mai 1986la Vannressursutvalget
frem en rapportfra ovennevnte
prosjekt.Hensiktenvår å belyseproblemerog muligheteri våre
vannressurser
i år 2000,sett i forholdtil dagenssituasjon.
Fremtidsstudien
ble gjennomført
med utgangspunkt
i den såkalte
Delphi-metoden.
Problemområd.er
Det er nødvendigmed økt innsatsfor å kartleggevannressursene,
videreutvikle
verktøyfor å forutsivirkningerav inngrepog bedre
det fagligegrunnlagetfor identifisering
av effektivemottiltak.
Forskningog utvikling1FoU)og overvåkina
må prioriteres
sterkere
for å unngåen del av de negativeeffektersom forurensningene
medfører.Dagenskunnskapsnivå
om årsaks-virkningssammenhenger
av
forurensninger
er ikke godtnok.
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Med bakgrunni denneundersøkelsen
kan vi si at de mestsentrale
problemområdene
vi ståroverfori norskvannressursforvaltning
er i
prioritertrekkefølge,
følgende:
Langtransporterte
forurensninger/forsurning
av vassdrag
Eutrofiering
(overgjødsling)
av ferskvann
Forurensning
fra akvakultur/settefiskeanlegg
Eutrofiering
av kystog innhav
Miljøgifter
Konsekvenser
av vannkraftutbygging
Forurensninger
fra diffusekilder,spesieltlandbruk
MangIendeuttrykkfor totalakseptabelforurensningsbelastningi vassdrag(kvalitetskriterier).
Forurensning
fra kommunaleavløpssystemer
Sikringog beredskapi vannforsyningen
viktigstemul.ighe.tene
Akvaktultur
ansessom en stor ny bruksformi ferskvann.
Ved det
forventedeøkte omfangetav akvakultur,
er det viktigat
utviklingen
blir styrtslikat negativeeffekter,forurensning
og
spredningav sykdommerosv,blirminstmulig.
økt omfangvarmlumpeenersifra innsjøerog grunnvann,bliransett
som en ny :stor
utnyttelsesmulighet.
Vassdragenes
betydningfor friluftsliv
og rekreasjonforventeså
øke.Tilrettelegging
for fritidsaktiviteter
i vassdrag,vil kunne
gi nye muligheterfor friluftsliv
og rekreasjon
i vassdragi år 2000.
Følgendeområderi prioritertrekkefølge
ansessom de viktigstenye
mulighetene
når det gjelderden framtidige
brukenav vannressursene:
Akvakultur
økt tilrettelegging
for friluftsliv
Biologiskproduksjon
av fôr i vann
Energifra grunnvannog innsjøer
Utnyttelseav den naturligefiskebestanden
økningav nytteverdien
av kraftproduksjon
økt omfangav jordvatning
8, økt brukav grunnvanntil vannforsyning
9. Eksportav vann til drikkevannsformål
Når det gjelderbrukav virkemidler
ble påpektat dagens
virkemidler
burdebrukessterkere.

kjente

Undersøkelsenes
hovedkonklusioner
Materialetfra undersøkelsen
gir grunnlagfor å trekkefølgende
hovedkonklusjoner:
Omfangetav konflikter
mellomulikebruksformer
i vassdrag
forventeså væremarkertstørrei år 2000enn i dag. Det er
imidlertidønskeligat konfliktomfanget
reduseresmarkert
forholdtil dagenssituasjon.
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Den sannsynlige
utviklinginnenforde ulikebruksformene
i
vassdrag,vil stortsettsammenfalle
med de ønskerpaneldeltakernehar satt for situasjonen
i år 2000.Det er imidlertid
sterktuenigheti ønsketom omfangetav framtidigvannkraftutbygging.
Utviklingen
innenforde mer "private"utnyttingsformene
av
vassdrag(f.eks.akvakultur)
forventeså samsvaremed sannsynligog ønsketutvikling.
De flestemenerat det ikke
trengsaktiveoffentligevirkemidlerfor mer næringsmessig
utnyttelseav vassdragene.
Samfunnets
oppgaveer å styre
utviklingen
slikat uheldigesiderved aktiviteten
unngås.
For å oppnåen ønsketutviklinginnenforde "offentlige"
bruksformene
(f.eks.vannforsyning),
trengsmer aktivbrukav
virkemidler
fra det offentliges
side.De mest aktuellevirkemidleneer rettslige,
økonomiskestøtteordninger,
informasjon
og økt satsingpå forskningog utvikling(FoU).økt FoU anses
nødvendigfor bedreå kunnekartleggevannressursene
og
forutsivirkninger
av inngrep,samtbedredet fagligegrunnlag for effektivemotttiltak.
Forurensningsproblemene
forventeså bli noe størrei år 2000.
Dettegjelderfor nestenalle typerforurensningsvirkni.nger.
Den ønsketeutviklinginnebærerimidlertiden klar reduksjon
i forholdtil dagensnivå.Den nåværendeforurensningspolitikk regnessom utilstrekkelig
for å kunneoppnåde ønsker
paneldeltakerne
har satt for situasjonen
i år 2000.
Samordnetplanlegging
av brukenav vassdrag(vannbruksplanlegging),ansessom et viktigvirkemiddel
for å unngåen del
av de problemervi vil stå overfori forvaltningen
av våre
vassdragi år 2000.
økt omfangav overvåking
av tilstandeni vannressursene
anses
nødvendig.
Alt i alt har underundersøkelsen
avdekketet betydeligbehov
for sterkerebrukav virkemidler
fra det offentliges
side,
for å unngåflereav de problemene
vi forventeså stå overfor
og for bedreå kunneutnyttebruksmulighetene
i vassdragene.

VASSDRAGSDIREKTORATETS
FOU PROGRAM
1988 1992
-

-

Tidligerei innleggethar jegberørten rekkemomentersom var
vesentligeved utformingen
av vårt program.
Følgendehovedprogram
er sattopp:
Flom-og erosjonssikring
Hydrologisk
FoU
Biotopjustering
Etterundersøkelser
(konsekvenser
av inngrepi vassdrag)
Kraftledningers
og gassrørledningers
virkningpå naturog
miljø
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VannkraftFoU
Utviklingav vassdragsregisteret
Programom damsikkerhet
Vassdragsdrift
VerneplanIV for vassdrag
Fra Konsesjonsavgiftsfondet
er det for 1988bevilgetmidlertil tre
reneFoU-program
og til FoU-oppgaver
i Vassdragsregisteret.
Fra
fondetsRådighetsbeløp
forventesbevilgning
til NVE-Vassdragsdirektoratet
hovedsaklig
til informative
tiltak.De enkelteavdelingernyttermindrebeløpav sinebudsjettfor å få utførtvisse
oppgaverinnenFoU-sektoren.
NVE- Hydrologisk
avdelingmottari.tilleggFoU-midierfra Norsk
Hydrologisk
Komit, NTNF og Vassdragsregulantenes
forening.I
avdelingene
utføresogså prosjekteri samarbeidmed bi.a.enkelte
kraftselskaper,
spesieltStatkraft,
med Vassdragsregulantenes
forening,NHL og EFI.
Mangeav de oppdragNVE- Hydrologisk
avdelingutførerfor eksterne
brukerehar elementerav forskning,
som gir sterktønsketkompetanseoppbygging.
Følgendeprogramer gitt prioritet:
Biotopiustering
Satsningsområdene
er:
Oppfølgingog videreutvikling
av resultatene
fra Terskelprosjektet.
De mestaktuellevassdragfor oppfølging
av biologiskeforholdpå uliketyperav tersklerer Eksingedalselva, Hallingdalselva,
Follestadelva,
Todøla,Nea og Skjoma.
Tiltaksorienterte
prosjekter.
Her leggesdet vekt på å
utvikletiltaksom bedrerde biologiske
og estetiskeforhold
forbundetmed kanaliseringsog forbygningsarbeider.
Etablering
av feltstasjon
og elvelaboratorium
i Eksingedal.
Etterundersøkelser
Det leggesvekt på å analyserevirkningene
på naturog miljøav
inngrepi vassdrag.Følgendevassdrager prioritert:
Aurlandsvassdraget,Dokka,Jostedølaog Skjoma.
Vassdragsdrift
Programmethar prioriterti førsteomgangå hevekunnskapsnivået
innenforvaltningen
på de feltsom blir sentralefor brukenav våre
glasiolovannressurser.
Detteomfatter: markvannsundersøkelser,
giskeundersøkelser,
fluvialeundersøkelser,
manøvreringsproblematikk,magasintapping,
damforhold,
flomforhold,
og vannbruksplananalyser.
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Vassdr_ills,registeret

-

FoU

utvikling
i kontinuerlig
er et registersystem
Vassdragsregisteret
utprøvesog leggestil i samarbeidmed landets
hvor nye delregistre
øvrigevannforvaltning.
H droloisk FoU
På dettefagfelter følgendeoppgavergittprioritet:
for beregningav massebalanse
av terrengmodeller
Anskaffelse
ved hjelpav digitale
på breerog beregningav middelavløp
kompetanseoppbygging.
avrenningskart;
Oppbyggingav operativetjenesterinnensnøhydrologi.
fra primærfelt.
Tilsigsrapportering/prognosering
modulerfor tilsigsmodeller
av standardiserte
Utarbeidelse
med NHL)
(samarbeld
for markvann.
av observasjonsnett
Opprettelse
for sedimenttransport,
av observasjonsnett
Opprettelse
med SI)
(samarbeid
sensorutvikling
underEngabreen.
av brelaboratorium
Opprettelse
på
av scenarierfor virkningerav klimaendringer
Undersøkelse
forholdog kraftproduksjon.
hydrologiske
særlig
Viderearbeidmed metodikkfor flomberegninger,
regionaleanalyser.
på Svalbard
undersøkelser
av hydrologiske
Igangsettelse
og DNMI).
med NorskPolarinstitutt
(samarbeid
av tilsigsMetoderfor regionalanalyseog interpolasjon
i Oslo , NHL, EFI og Sam°
Universitetet
serier(samarbeid
kjøringen).
Damsikkerhet
av Vassog vil bli administrert
Prosjekteter underoppstarting
vil bli ledetav en reForening.Styringsgruppen
dragsregulantenes
presentantfra NVE-Vassdragsdirektoratet.
VerneplanIV for vassdrag
Arbeidetskalværeavsluttetinnenperiodenog det gis midler
direkteover statsbudsjettet.
er understadigutvikling.Effektenav midlermå bli
FoU-arbeidet
maksimal.En vil derforsterktsatsepå å få samkjørtalle prosjekDettevil bli gjort
støtterfinansielt.
teneOED/NVE-systemet
Gjennomåpendiskusjon
nært samarbeidmed de involverteinstanser.
forumfor idemed dissevil en også ha et faglighøyt kvalifisert
dugnader.
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Oppsummerthar vi sattopp følgendemål og midlerfor forskningen:
Skal forskningen
bli effektivog gi resultater,
må det sikresat:
det utføresgod forskningi samsvarmed de behovforvaltningenhar
forskningsresultatene
formidlespå en hensiktsmessig
måte
resultatene
nyttegjøres.
NVE-Vassdragsdirektoratet
har sin del av ansvaretfor at beslutningsgrunnlaget
er bestmuligog at den fagligekompetansen
holder
tilstrekkelig
høyt nivå.
FoU-sektorens
hovedoppgaver
er:
identifisere
viktigeforskningsoppgaver
styreog koordinere
denneFoU-virksomheten
finansiere
prosjekter/program
helt ellerdelvis
selvutføreFoU-prosjekter
der hvor direktoratet
har
kompetanse
bidratil nasjonalkompetanseoppbygging
og undervisning.
FoU-virksomheten
kan utførespå ulike måter, som f.eks:
forskningved høyskoler,universitet
og forskningsinstitutt
konsulentutredninger
virksomheti.egen regived prosjektgrupper
ellerfastansatt
personale.
Viderevil NVE-Vassdragsdirektoratet
arbeidefor:
initiering
og iverksetting
av FoU-oppgaver
som direktoratet
ser som viktigå få gjennomført
etablering
av et kontaktorgan
mellomOED og direktoratet
aktivtsamarbeidmellomde involverte
institusjoner
etablering
av innovasjonsfora
for aktuellefagfelt
bedrerepresentasjon
i forskningsråd
og program-og
prosjektstyrer
o.l. hvor vassdragsforskning
er tema
opprioritering
av FoU-virksomheten
på OED'sog NVE'sbudsjett
forenkling
og koordinering
av forskningsmidler
for å sikre
bedresamletutnyttelse
av disse
bedremuligheterfor kompetanseoppbygging
for egneansatte
økt fagligstøttetil undervisning
økt internasjonalt
samarbeidpå alle plan
nært samarbeidmed Miljøverndepartementet
innenmiljøvernforskninghvor vannog vassdragstårsentralt.
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HANDLINGSPLAN

FOR

VASSDRAGSSEKTOREN
NHL/ENERGIFORSYNINGENS

AV

PROFESSOR Å. KILLINGTVEIT

n-gbe-reg

-

FoU-RÅD

- 20 Killingtveits innlegg bygde på den nylig utgitte "Handlingsplan for vassdragssektoren".
Nedenfor er medtatt et utdrag
fra Samlerapporten.
Denne bygger på tre avgitte delrapporter.
Rapportene kan bestilles fra NHL.

Innholdsfortegnelse
Side

Forord
Høsten

1987 ble det av styret

i Norsk

hydroteknisk

laboratorium

Forord

(NHL)

nedsatt

et utvalg

med formål å utarbeide
en <,Handlingsplan
for vassdragssektoren».
Utvalget fikk en bred
sammensetning,
med representanter
fra Norges vassdrags- og energiverk
(NVE), Statkraft, Vassdragsregulantenes
forening (VR), Norges Energiverksforbund,
Norges tekniske
høgskole (NTH) og NHL. litvalget
ble senere oppnevnt som et såkalt innovasjonsforurn
for
Energiforsyningens
FoU-råd,
og har også mottatt delfinansiering
fra FoU-rådet
for gjennomføring av arbeidet.
Iltvalget
har hatt følgende sammensetning:
- Adm. dnektør
Per Sedal,
- Forskningssjef
Per Einar Faugh,
- Sjefingeniør
Jan Daleng,
direktør
Ragnar Myran,

Arendals Vasdrags Brugseierforening
NVE - Vassdragsdirektoratet
VR
Trondheim
Elektrisitetsverk
og

- Ass. chrektør Roald Haugen,
- Professor
Dagfinn K. Lysne,
- Professor iknund Killingtveit,

Norges Energiverksforbund
StatIcraft
Institutt
for vassbygging,
NHL (sekretær)

(formann)

Innholdsfortegnelse
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med dette sitt arbeid,
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disse rapportene
innstilling
er enstemmig.

til NHLs
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Utviklingstendenser

2

utvikling

for vedlikehold
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- vassdragsforvaltning
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lø Finansienng

.

av arbeidsoppgaver

6 Utviklingstendenser

Utvalget avslutter
og Energiforsyningens

1

Tidshorisont

4 Utviklingstendenser

Roald Haugen har på grunn av utenlandsopphold
vært forhindret
fra å delta under avslutningen av utvalgets arbeid.
Utvalget har utarbeidet
sine konklusioner
og anbefalinger
i form av tre delrapporter
som
omhandler
henholdsvis
utviklingstendenser
for vassdragssektoren
nasjonalt og internasjonalt, tilstand og endring i det norske vannkraftsystemet
og NHLs rolle som sentral FoUinstitusjon
for vassdragssektoren.
Denne rapporten
inneholder
et sammendrag
av disse tre
delrapportene.
De uttalelser
og anbeklinger
som frernmes,
representerer
utvalgets syn, og
er ikke bindende for Energiforsyningens
FoU-råd eller for NHL.

1

og arbeidsform

9
10

av sentrale

FoU-oppgaver

ved NHL

11

styre
13 Finansiering

av NHLs

virksomhet

Sammendrag
Det norskevannkraftsystemetlevererhalvpartenavallenergisomforbrukesi landet,
og vilutgjøreryggradeni Norgesenergiforsyning
i langtid, uansettvidereutbyggingog
anvendelseavandreenergibærere.Deter avavgjørendebetydningforsikkerdriftog
vedlikeholdavdette systemetat norskvannkraftkompetanse opprettholdes og videreutvikles.
Norskvannkrafthar dessutenstore miljømessigefordelersomtilsiervidereutbygging
forå dekkebehovsøkningen
helt ellerdelvisi en årrekkefremover.Innenforrimeligevernerammerer det fortsattet betydeligpotensialesomkanogbør byggesut. Sammenmed
nødvendigopprustingaveksisterendeanleggbørdet leggesanpåenjevnestmuligaktivitet forå bevarenorskvannkraftmiljø
bådeinnenforkonsulent-ogplanleggingssiden,
forvaltning,entreprenørsiden,maskinindustri
ogutdannings-ogforskningsområdet.
Dettevil
ogsåvære nødvendigforå bevareogutvikleeksportenavnorskvannkraftkunnskap
og
teknologi.Dennedgangi aktivitetsnivåsomvihar idager klartuheldigogmåsnues.
Utvalgethar lagthovedvektenpåproblemstillinger
knyttetoppmotplanlegging,
bygging,
driftogforvaltning
avvannkraft,bådenasjonaltoginternasjonalt.Utvalgethar valgtå utarbeidefiremuligescenarierforutvildingenavdet norskevannkraftsystemet
forperioden
1990- 2025.Ut fratendenseneinnendissescenarieneer det så vurderthvilkeFoUområdersomventeså blisentraleforvassdragssektoren.
Utvalgethar vært spesieltopptattavproblemetmedsvekketkompetanseinnenbransjen
ogdrøftettiltakforå bevareogforbedredenne.Flerescenarierviserfareforen sterknedtrappingi aktivitetentidligpå90-tallet.Avhensyntilrehabilitering,
vedlikehold
ogfornyelse
avdet eksisterendesystemmåaktivitetenførellersenereopptrappesigjen.Selven midlertidigstansi vannkraftutbyggingen
innenlandsvilmedførestoreproblemermedå vedlikeholdeogutvikledenunikefagkompetanse
påvannkraftsomer byggetoppi Norge.Erfaringer frafierelandviserat det gårrasktå byggenedkompetanse,ogat det er sværtvanskeligå byggedenneoppigjen.Detmåderfortilstrebeså holdeoppeen mestmuligjevn
aktivitetforå sikrevedlikehold
ogutviklingavfagmiljøet.
Frabransjenssidehardet de sisteåreneværtøkendebekymringforsvekkelsei rekrutteringentilvannkraftsektoren.
Enavårsakenetildetteer dennegativeomtaleavvannkraften gjennommangeår oggjentatteutsagnom«sluttenpåvannkraftepoken».
Dennenegativeholdningenkanogmåsnuesvedå fremhevede utfordrendeoppgaverbransjenstårforan, vedå opprettholdeet levendeforskningsmiljø
medklaremålsetningeromå styrkeog
moderniserevannkraftteknologien
ogvedå opprettholdeenjevnaktivitetmednybygging
ogopprustingavdet eksisterendesystem.
Utvalgetleggerstor vektpåkoblingenmellomundervisningogforskning,ogser et sterkt
FoU-miljø
vedNTHogde aktuelleforskningsinstitusjonene
(NHL,EFIogTurbinlaboratoriet)somvesentlig.
Denaltoverveiende
delavverdensenergibehovdekkesidagvedbrenningavfossiltbrensel, noesommedføreren rekkealvorligemiljøproblemer.
Detteharførttilet sterktønske
omå økebrukenavfornybare,ikkeforurensendeenergikilder,spesieltvannkraftsombåde
er økonomiskogtekniskkonkurransedyktig,
Medbakgrunni Brundtlandkommisjonens
uttalelserbørderforinternasjonalisering
avnorskvannkraftteknologi
væreen prioritert
nasjonaloppgave.Utvalgethar nøyevurdertmarkedetfordetteogvurderthvilkenFoUinnsatssomer nødvendigforå dokumenterenorskteknologiute ogfortilpasningavdenne
tildet internasjonalemarkedet.
UtvalgeterkjennerbehovetforlangsiktigFoU-innsatsforvassdragssektoren,
bådeav
hensyntildennasjonalesituasjonog tilinternasjonaliseringen.
DeviktigstefinansieringskildeneforvassdragsrelatertFoUer gjennomgåttogomtalt.Innenkraftselskapene
er det
nåen økendeforståelseforat virksomhetenbør økes,ogutvalgetmenerStaten,ogda
spesieltOljeogenergidepartementet,mågjøresoppmerksompåsitt ansvarforå oppret4,
holdeog videreutviklekompetanseogrekruttering,ogforå føredenneviktigedelenav
norskenergiforsyning
fremoverogopppået optimaltnivå.
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8 FOU-områder som blir
sentrale for vassdragssektoren
Med FoU menes Forskning og Utviklingsarbeid, som
vanligvisdeles inn
Grunnforskning
- Anvendt forskning
- Utviklingsarbeid

Utvalget understreker at kompetanseoppbyggingog personalutvikling også utgjør en

betydehgdel avFoU-prosessen.Dette fører til
behovfor en nær koblingmellomforskningsog undervisningsmiljø.
Utvalgetønsker ogsåå understrekeviktigheten avå innhente,systematisereoggjøre
ti4dengeligeksisterendekunnskapog driftserfaringersom finnes ute blantvannkraftbransjensmedlemmer.I den situasjonen
bransjener i idagogmed den utviklingsom
kan ventes, er dette av avgjørendebetydning.
Utvalget har identifisert en lang rekke FoU-oppgaver for
vassdragssektoren, og har funnet det hensiktsmessig å
samle disse i følgende 5 kategorier:
Naturgrunnlag/miljø
Teknologi
økonomi
- Administrative systemer
Informasjon

Økonomi
Det er ikke riktig å skille skarpt mellom teknologi og
økonomi. Generelt gjelder at den teknologiske utvikling
også innen vassdragssektoren drives fram av krav om
billigere løsninger og større sikkerhet, slik at tekniske
og økonomiske analyser vil henge nær sammen. Det finnes imidlertid en del spesielle tema som danner rammeanalyser. Noen av
betingelser
for teknisk -økonomiske
disse er aktuelle som egne FoU-oppgaver innen bransjen.

Administrasjon
I denne kategori har en ikke vurdert normale administrative systemer og rutiner på «bedriftsnivå»i forvaltningsapparat og el.forsyningsbransjen. Det er imidlertid
behov for FoU-arbeid for å klarlegge hensiktsmessige
administrative systemer innen elforsyningens organisering, vannforvaltning,drift av vassdrag, sikkerhetsstyring/kvalitetssikring, beredskap o.l.

Informasjon
Bransjen bør fortsette og intensivere arbeidet med informasjonskampanjer for å framskaffe og spre informasjon om vannkraft og dens virkninger i vassdrag, basert
på nyere forskning og resultater fra «moderne» utbyggingsprosjekter. Med tanke på å selge norsk vannkraftkompetanse i utlandet er det også viktig å øke aktiviteten i informasjonsarbeidet, først og fremst ved å dokumentere de kostnadseffektive løsninger som er blitt
norsk praksis.

Vedlikeholdog videreutvikling av kompetanse

Teknologi

Scenarieneoveralternativeutviklingsretninger
viser muhghetfor store, tildelsdrastiskesvingningeri aktivitetsnivå.Utvalgetmener en midlertidignedtrappingog senere opptrappinger
svært uheldig,ogleggeravgjørendevekt på at
det vedlikeholdesen basiskompetanseinnen
vannkraftmiljøet.Dette kan best oppnåsgjennom enjevn aktivitet bådeinnennybyggingog
ombyggingav eldreanlegg.

Under denne kategori grupperes hovedsaklig FoUoppgaver som har sammenheng med utvikling av komponenter, produkter, prosesser etc. som benyttes ved
utbyggingog drift av vannkraft- og gasskraftverk. Dette
blir naturlig nok en svært stor gruppe, og den vil inneholde tema fra både vannkraft og vassdrag.

I tabellen på neste side er en del av de viktigste FoUtema som utvalget har identifisert listet opp, uten at det
er foretatt noen form for innbyrdes prioritering. Denne
tabellen er tatt med som en illustrasjon, og er ikke fullstendig.

Naturgrunnlag/miljø
Innen denne kategori faller FoU-oppgaver som gjelder
kartlegging av naturressurser og naturprosesser, samt
virkninger på natur og miljøved ulike typer menneskelige inngrep. Igjen legges hovedvekt på vannressurser og
virkning på disse på grunn av inngrep i forbindelse med
vannkraft, vassdragsregulering og gasskraft.
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Aktuelle FoU-tema innen Vassdragssektoren
Naturgrunnlag,

miljø

Hydrologiskgrunnlag
Tilsigsprognoser
Flomforhold/flomvarsling
Vassdragshydraulikk
Erosjon,sandtransport
Innsjø-og fiordhydraulikk
Informasjonssystemer/Vassdragsregistret
Fjernmåling
Virkningeravvassdragsreguleringer
Is i vassdrag
Biotopjustering
Flomdempningi regulertevassdrag
Etterundersøkelseri regulertevassdrag
Utslippavkjølevannfra gasskraftverk

Økonomi

Valgav kalkulasjonsrente
Prissettinggasskraft/vannkraft
Restverdigamlekraftverk
Prisingavengangsressurser
vs. kretsløpsressurser
Nytteverdianalysefor
vedlikehold/revisjon/ombygging

9 Rekrutteringtil
vassdragssektoren
Fra bransjenssidehar det i de siste årene vært en økende bekymringfor at rekrutteringenskalblifor liten.
Dette har dels sammenhengmedlavtilgangpå nyestudenter, men spesieltmed alderssammensetningpå personellsom i dager i bransjen.En forholdsvisstor andel
av dagensnøkkelpersonellgikkinni vannkraftbransjen
på 1950-og 60-tallet,og mangeavdisse vilgå av med
pensjonutoveri 1990-årene.
Norskvannkrafthar hittilvært utbyggingsdominert.
Det er grunntil å antaat hovedinnsatseninnenlandsetter hvert vildreiesovermot drift, vedlikeholdog ombygging.Dette vilføretilkravtilendret og utvidetfaglig
innholdi undervisningenogbehovfor utviklingog utprøvingav nykunnskap.
I tilleggtil de mer tradisjonelleoppgaveneinnenvannkraft/-vassdragsutbygging
og som stort sett hittiler utført avbygg-,maskin-og elektroingeniører,er det også
et økendebehovfor nyetyper fagfolk,spesieltinnen
forvaltningen.Dette er fagfolkmed bakgrunni naturforvaltning,hydrologi,økologio.l. Stikkordfor nyetyper
oppgaversom kreverfagfolkogressurser kanvære
vassdragspleie,vassdragsforvaltning
og restaureringav
vassdrag.
Utvalgethar ikkevurdert spesielletiltakforrekrutte8

Teknologi

Damsikkerhet
Flomavledning
Utslagunder vann
3-dimensjonalestrømningsmodeller
Falltapsreduksjonivannveier
Vannføringsmåling
Tilstandskontroll/-overvåking
Driftsoptimalisering
Flerbruksplanlegging/vassdragsdrift
Fleksibelmanøvrering
Tørrårssikring
Vassdragssimulator
Restlivavkomponenter
Aldringavmaterialer
Nyematerialer
Vedlikeholdsplanlegging
Erfaringsbank/kunnskapsbank
Ekspertsystemerfor vassdragsdrift
Administrative

systemer

Elforsyningensorganisering
Vannforvaltning
Videreføringav SamletPlan
Driftav vassdrag
Sikkerhetsstyring/kvalitetssikring
Koordinertutbygging i
vassdragmed mangedeleiere

ringavdennetype fagfolk,menpåpekerviktighetenav
samarbeidoverfaggrensene,samt behovetfor kontinuerligvurderingavfaginnholdogsåinnende tradisjonelleingeniørfagene.I denne sammenhenger også
etterutdanninget viktigbidragtil å sikreden nødvendige
kompetansenhos de fagfolksomidagarbeiderinnen
vassdragsbransjen.
For å kunneutviklenykunnskapoginnpassedennei
undervisningener det nødvendigmed en sterk kobling
mellomFoU-systemetogundervisningen,somfor eksempelkoblingenmellomNTHog NHL.Avdenne
grunnvilrekrutteringtilet fagområdehengeuløselig
sammenmed og være avhengigavet levendeforskningsmiljøinnenfagområdet.Utvalgeter i denneforbindelse spesieltopptattavat forholdeneleggestilrette for
øket utdannelseavfleredr.ing.-kandidater.
Dette vilbåde tilførebransjenpersonellmed høykompetanseog
styrke forsknings-og undervisningsmiljøet
vedNTH.
En sterk satsingpå forskningsvirksomhet
med klare
målsetningerom å styrke og moderniserevannkraftteknologienvilogsåvirkesom et signaltilnyestudenter
om at bransjenhar spennendeog utfordrendeoppgaver
å tilbyneste generasjonvassbyggere.Samtidigvildet gi
forsknings-ogundervisningssystemetressurser til å tilpasse utdannelsenetter nyekrav,og dermed sikrerekrutteringav de fagfolksombransjentrenger.

10 Finansiering av vassdragsrettet
FoU-virksomhet
Utvalgeterkjennerbehovetfor langsiktigFoUinnsatsfor vassdragssektoren,og anbefaler
bransjenog myndigheteneå opprettholdejevn
aktivitetgjennomstabilebevilgningertilde
FoU-institusjonersom betjenerbransjen.
Finansiering av FoU-virksomhet innen vassdragssektoren kommer i hovedsak fra følgende kilder:

- Konsesjonsavgiftsfondet
- Statkraft
Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
- Vassdragsregulantenes forening (VR)
Norges teknisk- naturvitenskapelige forskningsråd
(NTNF)
- Olje og energidepartementet (OED)
I tillegg finansierer bransjeforeningene Norges Energiverksforbund og Samkjøringen av kraftverkene i Norge
noe vassdragsrelatert FoU som, sammen med VRs
FoU-aktiviteter, skal koordineres av det nyopprettede
Energiforsyningens FoU-råd.
Konsesjonsavgiftsfondet har gjennom en årrekke vært
den betydeligste kilde til FoU-midler innenfor vassdragssektoren. Fra forskningsinstitusjonenes side er det et
klart ønske at midlene fra Konsesjonsavgiftsfondet i
størst mulig grad tildeles med en viss frihet til intern
prioritering innenfor et antall programmer/prosjekter
som er prioritert av bransjen.
Statkrafts FoU-virksomhet og oppdragsvirksomhet
skal primært ivareta Statkrafts eget behov. Dette vil
medføre at FoU-andelen blir liten i forhold til ordinære
oppdragsprosjekter. Statkraft vurderer ikke å bygge ut
egen FoU-aktivitet på det hydrotekniske fagområdet, og
forutsetter å bruke eksisterende FoU-institusjoner i omtrent samme grad som nå.
NVE får selv ingen midler over statsbudsjettet med
sikte på å sette iverk FoU- virksomhet innen vassdragssektoren. NVE har en rekke ganger tatt initiativ overfor
OED med sikte på å få egne FoU-midler til vassdragsrelatert virksomhet, men hittil uten å lykkes. Denne
målsettingen er imidlertid ikke oppgitt, og NVE vil fortsatt arbeide aktivt for å øke de totale ressursene som
brukes på vassdragsforskning.
NVE-Vassdragsdirektoratet som forvaltningsorganhar
ansvaret for koordinering og styring av det FoU-arbeidet
innen vassdragssektoren som er igangsatt innenfor Konsesjonsavgiftsfondet.
VRs FoU-innsats finansieres i dag med ca. 50 % fra
VRs medlemmer og ca. 50 fra Konsesjonsavgiftsfondet. Målsettingen på lang sikt er å øke FoUaktiviteten opp til et nivå 2 -3 ganger dagens nivå. Dette
vil i absolutte tall tilsvare 10 -15 mill. 1988-kroner. De
fagområder som VR føler spesielt ansvar for er hydrologi, vassdragsrelatert teknikk og vassdragsreguleringers virkninger på natur og miljø.

NTNF har gjennom de siste årene brukt svært lite
midler på vassdragsrelatert FoU-virksomhet. Det antaes at den beste muligheten for NTNF-finansiering av
vassdragsrelatert FoU-virksomhet ligger i kombinasjonen prosjekter og dr.ing.- utdannelse. Med denne profileringen synes det mulig å få flere midler fra NTNF, også for vassdragsrelatert forskning. Som et realistisk mål
mener utvalget at NTNF bør finansiere inntil 1/3 av den
langsiktige FoU-virksomhet som er koblet opp mot
dr.ing.-utdannelse for vassdragssektoren.
OED koordinerer og finansierer det meste av den
statlige energiforskning her i landet. Ut over de midlene
som kommer fra Konsesjonsavgiftsfondet, bruker OED
svært lite midler til vannkraft-/vassdragsrelatert FoU.

Det er utvalgetsmeningat OEDsinnsats
innenforvassdragsrelatertFoU-virksomheter
for liten. Bransjenbør samletgjøreframstøt
overforOEDfor å utvirke at en større del av
midleneutenomKonsesjonsavgiftsfondet
allokerestil vassdragsrettetFoU-virksomhet.
Det framgår at Konsesjonsavgiftsfondet, VR, Statkraft,
NVE/OED og NTNF profilerer sin FoU-innsats forskjellig. Dette gir grunnlag for å foreslå en arbeidsdeling
mellom de enkelte institusjonene når det gjelder FoUfinansiering for vassdragssektoren. Dette kan også danne retningslinjer for prioritering og koordinering av FoUtildeling fra de enkelte finansieringsinstitusjonene.
Utvalget finner det ikke hensiktsmessig å trekke opp
klare grenselinjer med henblikk på fagligeaktiviteter,
men finner det naturlig å benytte en inndeling fra langsiktig (eller grunnleggende) forskning, anvendt forskning
og over mot målrettet utviklingsarbeid:
Langsiktig forskning og kompetanseoppbygging (inkl.
dr.ing.-utdannelse) finansieres i hovedsak med midler
fra Konsesjonsavgiftsfondet, OED og NTNF.
Anvendt forskning finansieres i hovedsak fra bransjeorganisasjoner, først og fremst VR, og eventuelt ved
direkte kontakt mot Statkraft og andre større kraftselskap, reguleringsforeninger o.l. Også NVE vil kunne finansiere virksomhet av denne kategorien.
Utviklingsrettede prosjekter finansieres fortrinnsvis
av OED, Statkraft og andre store kraftselskap, eventuelt etter koordinering gjennom bransjens FoU-råd
eller VR.
Det oppmuntres til større kontaktvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. Midler til denne type virksomhet bør sees i sammenheng med departementenes
(OED og Næringsdepartementet) arbeid for internasjonalisering av norsk vannkraftindustri.
Utvalget anser det nyopprettede Energiforsyningens
FoU-råd som et sentralt organ for koordinering og
styring av FoU-virksomhet og for å påvirke bransjen
og myndighetene til å øke den samlede FoU-innsats
innenfor vassdragssektoren.
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11 NHLs rolle

Forholdet til resten av SINTEF

NHLs organisasjon

InnenforSINTEFgruppenfinnestre større institusjoner som arbeidermot vannkraftbransjen:
NHL
EFI (Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt)
- Turbinlaboratoriet

Norskhydroteknisklaboratorium(NHL)er en del av
SINTEF-gruppen.Vedårsskiftet1988/89var det ca. 100
ansatte ved NHL,derav57forskere.
Laboratorieter i dagorganiserti 6 hydrotekniske
grupperog en driftsgruppe.De gruppenesom førstog
fremst arbeiderinnenforvassdragssektorensinteressefelt er vassdragsgruppa,hydrologigruppa,
deler avfiordog kystgruppaog deler avpolargruppa.

Forholdet til NTH
I NHLsvedtekter står blantannetfølgende:
«NHL skal drive målrettet forskning, utvikling og utredningsarbeid innen hydrodynamikk og beslektede områder. Virksomheten skal skje i samarbeid med NTH,
og bidra til å støtte den undervisning og forskning som
har naturhg tilknytning til NTHs virksomhet, særlig innen Bygningsingeniøravdelingen».

NHLhar tradisjonelthatt sin hovedtilknytning
tilNTH
mot Institutt for vassbyggingog Institutt for marinbyggteknikk.Samarbeidethar vært regulertved spesielleavtaler som oppdateresmedjevne mellomrom,ogfungerer idaggodt. Sett fra NTH-sidener det spesieltviktig
at dr.ing.-utdannelsenkankoblesnær innmot den FoUvirksomhet som foregår ved NHL. En slik kontakt vil

også sikre at kunnskapersom utviklesved NHLkan
spres ut i vassdragsbransjenpå den mest effektivemåten, gjennomutvekslingavpersonell.
Et FoU-instituttsomNHLmå sikres en solidog trygg
grunn-finansieringfor å kunnegå aktivtinni forskerutdannelse,industriutviklingog tåle eventuellavskallingav
økonomiskbærekraftigeaktiviteter.
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De tre institusjonenearbeiderstort sett innenforklart
adskiltemarkedssegmenter.NHLhar tradisjoneltsin
hovedkontaktflatemotbyggsiden,EFI motelektrosiden
og Turbinlaboratorietmot maskinsideninnenforvannkraftbransjen.Koordineringenmellomdisse tre institusjoneneer idaggoduten særligunødigoverlapping.

Forholdet til konsulentene
Konsulentenehar alltidvært viktigebrukere avNHLs
tjenester. Forholdettil disse har imidlertidgradvisendret karakteretter hvert somNHLer blitter mer generelt hydrotekniskFoU-institutt.«Gråsonene»har hittil
ikkemedførtstore konfliktergrunnetforskjeffigangrepsvinkelog nivå.Men en generellreduksjoni oppdragsmengdenmedførerat konsulentenevilsøke nye
veier og løsninger,både i samarbeidmed og i konflikt
med FoU-instituttene.
Konsulentenekanblimer aggresivei sin markedsføring.Denneutviklingbør følgesnøye,og en bør motvirkeuheldigsammenblandingmellomFoU-virksomhet
og konsulentvirksomhet.Kontaktenmedkonsulentene
bør bedres, og NHLbør ikkeopparbeidenyvirksomhet
som i betydeliggradkonkurrerermed disse. På den annen side vilen oppsplittingavFoU-aktivitetenepå flere
miljøute i konsulentfirmaenevære uheldigog medføre
litenfagligkontinuitetog svaktilbakekoblingtilutdanningssiden.

12 Anbefalingav sentrale
FOU-oppgaverved NHL

13 Finansiering av NHLs
virksomhet

Påbakgrunnavbransjensbehov,slikdisse er dokumentert foran,og NHLsfagligeog laboratoriemessigeressurser, synes det naturligog nødvendigå løse en del av
disse oppgaveneved NHL.De som ansees mest sentrale forNHL,en gruppertinnenfølgende14tema/fagområder,senere kaltinnsatsområder.Rekkefølgenmdikerer ingenformfor prioritering:

Utvalgeterkjennerbehovetfor langsiktig
FoU-innsatsved NHL og NTH, og anbefaler
bransjenog myndigheteneå opprettholdejevn
aktivitetgjennomstabilebevilgninger.
Samletfinansieringsbehov
for den vassdragsrelaterte
virksomhetvedNHLi de neste 5 -10 år anslåestilca.
20 mill.kr/år.Avdette ventes ca. 50 -60% (10-12 mill.
kr/år) å være FoU-virksomhet,resten ordinæreoppdrag. Det skillesmellomtre typer FoU-virksomhet.
Prosentvisandelav totalFoU-virksornhetvedNHLer
angitti parentes.
Type 1: Anvendtforskningog utviklingsrettede
prosjekter (ca. 30%)
- Type2: Langsiktigog kompetanseoppbyggende
forskning(ca. 50 %)
Dr.ing.-utdarmelse
i samarbeidmed NTH (ca.20 %)

Fysiskemodeller,laboratorieteknikk
Vassdragshydraulikk
Rørstrømningog tunnelhydraulikk
Innsjø-og fjordhydraulikk
Kraftverkshydrologi
Flomogflomsikring
Erosjon
Damsikkerhet
Fysiskemiljøvirkninger
avvassdragsutbygging
Metodeutviklingfor vannbruksplanlegging
og vassdragsdrift
Is i vassdragog fiorder
Instrumenteringog måleteknikk
Fjernmåling
Tilretteleggingfor internasjonalisering

Utvalgetsforslagtilfinansieringsplan
for de tre hovedtyper FoU-virksomheter oppsummertpå figuren
nedenfor.De foreslåttebeløpog fordelingsnøklerbør
gjeldeetter en opptrappingsperiodepå 1 - 2 år, og de
bør deretter holdespå et relativtstabiltnivåi minsten
5-års periode.

NHL bør,sammenmed NTH, ha ansvarfor
vedlikeholdog videreoppbyggingavkompetanse, anskaffelseog vedlikeholdavinstrumenter
og måleutstyr,samt å sørgefor tilstrekkehg
laboratorieplassfor å dekke bransjensbehov
innen disse 14innsatsområdene.

Vassdragsrelatert
Forslag
til fordeling
Fordeling
opp dr ag
og FoU

FoU-virksornhet
og plan
for

ved NHL
finans-iering

Finansiering

FoU-del

av FoU-del
0111 Konsfondet

111VR
I NTNF

Ell Stat.kraft
1110 Konsfondet
•

lie

De 14innsatsområdenevurdereså ha noe ulikbetydning
for de 5 hovedtyperavvirksomhetsom utvalgethar
vurdert. Dette er oppsummerti følgendetabellder x
angirsterk koblingmellominnsatsområdeog aktivitet.

VR

I INVE
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ca. 30%

riaStatkraft
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8

9

10

11

12

13

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

14

x

11
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NORSK HYDROLOGISK
PRIORITERTE

KOMITE
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Norsk HydrologiskKomM (NHK)

NORSK HYDROLOGISK KOMIT"
Prioriterte

oppgaver

Kjell Nordseth
(formann)
Norsk Hydrologisk Komit (NHK) ble opprettet ved Kongelig Resolusjon 1981 og skal ifølge sitt
mandat (fig.1) være et rådgivende organ for myndighetene i hydrologiske spørsmål, fremme
samarbeid mellom institusjoner som arbeider med hydrologi, og koordinere deltakelse i
internas jonale hydrologiske programmer. Komiten er direkte underlagt Olje- og Energidepartementet (OED). Helt siden etableringen av komiten har det vært et ønske at NHK skal ha sine
bevilgninger direkte over statsbudsjettet. Inntil det blir løst blir komiteens aktiviteter bevilget fra
Konsesjonsavgiftsfondet.
Følgende institutsjoner

er medlemmer av Norsk Hydrologisk

Den norske nasjonalkomité for UNESCO
Det norske meteorologiske institutt
Direktoratet for naturforvaltning
Norges almenvitenskapelige forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges geotekniske institutt
Norges landbrukshøgskole
Norges landbruksvitenskapelige
forskningsråd
Norges tekniske høgskole, Institutt for vassbygging
Norges vassdrags- og energiverk (2 representanter)
Norsk hydroteknisk laboratorium
Norsk institutt for vannforskning
Norsk polarinstitutt
Rådgivende ingeniørers forening
Statens forurensningstilsyn
Statens institutt for folkehelse
Universitetet i Bergen, Geofysisk institutt
Universitetet i Oslo, Geografisk institutt
Institutt for geofysikk
Avdeling for marinbiologi og limnologi
Vassdragsregulantenes forening
Komiten organiserer sitt daglige arbeid gjennom et arbeidsutvalg på 7 medlemmer med
2 varamedlemmer og et sekretariat med 2 ansatte. Norges vassdrags- og energiverk, Det norske
meteorologiske institutt og Norges geologiske undersøkelser er faste medlemmer av arbeidsutvalget.

Med sin brede sammensetning er Norsk Hydrologisk Komité godt egnet i en koordinerende
funks jon av norsk hydrologisk FoU-virksomhet. Siden komiten dessuten forvalter offentlige
midler for forskning- og utredningsformål, ligger forholdene godt til rette for å skape bedre
kontakt mellom de forskjellige institusjoner som arbeider med hydrologi og vannressursforvaltning. Norsk Hydrologisk Komité har i tillegg sett det som en av sine hovedoppgaver å støtte
tiltak som forbedrer undervisning og utdanning.

MANDAT

ifølge kongelig resolusjon av 19. november
Komiten skal være rådgivende for myndighetene
flere institusjoner. Den skal i denne forbindelse
spørsmål utfra et ressursmessig synspunkt.
Komiten
institusjoner

Komiten

skal søke å fremme hensiktsmessige
med arbeidsoppgaver

innen

skal foreta en kontinuerlig

1981

i hydrologiske spørsmål som vedrører
kunne uttale seg om de hydrologiske

samarbeid og arbeidsdeling

mellom norske

hydrologi.

langtidsvurdering

av norsk hydrologisk

virksomhet.

Komiten skal koordinere og ta initiativ til hydrologisk forskning i samarbeid med berørte
forskningsråd og institusjoner.
Komiten

skal søke å fremme undervisning

i hydrologi på alle nivåer.

Komiten skal koordinere norsk deltakelse i nordiske og andre internas jonale hydrologiske
programmer,
og kan lede gjennomføringen
av den norske nasjonale del av slike
programmer.
Komiten
skal drive informasjonsvirksomhet
praktisk anvendelse av hydrologiske metoder.

for å spre kunnskap

om hydrologi

og

av, er utvikling

og

Fig.1 Norsk NydrologiskKomit&s mandåt

PRIORITERTE OPPGAVER
Av de oppgaver som Norsk Hydrologisk
oppfølging av følgende programmer:

Komité for tiden er mest opptatt

Norsk Hydrologisk Komit; FoU-Program
1990 - 1992
Norsk Hydrogeologisk Forskning. Prioriterte oppgaver
Høyere Hydrologisk Utdanning i Norge
UNESCO's Hydrologiske Program IHP 3/IHP 4
Nordisk Hydrologisk Program
Programmet Norsk Hydrogeologisk
Forskning har prioritert FoU-innsatsen
til 4 oppgaver;
Grunnvannsforsyning,
Grunnvann
som resipient,
Beskyttelse
av grunnvannskilder
og
Undervisning.
Det foreslås et Programstyre for 1990 - 1993 med representanter
fra NAVF,
NLVF, NTNF, MD og NHK, og programmet er planlagt gitt en årlig budsjettramme av 3 mill.
kr. Programmet er en sluttføring av det arbeidet som Vannressursutvalget
i sin tid utførte.
Innen de internasjonale hydrologiske forskningsprogrammer
er NHK først og fremst initiativtaker
i UNESCO's 6-årige International Hydrological Programme (IHP). Av særlig interesse fra IHP3 (1984 - 1989) er deltakelsen i FREND-Pros jektet noe som bl.a. har avstedkommet at NVE som
ett av 4 regionale sentra, er overlatt en internasjonal
database med avløpsdata fra små
forskningsfelt i Vest-Europa.
Vyene for internas jonal hydrologi kommer klarest fram i det nye IHP-4 (1990 - 1995). Det
sterkeste signalet om framtidig hydrologi er kanskje den sterke vektleggingen av Brundtlandkommisjonens anbefalinger. Dette avspeiles ikke minst i programmets 3 delprogrammer:

Hydrology in a changing environment
Management of water resources for sustainable
Education, training and public information

development

har invitert
På norsk initiativ vil Northern Research Basins fortsette innenfor IHP-4, og
samarbeid i polar hydrologi. Det er videre gitt klar støtte til at FRENDtil internasjonalt
Prosjektet fortsetter innen rammene av IHP-4 med vekt på den viktighet som internasjonale og
pålitelige databaser vil ha for fremtidig hydrologisk aktivitet særlig i stor skala. NHK har
dessuten valgt å gi sørlig støtte til delprosjektene:
as
rj,:er
Study of erosion, river bed deformation and sediment tran:spor
related to natural and man-made changes
regimes
H-2-1 Study of the relationship between climate change and hydr~
H-2-3 Extraordinary rainfall and snowmelt flows on rkers of the
H-4-1 The effect of large scale snow and ice covers on global and
systems
H-4-2 Snow and ice hydrology in mountainous areas with special attention to longterm
variations in water storage
eies in arid
r
11-5-2 Development of hydrological research and water manageme.nt
and semi arid zones
M 1 2 Preparation of a methodical 9,uide for groundwater resiurces ard vuinerability
mapping
M-2-1 Development of national water related information and docuntiO"
information,
with emphasis on non-numerical

H-1-2

-

-

-

NORSK HYDROLOGISK KOMITE; FoU-PROGRAM
7 -Norsk Hydrologisk Komite har utarbeidet konkrete FoU-Program 2 ganger;
HK nå.
det nye programmet for 1990 -1992. Hovedtrekkene fra det første program me
eg. regii'male
avslutter var satsingen på 3 forskningsfelt; polarhydrologi, eresjon og snif[;.rn
eog
n
s rn
grunnvannshydrologi,
analysemetoder. Forskningsfeltene
som
• e aett
fikk en lavere prioritet. Støtte til utdanning og und‹er\Hr,g
vannbruksplanlegging
en særoppgave utenfor noen prioritetsp2kkefølge.
1v det-Lrvikle
viser at arbecletïieo
Komiteens aktiviteter slik de kan leses fra arsberetningene,
N•id hver
norsk hydrologi ikke minst innenfor grunnforskning og utdanning, er hoyt priert.
forligger det alltid mange svært gode prosjektforslag som rver for seg ville
budsjettbehandling
videre. Muligherene for å bevilge midler
kunne bringe norsk hydrologisk forskningskompetanse
er imidleritid svært
innen hydrologi og vannressursforskning
til grunnforskningsprosjekter
begrenset og mer begrenset enn det tilsynslatende ser ut, når en vurderer den totalte tildeling til
analytiske studier innen fagfeltet har lett for å bli underGrunnleggende
all FoU-aktivitet.
prioritert i et fagområde med så stort anvendt og operativt teknologisk marked som hydrologi og
nettopp har her i landet.
vannressursforskning

må derfor underkastes streng prioritering innenfor de budsjettrammer
Grunnforskningstildelinger
synes for nærværende bare å måtte bIi enda strengere når
som finnes, og prioriteringen
er ikke
går ned år for år. Konkurranse om midler i Konsesjonsavgiftsfondet
rammebevilgningene
på.
nødvendigvis riktige måten å drive kompetanseoppbygging
Strategien i Norsk Hydrologisk

Komit&s FoU-program

vil derfor måtte bli:

da dette er felt som ofte blir skjøvet til
og metodeutvikling,
- å støtte grunnforskning
som er rettet mot anvendelser og akutte problemsiden i de større FoU-programmene
stillinger

å initiere og støtte forskning som har til mål å identifisere framtidige problemområder,
samt å initiere forskningsoppgaver av nasjonalt omfang og langsiktig karakter
å påse at det også opprettholdes
hovedsatsningsområder

kompetanse

på viktige fagfelt som faller utenfor

Utifra en helhetsvurdering av kompetansen og behovet i norsk hydrologi, har derfor NHK vedtatt
et FoU-program for 1990 - 1992 som prioriterer følgende fagfelt:
Prosesser
snøsmelteprosesser
grunnvannsstrømming
eros jon

inkl, kjemiske prosesser

og stofftransport

tele og permafrost
nedbør
Regioner/områder
Polare områder
Landbruksområder
Urbane områder
Verktøy
Metoder for rominterpolasjon og regional analyse
Simuleringsmodeller
Målsetting
Grunnforskningskompetanse
Metodeutvikling
Konsekvenser av klimaendringer

snøsm.
REGIONER/OMR

grunnvann

PROSESSER
erosjon
tele
stoffransp.
permafr.

nedbør

DER

Polare områder

X

X

X

X

Landbruk

X

X

X

X

Urbane områder

X

VERKTØY
Rom/reg. analyse

X

X

Modeller

X

X

Fig-2

X
X

X
X

er det nærmere gjort rede for ideer og forslag til initiativ for de omtalte
I FoU-Programmet
og prosjekter som ivaretar flere av satsingsområdene vil få særlig prioritet hvis
forskningsfelt,
de ellers holder den faglige standard som er ønskelig.
Når en ser de føringer som ligger til grunn for Norsk Hydrologisk Komite's FoU-program
sammen med UNESCO's IHP-4, synes det å være en tydelig tendens at også norsk hydrologi er
inne i en omstilling. Hydrologi er ingen gannel vitenskap, og i Norge har den i stor grad vært
knyttet til den kunnskap en har hatt behov for i forbindelse med utbygging og drift av
Andre problemstillinger synes nå å trenge denne vektleggingen noe til siden. All
vannkraftverk.
den menneskelige påvit kning som skjer i naturmiljøet og som bare blir mer synlig, krever økt
etc.) likesåvel
fororkningsprosesser,
kunnskap om vannomsetning i stor skala (klimaendringer,
i lokal og mikro-skala (vanntransport i mark- og grunnvann, avlopsdannelse på ulike markflater,
etc.).
Vannomsetning er et viktig fagområde
hydrobiologi, etc.)
fag (hydrokjemi,
skikkelig ivaretatt.

i seg selv, men den kan også være et basalfag for andre
et basalfag som h,:drc,logene sely har ansvar for blir

VRs
INNEN

INNOVASJONSGRUPPE
KRAFTVERKSHYDROLOGI

AV

HYDROLOG
M. L. FOSSDAL

n-gbe-reg

Vassdragsregulantenes forening nedsatte i 1986 en
"innovasjonsgruppe" for å vurdere framtidige satsningsområder
innen kraftverkshydrologi.
Deltakere i gruppen var Ånund Killingtveit, Einar Olaussen, Leif
Nesse, Jan H. Andersen, Jens Kr. Andresen og Nils Roar Sælthun.
Gruppen utarbeidet i løpet av et tre dagers møte et dokument som
beskrev satsningsområder på kort (3 år) og lang sikt (10 år).

KORTSIKTIGESATSNINGSOMRÅDER.
Disse satsningsområdene var:
tilsigsstatistikk
bedre datagrunnlag
bedre interpolasjon- og ekstrapolasjonsmetoder

forbedret

standardmodell for tilsigsimulering og prognosering,
basert på Hydrologisk avdelings KARMEN-program
bedre brukergrensesnitt
bedre datagrensesnitt
mulighet for finere tidsoppløsning enn døgn
bedre dokumentasjon
forbedret metodikk for flomberegninger
sammenligning av metoder
undersøkelser aV arealreduksjonsfaktorer for nedbør
kartlegging av flomskapende situasjoner
bedre estimeringsmetoder for fordelingsfunksjoner og
middelflom

Status kortsiktige satsnin sområder.
Prosjekter på disse tre hovedsatsningsområdene ble igangsatt ved Det
norske meteorologiske institutt, Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt, Norsk hydroteknisk laboratorium og Hydrologisk
med
avdeling, som fellesprosjekter eller koordinerte enkeltprosjekter,
styringsgrupper. Arbeidet på disse satsningsområdene avsluttes stort
sett i løpet av året og neste år.

VRs

nnovas
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SATSNINGSOMRÅDERPÅ LANG SIKT.
De følgendebeskrivelseneer tatt direkte fra arbeidsdokumentet
fra 1986. Som alle planleggingsdokumentvil det være gjenstand
for revurderingog oppdatering.De feltene som er beskreveter
ikke formelle satsningsområderfor VR, men peker på interessante
innsatsfelti tilknytningtil kraftverkshydrologi.Noen av
områdene favner også langt videre enn det det hydrologiske
fagfeltetog forutsetteret bredt tverrfagligog institusjonelt
samarbeide.
Trenin senter kra tverksimulator.
Etablering av en sentral kraftverksimulatorfor opplæring av
driftpersonell,utprøving av driftstrategier,manøvrering i
krisesituasjonerosv.
En slik simulator bør inneholde:
beskrivelseav vassdragetog eget produksjonsystem
hydrologiskeprognoser (som kan gå feil)
beskrivelseav nettbegrensninger
osv
Fellesbibliotek or standardmoduler.
Etablering av et bibliotekmed standardmodulerfor modell-,
som kan benyttes
vassdrags-,vannvei- og kraftverkskomponenter
som byggestener i prognose/driftsimuleringssystemer
Re ional landsomattende h drolo isk tilstandsbeskrivelse.
Opprettelseav sentral operativ tjenestefor løpendesimulering
av den hydrologisketilstanden,dvs snømagasin,markvann,
bør verifiseresmed
grunnvann og tilsig. Tilstandsbeskrivelsene
observert tilsig/ avløp, snømålinger,grunnvannsmålingerog data
(snø og
fra satellittmålinger,f.eks mikrobølgeregistreringer
markvann).
kan være:
Aktuelle representasjonsmetoder
referansefelt,basert på telemetrerende primærstasjoner
(VH's opplegg)
"spesifikke"hydrologiskemodellerfor synoptiske
stasjoner (SMHI'sopplegg)
simulering i gridnett,basert på digitale kort
(DHI-modellen)

H drolo iske modeller.
Følgende områder ser ut til å ha potensial til å bidra til
videreutviklingav de hydrologiskeprognosemodellene:
* utprøving av bruk av geostrofiskevinddata (fra trykkdata)
for bedre beregningav arealnedbørfra nedbørdata (jfr Førlands
undersøkelserav nedbørfordelingeni Trøndelag)
VRs innovasjonsgruppe/NRS-060689
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bruk av temperaturfra fri atmosfære (fra sondeoppstigninger)
som prediktor for nedbørtype
bedre metoder for håndteringav simuleringsfeilsom skyldes
blandet regn/snø situasjoner
bruk av data fra smeltevassmålere:
som indikatorpå graddagfaktorog vanninnhold
i prognosemodell
forbedring av snøsmelteberegninger

Eks erts stemer.
Følgende felt kan egne seg for utprøvingav ekspertsystemerpå
hydrologiskeemner:
flomberegninger,valg av framgangsmåte
kalibreringav modeller
oppdatering/prognose
med hydrologiskemodeller:
veiledning i oppdateringog korreksjonav data
drift av vassdrag
Ekspertsystemenekan tenkes å fungere som et overbygg over
hydrologiskmodell og vassdrag/driftsimuleringmodell.
Vannverdiberegninger.
Vannverdieneer i dag beregnet uten hensyn til annen hydrologisk
informasjonenn de historiskeseriene.Eksempel: 1940/41 er
dimensjonerendefor det norske systemet.Simuleringsmodellene
oppdager ikke at det er svært lite snømagasin,og magasinene
kjøres sterkt ned i løpet av vinteren.Manglende oppfylling
kjører så systemetfort inn i en kritisk rasjoneringsituasjon.
I
virkelighetenville man startet kjøp tidlig, og fått redusert
rasjoneringen.
Dette forholdetgir feil vannverdier,og feil verdisettingav
magasinkapasitet.
Forbedretesimuleringsmodellermå kunne ta hensyn til hydrologiskeprognoser,og da særlig prognoserav snømagasin/
vårflomtilsig.
Status langsiktige satsningsområder.
Det er bare startet opp arbeide innen feltet "simulator".
Kraftverksimulatoren .narfått en dreining over mot en generell
vassdragssimulator, og det er nedsatt en arbeidsgruppe som i
løpet av året skal utarbeide en plan for utvikling av
vassdragssimulatoren.

VRs

innovasjonsgruppe/NRS-060689
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MODELLVERKTØY FOR FLERBRUKSPLANLEGGING
VASSDRAG (VASSDRAGSSIMULATOR)

OG

FLERBRUKSDRIFT

AV

Vassdragsregulantenes forening har nedsatt en gruppe for å lage
en plan for videreutvikling av modellverktøy for flerbruksplanlegging og flerbruksdrift av vassdrag. Gruppen skal være ferdig
Gruppen består av
med sitt arbeide innen utgangen av 1989.
følgende personer:
Marit Lundteigen Fossdal, VR, sekretær
Hans Olav Ibrekk, NIVA
Ola Lingaas,

Sogn og Fjordane

Energiverk,

formann

Einar Olaussen, EFI
Harald Sande, Bergenshalvøens kommunale kraftselskap
Nils Roar Sælthun, NVE
Kjetil Vaskinn, NHL
Dessuten deltar Arne Erlandsen, VR, på de fleste møtene.

Foreløpige konklusjoner fra gruppen:
1.

Behov for modellverkt
bruksdrift

til flerbruks lanle

in

o

fler-

Dette har
Flerbruksplanlegging blir stadig mer utbredt.
bl.a. sammenheng med plan og bygningsloven som tillegger
kommuner og fylker ansvar for arealplaner og vannbruksplaner.
Vi kan forvente at det vil bli krevet i de fleste vassdrag,
og regulantinteressene kommer spesielt i inngrep med
flerbruksplanlegging i forbindelse med konsesjonsbehandling
for nye reguleringer, hjemfall av gamle konsesjoner, vilkår
for alle gamle reguleringer tas opp til ny vurdering
(lovforslag) og ved endringer av manøvreringsreglementer av
andre årsaker.
For å få en så god oversikt som mulig over virkningen av en
regulering for andre interessenter i vassdraget, og den
økonomiske konsekvensen av ulike alternative utbygginger og
ulike manøvreringsreglement, er det helt nødvendig med et
det finnes et hendig, objektivt modellverktøy som kan
simulere dette.
Også i en driftsfase er det behov for mer detaljerte
modeller enn de som benyttes i dag, for å kunne beskrive
virkningen av ulike manøvreringer på de øvrige brukerinteressene i vassdraget.
Hovedstrukturen i modellverktøyet blir sannsynligvis den
samme både for flerbruksplanlegging og flerbruksdrift.
Hovedforskjellen er tidsperioden det simuleres for.
planleggingfasen er det typisk 30 år, mens det i en driftssituasjon kan være 1 uke.
Det forutsettes derfor at
modellverktøyet bygges opp modulært, slik at det er enkelt å
skifte ut enkeltmoduler.

Gruppen ser ut til å være av den mening at de fleste
problemsituasjoner bør kartlegges i planleggingsfasen, slik
at man i en driftssituasjon har så enkle regler som mulig å
forholde seg til.
Dette medfører at virkningen av vannføringsendringer for
andre brukergrupper, må kartlegges nøye i planfasen ved å
kjøre modeller for sammenhenger mellom vannføring (eller
vannstand, vanndekt areal, vannhastighet, etc.) og habitatkurver for fisk, forskjellige vannkvalitetsparametre, etc.
På grunnlag av dette lages det da et manøvreringsreglement
som er enkelt å forholde seg til i en driftstsituasjon. I
driftsfasen skulle det da være tilstrekkelig å benytte en
modell med vannføring (og andre fysiske parametre) som
output, idet man i planfasen har kartlagt sammenhengen
mellom fysiske paramtre og andre parametre.
2.

Sanns nli
toren"

o

b

in

av modellverkt

et• "Vassdra ssimula-

Gruppen tenker seg en modell der man beregner energiproduksjonen med ulike restriksjoner for vannstander og vannføringer i en optimaliseringmodell og får ut virkningen av
andre
for
vannføringsendringene/vannkvalitetsendringene
interesser i vassdraget.
I

diskusjonen

om

modelloppbyggingen

har

gruppen

tatt

utgangspunkt i "fysisk beskrivende vassdragsmodell".
Modellverktøyet vil sannsynligvis bli bygd opp på følgende
måte:
Energiproduksjonsmodul
Modul for beskrivelse av vannets forsinkelse i nedbørfeltet og transport av vannkvalitetsparametre (tilførselsmodeller)
Hydraulisk modul
Moduler som beskriver sammenhengen mellom fysiske
paramtre i vassdraget og parametre anvendelige for
andre interessenter i vassdraget
Det vil bli lagt stor vekt på at modellverktøyet gjøres
brukervennlig, og at det utarbeides presentasjonmuligheter
tilpasset behovet til fagfolk, andre brukergrupper, politikere og almenheten forøvrig.
3.

Status for modellverkt

o

behov for videreutviklin

Hvilke tidoppløsning som er nødvendig i modellverktøyet, har
vært diskutert i gruppen. Det er enighet at for de fleste
anvendelser er døgnoppløsning minstekravet.
3.1

Energiproduksion
EFI har den beste ekspertisen på dette området, og utvikler
de fleste simuleringsmodeller og optimaliseringsmodeller som
benyttes i kraftverksbransjen.

-
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Spesielt kan nevnes SIMTAP, som er en fri simuleringsmodell
som ut fra et gitt krav til totalproduksjon fordeler denne
på tilgjengelige kraftproduksjonsenheter i henhold til en
Modellen har en
gitt strategi for magasinutviklingen.
tidsoppløsning på en uke, og forutsetter intermitterende
drift på bestpunkt.
Det er ingen praktisk begrensning på
simuleringsperiodens lengde.
SIMPLAN er en bundet simuleringsmodell, med grunnstruktur
identisk med SIMTAP. Brukeren spesifiserer selv kjøring av
alle produksjonsenheter.
Modellen har ukesoppløsning og
simuleringperioden er begrenset til 52 uker.
INAGAL er i prinsipp lik SIMPLAN, men med en tidsoppløsning
på 10 minutter. Simuleringsperioden er 36 timer.
I tillegg finnes NHL's modell ENMAG som idag benyttes i
"fysisk beskrivende vassdragsmodell". Ut fra beskrivelse av
hydrologiske forhold, produksjonssystemet, etterspørselen og
restriksjoner, simulerer modellen kraftproduksjon, vannføringsforhold, vannstander i reguleringsmagasin, leveringssikkerhet for kraft, event. brudd på restriksjoner.
Tidsoppløsningen er større eller lik ett døgn, og simuleringperioden er over et fritt antall år.
Det er her behov for videreutvikling for å få en modell som
beregner en økonomisk optimal langsiktig tapping av magasinene og samtidig har tilfredstillende tidsoppløsning.
EFI
har kommet med et forslag til videreutvikling av eksisterende programvare (vedlegg 1).
3.2

Hydraulisk modul
I "fysisk beskrivende vassdragsmodell" benyttes idag vannlinjemodellen HEC 2, foruten at det er laget en hjemmesnekret to/tredimensjonal påbygning i visse avsnitt.
For å beskrive ikke stasjonære forhold i vassdraget må andre
modeller benyttes, f.eks. DAMBRK (endim), MIKEll (en- og
todim), FLUEL (en- og todim.), FLUENT (tredim.), DYNET (enog todim.), Phoenics (tredim).
Det bør i første omgang
vurderes hva disse modellene krever av datagrunnlag og
regnetid og sammenholde dette med hva slags gevinst de ulike
modellene gir. Senere vil det sannsynligvis bli behov for å
bygge en av disse modellene inn som en modul i "vassdragssimulatoren".
NHL har hovedansvaret for utredning av dette punktet.

3.3

NedbørfeltmodellLtilførselsmodell
Det kan være aktuelt å ha en modul for beskrivelse av
vannets forsinkelse gjennom nedbørfeltet og der også de
kjemiske egenskapene til vannet og deres endring gjennom
nedbørfeltet blir beskrevet.

Det er arbeidet litt med denne problemstillingen her til
lands, men sannsynligvis er man kommet lenger i de andre
nordiske land. Vi vil her ta kontakt med fagfolk i Sverige,
F.eks. kjenner vi til at i Sverige
Danmark og Finland.
videreutvikles HBV-modellen til også å omfatte kjemiske
parametre.
NVE har ansvaret for utredning av dette punktet.
3.4

Modeller rettet mot andre brukergrupper
I "vassdragssimulatoren" vil vi også forsøke å videreutvikle
modeller for å fremskaffe anvendelige data for andre
brukergrupper enn energiproduksjon:
Vannforsyning
Resipientbruk
Landbruk
Reindrift
Transport/fløting
Flom-/erosjon
Is
Lokalklima
Fiske
Vilt
Naturvern/økologi
Kulturminnevern
Av disse antar vi at til vannforsyning (når det gjelder
vannmengde),
landbruk
(vannmengde til vanningsanlegg),
reindrift, transport/fløting, flom/erosjon, vilt, naturvern/økologi og kuturminnevern er det tilstrekkelig med fysiske
data som vannføring, vannstander, vannhastigheter, vanndekt
areal fra en hydraulisk modell.
Her trengs det altså i
liten grad tilleggsmodeller.
Det antas at det trengs modeller for beregning av følgende
forhold:
Vanntem eratur: Å beregne temperaturen i vassdraget har
betydning for beregninger av lokalklima, isforhold, biologiske forhold og kjemiske forhold. I forbindelse med "fysisk
beskrivende vassdragsmodell" arbeides det nå med utvikling
av en temperaturmodell.
I Finland er en temperaturmodell
knyttet til den hydrauliske modellen DAMBRK i forbindelse
med isberegninger.
Ulike modeller vil bli vurdert av
gruppen og det antas at det er behov for utviklingsarbeide i
forbindelse med etableringen av en modul for vanntemperaturberegninger i "vassdragssimulatoren".
Isforhold:
I Norge benyttes det i liten grad modeller til
beregning av islegging i vassdrag.
Finnene har her kommet
langt, og det vil bli vurdert i hvilken grad deres metoder
kan benyttes for norske forhold, og hva som eventuelt
trenges av videreutvikling.
Dette er nær knyttet til
ovenstående punkt om vanntemperaturberegninger.
NVE/NHL
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utreder dette.
Grunnvannstand: Denne parameteren er spesielt viktig for
landbruksinteresser og i forbindelse med vannforsyning fra
Det finnes idag modeller som gir sammenhengen
brønner.
mellom elvevannstand og grunnvannstanden på elvesletter, og
sannsynligvis er det ikke behov for så mye videreutvikling
her. Dette vurderes av NVE.
Sedimenttrans ort: NVE har ekspertise på dette området, og
Det er
vil vurdere om det er behov for videreutvikling.
sannsynligvis behov for kopling av ikke stasjonær hydraulisk
modell og sedimenttransport.
Resi ientbruk vannfors nin : Ved vurdering av resipientforhold og vannkvalitetsforhold i forbindelse med vannforsyning er det behov for modellverktøy som knytter sammen
fysiske paramtre og vannkvalitetsparametre. Når det gjelder
innsjøer finnes det mange empiriske modeller og noen er
forsøkt benyttet i Norge. Her er det behov for videreutvikNår det gjelder elvemodeller finnes det få gode
ling.
modeller, og det er et stort behov for videreutvikling. I
kan algevekst og
"fysisk beskrivende vassdragsmodell"
begroing modelleres.
NIVA har hovedansvaret for å utrede behovet for videreutvikling når det gjelder vannkvalitetsmodeller
Biolo i fisk: I "fysisk beskrivende vassdragsmodell" har man
kommet frem til habitatkurver for fisk i Gjengedalsvassdraget. Hvor generelle disse er, vil man få et inntrykk av
når modellen benyttes i Mandalsvassdraget. Sannsynligvis er
det behov for videre arbeider.
Når det gjelder biologiske
modeller i innsjøer er modellen FINNECO (videreutvikling av
amerikansk modell) forsøkt i Norge med godt resultat.
Gruppen vil vurdere i samråd med ekspertise på området
behovene for videreutvikling.
EDB-tekniske forhold

:/:

I arbeidet med vassdragssimulatoren vil det bli lagt stor
vekt på brukervennlig programvare. Videre vil man ved valg
av operativsystem og maskinvare bl.a. legge vekt på grafiske
muligheter,
kompabilitet,
pris,
(fysisk),
flyttbarhet
maskinstørrelse. Vedlagt følger notat fra N.R. Sælthun, NVE
(vedlegg 2).
Presentas'on av resultater

:/:

Gruppen anser resultatpresentasjon som svært viktig, og
ønsker å utvikle presentasjonsformer tilpasset ulike formål.
Vedlagt følger notat fra K. Vaskinn, NHL (vedlegg 3).

-
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økonomi
Som man ser av det ovenstående, er man bare i startfasen når
det gjelder å avdekke omfanget av arbeidet med å utvikle et
hendig verktøy til flerbruksplanlegging og flerbruksdrift i
vassdrag.
Et grovt overslag på nødvendig arbeidsinnsats er
minimum 6 manneår, fordelt med oppgaver til EFI, NHL, NVE,
NIVA og andre.
Arbeidet bør gjennomføres i løpet av en tre-årsperiode, og
hvert år i perioden 1990 - 92 er det da behov for:
2 manneår å kr. 1.000.000 =

kr. 2.000.000

Det må presiseres at anslaget er høyst usikkert, og heller
for lavt enn for høyt.

Asker den 27.04.89

Fosåål

Orienteringen er inntatt uten vedlegg.
PEF.

MILJØUTFORDRINGER
OG UTNYTTELSE

VERN

AV VASSDRAG

AV

FUNG.AVD.DIR.J. A. EIE

n-gbe-reg

INNEN

Mennesket har gjennom lang tid prøvd å utnytte ressursene knyttet
til vassdragene, enten det er fisk, vannet selv eller energien i
vannet.
Generelt vil tekniske inngrep i de fleste tilfelle føre til
reduksjon i det naturlige mangfold. Arter med smale økologiske
nisjer eller spesialistene vil ofte tape i konkurrensen med
generalistene.
Et av målene for en god naturforvaltning og dermed
vassdragsforvaltning er å ta vare på naturens mangfold. Dette kan
gjøres ved å verne om biotoper og økosystemer eller legge
forholdene til rette slik at det dannes et stort antall "nye"
biotoper.
Ut fra denne strategi har natur- og landskapsavdelingen arbeidet
for å skape "et levende kulturlandskap" der det er besluttet å
gjøre tekniske inngrep som har tilknytning til vann eller
vannkraftenergi. Her står vi ovenfor både faglige og psykologiske
utfordringer. Det har fra naturvernhold ikke vært akseptert å
arbeide med denslags "kosmetiske" spørsmål. Vi synes det må være
viktig å utforme de tekniske inngrep på en økologisk og
landskapsmessig best mulig måte. Tross alt vil kun en liten del,
5-10% bli fredet etter naturvernloven.
Ut fra synsvinkelen om å skape eller ta vare på mangfold kan
vassdragene deles i to gruper, de vernede vassdragene og de som
utnyttes til kraftutbygging eller som utnyttes på annen måte.
Innen begge disse to vassdragstyper er det en rekke
vassdragsfaglige spørsmål som en må forvente det må gjøres en del
med i tiden fremover.

(VN)n-JAE-utf-vern

VERNEDE VASSDRAG
Gjennom vedtak i Stortinget helt tilbake til 1973 og fram til
1985 er det vernet i alt ca 200 objekter, alt fra store
hovedvassdrag som Tana til mindre sidevassdrag. I alt er ca 21
TWh av vårt samlede vannkraftpotensial på 170 TWh vernet mot
kraftutbygging. I tillegg arbeides det nå med en Verneplan IV som
skal legges fram for Stortinget i 1992. I alt behandles også her
ca 200 objekter. Vi kan derfor forvente at et betydelig antall
vassdrag med nedslagfelt er vernet mot kraftutbygging.
Hvilke forskningsoppgaver står vi overfor? Hvordan skal disse
vassdragene forvaltes? Hvordan kan/bør disse vassdrag nyttes?
Gjennom sine vedtak har samfunnet gitt avkall på betydelige
økonomiske resurser. I tillegg har Stortinget både ved
behandlingen av verneplanene og ved forutsetningene som har
ligget til grunn for vernet.signalisert at andre inngrep som vil
skade verneinteressene også må forsøkes ungått.
I fremtiden vil vi måtte forvente et betydelig press på disse
vassdragene fra ulike brukergrupper. Det kan være fra vegsektoren
og oppdrettsnæringen. Her har vi allerede fått betydelige
problemer, og dette er sektorer som er helt annerledes å
samarbeide med enn f.eks. karaftsektoren som jo for det meste er
politisk styrt og kanskje også har hatt rimelig god økonomi.
Landbrukssektoren med senknings/forurensningsproblemer er en
annen sektor som øver stor inflytelse på vassdragene.
Gjennom Fossheimutvaltets arbeid er det nå trukket opp
retningslinjer og utarbeidet kriterier for hvorledes bl.a.
saksgangen skal være for planlagte inngrep i vernede vassdrag.
Det forutsettes her en streng fortolkning av V.lov § 104-106. Det
vises i den forbindelse til Fossheimutvalgets innstilling. En
rekke inngrep ellers i nedslagsfeltet må det også skaffes bedre
styring med. Her kan plan og bygningsloven bli viktig og trolig
rikspolitiske retningslinjer for de mest verneverdige f.eks.
referansevassdragene.

(VN)n-JAE-utf-vern

Vassdragene er vernet mot kraftutbygging, men hva skal de
"nyttes" til? Fire hovedbruksområder peker seg ut: 1) Forskning,
2) Typevassdrag og referansevassdrag, 3) Friluftsliv/reiseliv, 4)
Ingen ting.

1. Forsknin
Verneinteressene har vært knyttet til naturfaglige interesser,
kulturinteresser og friluftsliv/reiseliv. Det bør derfor være en
prioritert oppgave at forskningsinstitusjonen nytter disse
vassdragene i fremtiden. Etter mitt syn har forskningen, både
universitetene og andre forskningsinstitusjoner, ikke vært flinke
nok til å utnytte denne resursen, eller har ikke forvaltningen
vært flik nok til å forme oppgaver/gi økonomisk støtte til
prosjekter?
De vernede vassdragene representerer en stor ressurs på grunn av
sin status og sin representativitet (de dekker alle landets
naturtyper). De vil særlig være velegnet for langsiktige
undersøkelser.
Blant de vernede vassdrag og de som nå er til vurdering finner
man de beste type- og referansevassdragene.
Type- og referanseproblemtatikken har inngått som en viktig del
av vurderingsarbeidet i flere vassdragssaker de senere år. De
enkelte vassdrags egnethet som type- og/eller referansevassdrag
var et overordnet kriterium i arbeidet med Verneplan III. I
Samlet Plan inngikk slike vurderinger også som et svært viktig
moment for gruppeplasseringen. Også i forbindelse med
konsesjonsbehandlingen av vassdragssaker inngår disse argumentene
og de kan være tungtveiende.

(VN)n-JAE-utf-vern

2. T

evassdra

o

referansevassdraq

I et land med så mangeartet og kompleks vassdragsnatur som Norge,
finnes en rekke ulike vassdragstyper. De kan inndeles etter
forskjellige kriterier, f.eks. beliggenheten over havet
(høyfjell, fjell, lavland, kystnært), viktigste landformer eller
daltype, løsmasser/materialkilder (bart berg, morene, leire,
breområder), vegetasjonsforhold, osv. På denne måten gis det en
karakteristikk av vassdraget. Likevel trenger det ikke være
typisk for den regionen eller landsdelen det tilhører.
Med utgangspunkt i tidligere bruk av betegnelsen (jfr. f.eks. NOU
1983:42) skal et t evassdra kunne re resentere et større antall
vassdra i den re ionen det tilh rer dvs, at selve
drenerin ss stemet er t isk o at nedb rfeltet inneholder mest
muli av re ionens t iske naturformer. Etter dette må
typevassdrag kobles til en akseptabel regioninndeling. Å peke ut
typevassdrag krever ikke bare god kjennskap til vassdraget, men
også om de typiske trekkene innenfor regionen.

For å si hvilke forandringer som skyldes inngrep eller som
skyldes en naturlig utvikling i et vassdrag, er det viktig å ha
vassdra hvor de naturli e rosesser får virke mest muli
u åvirket av menneskeli aktivitet. Disse vassdra ene kan t'ene
som referanse for endrinaer forårsaket av inn re

i andre

sammenli nbare vassdra . Referansevassdrag er viktig både for
forskning og forvaltning. De skal fun ere som en
informas'onsressurs hvor sams illet mellom de enkelte deler av
naturs stemene er intakt, og hvor utviklingen kan fortsette mest
mulig upåvirket av endringer forårsaket av mennesker.
Det helt sentrale med disse vassdragene er at de skal tjene som
referanse for endringer forårsaket av inngrep eller annen
menneskelig aktivitet. Det må derfor i utgangspunktet settes
store krav til uberørthet.

(VN)n-JAE-utf-vern

Dette å ha en målestokk for de forandringer som finner sted med
våre vassdrag er viktig for forvaltningen og særlig for NVE som
sentralt forvaltningsorgan for vassdragene, men det bør også være
av interesse for forskningsinstitusjonene.

Friluftsliv reiseliv
Et av hovedpunktene med vernet har vært å bevare vassdragene for
friluftliv/reiselivsformål. Anne Kroken vil komme nærmere inn på
dette feltet o g de forskningsoppgaver som er knyttet til dette.

In en tin
Jeg tror det også er viktig psykologisk at vi ikke behøver å ha
en plan for hvorledes alt skal utnyttes. Kommende generasjoner
bør få avgjøre dette. Det dyre- og planteliv som også lå til
grunn for vernet dvs. mangfoldet skal vi fortsatt ta vare på.

UTNYTTELSE AV VASSDRAG.
Med stor interesse har vi i Vassdragsdirektoratet satt oss inn i
verdenskommisjonens tanker og anbefalinger. En del av disse
tanker er igjen videreført i St.meld. 46 Miljø og utvikling.
østhagen vil gå nærmere inn i Brundtlandkommisjonen sett ut fra
energisiden.
Beskrivelsen i Brundtlandkommisjonen er ikke ny eller
epokegjørende, men en må bare ta til etterretning at det tar ca
20 år før slike tanker får gjennomslag i politiske kretser og
innen forvaltningen.
For Vassdragsdirektoratet ligger utfordringen i hvordan meldingen
skal følges opp.

(VN)n-JAE-utf

-vern

I rapporten heter det: "Den nye utfordringen går på å gi de
sentrale departementer ansvar for kvaliteten på de deler av
menneskenes miljø som berøres av deres beslutninger".
Vassdragsdirektoratet har drøftet dette og mener vi både faglig
og på annen måte er bedre rustet enn de fleste etater til å
realisere disse anbefalingene. Vassdragsdirektorat er det
sentrale forvaltningsorgan når det gjelder vassdragsforvaltning
og vi vil legge alle våre krefter og kunskaper i å få
anbefalingen gjennomført. Vi vil også aktivt gå inn i samarbeid
med ulike forskningsinstitusjoner å være med å utforme
forskningsoppgaver. Vi arrangerte bl.a i mai et seminar på Voss
om Biotopjusteringstiltak og Forskning.
Et sentralt punkt i regjeringens miljøpolitikk er begrepet en
b rekrafti utviklin . Hva ligger det i begrepet? Hvordan skal
forvaltningen avgjøre om de anbefalinger som gis og de
beslutninger som tas ligger innenfor rammen av en bærekraft
utvikling? Her ligger det store utfordringer både til forskningen
og forvaltningen slik at begrepene ikke bare blir tomme fraser.
Innen vassdragssektoren må det være et mål å finne fram til ulike
former for tiltak i de vassdrag som utnyttes på en eller annen
måte slik at utnyttelsen kan skje innen rammen av en bærekraftig
utvikling.
I 1985 startet Vassdragsdirektoratet opp et eget program,
Biotopjusteringsprogrammet som tar sikte på å framskaffe/utvikle
egnede tiltak. For nærmere opplysninger vises til dette
forskningsprogrammet.

Oppsummert
Vi står overfor svært store miljøproblemer i de nærmeste årene,
problemer som også er knyttet til vann og utnyttelsen av dette.
Foruten rent forskningsmessige oppgaver som nok kan være store og
omfattende i seg selv, vil det være helt avgjørende at de ulike
forvaltningsorganer i mye større grad enn tidligere sammen med
forskningen utformer forskninsprogrammer. Ingen kan lenger ha
monopol på miljøspørsmål og kan løse disse alene.

BRUNDTLAND-KOMMISJONENS
OG OPPFØLGING

RAPPORT

AV DENNE

AV

OVERING.
H. ØSTHAGEN

(Nedenfor er gjengitt kopi av de benyttede overheads)
n-gbe-reg

UTVIKLING

MILJØKONSEKVENSER

VALG

INNHOLD
FELLES PROBLEMER
FELLES UTFORDRINGER
Befolkningsutvikling
Matvaresikkerhet
Genressurser
Energi
Industri
Byutfordringen
FELLES INNSATS

31-88 østhagen

M1LJØFARER VED ET
FREMTIDIG

HØYT

ENERGIFORBRUK
Klimaendringer p.g.a. "drivhuseffekten"
( CO2 utslipp m.m. )
Luftforurensninger av lokal / regional
karakter forårsaket av forbrenning av
fossilt brennstoff.
Forsuring av samme årsak
Risiko for kjernekraftreaktorulykker,
problemet med deponering av radioaktivt
avfall o.i.

1-88 ØST

BÆREKRAFTIG

UTVIKLING

En utvikling som avgrenses slik at den
ikke går ut over biosfærens evne til å ta
opp i seg virkningene av menneskets
virksomhet.
En utvikling som forutsetter at de skadelige
virkningene på luftkvalitet, vannkvalitet
og andre naturelementer reduseres så
mye som mulig slik at økosystemenes
særegenhet opprettholdes.
Bærekraftig utvikling er kort sagt en
endringsprosess hvor ressursutnyttelse,
investeringer, teknologisk utvikling og
institusjonelle endringer alle harmonerer med
hverandre og sikrer både det ummiddelbare og
framtidige potensialet for å dekke menneskelige
behov og forventninger.

23-88 ØST

HVORDAN OPPNÅ EN
BÆREKRAFTIG

UTVIKLING?

utnyttelse av fornybar energi
energieffektivisering
energiokonomisering

Dette gjør det enda mer
ønskelig med en lavenergiframtid der økonomisk vekst
ikke hindres, men der det
investeres i utvikling og
anskaffelse av effektivt
energisparende utstyr for
sluttforbruk i stedet for å
bygge ut nye primærenergikilder.

STRATEGI PÅ FIRE OMRÅDER
SOM GÅR UT PÅ FØLGENDE

bedre registrering og vurdering av det som
skjer
utvidet forskning for å vite mer om årsaker,
mekanismer og virkninger av ulike fenomener
utforming av en internasjonalt omforent
politikk for å redusere gassutslipp som
skaper problemer
tilslutning til strategier som er nødvendige
forå redusere skade og motvirke klimaendring
og stigende havnivå

26-88 Øst

-
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ENERGISCENARIOER
Høyt scenario - 35 TW ( år / år) år 2030
Krever:
x 1.6
1980 - nivå
Olje
x 3.4
1980 - nivå
Gass
x 5.0
Kull
1980 - nivå
x 30.0
Kjernekraft 1980 - nivå
Hvis u land skal opp på
en produksjon på 55 TW.

land nivå kreves

Lavt scenario - 11.2 TW år 2020
1980 2020 innsparing / økning
3.9 TW - 3.1
7.0 TW
i - land
7.3 TW + 4.0
3.3 TW
u - land
Sum

10.3 TW

11.2 TW

" Svært optimistisk eksempel på streng
økonomisering ".

25-88

Øst

Enøk

Solel.

Solvarme

Halm

Hogstavfall

Energiskog

Gass

Vindkraft

Vannkraft

Avfall

Torv

Olje

Kull

1-90 østh.

Små eller ingen
miljøkonsekvenser

globial/
regional

lokal

LUFTFORURENS.
DYRELIV

AREAL

ESTETISKE

Store
miljøkonsekvenser

VEGETASJON

av de ulike energikilder

En del
miljøkonsekvenser

VANN/
SJØ

Miljøkonsekvenser

Uten
katalysator

HF, PH 3

LYD/STØY

MERKN.

NOx-utslipp
1000tonn

280

250

200

150

1975

1980

1990

2000

DET BLIR VANSKELIG Å
NESTEN FORDOBLE
VERDENS

FORBRUK AV

PRIMÆRENERGI

UTEN

MØTE ALVORLIGE
ØKONOMISKE,
MILJØRIESSIGE

SOSIALE

OG

PROBLEMER.

Kommisjonens intensjoner overført til
praktisk norsk energipolitikk tilsier at
vi bør dekke opp vårt økte kraftbehov
ved en forsiktig utbygging av vannkraft
og eksportere gass til bruk i de land
som er avhengige av varmekraft.

8-89 øst

MÅL MED ENERGIPOLITIKKEN
energikapittelets sluttord

En trygg, miljømessig sunn og
økonomisk levedyktig energipolitikk
som kan bidra til framskritt for

menneskene langt inn i en fjern
framtid, er et innlysende krav.
Det er også mulig. Men det vil
kreves nye dimensjoner av politisk
vilje og institusjonelt samarbeid
for å oppnå det.

1 . Forbedre energiutnyttelsen (enøk

Utnytte fornybare energikilder
vann-5 vind-3 bølgekraft m.m.
optimalt

Basere eventuell varmekraft på
gass fremfor kull og olje og
samordne energiomforming og
oppvarming

9-89 østh

REFERAT

FRA DISKUSJONEN.

Tema: Planlegging

I diskusjonen om Brundtlandkommisjonens rapport om miljø og utvikling,
ble det påpekt at sysselsettingen innenfor vannkraftbransjen er et
tynt argument der. Det må imidlertid være et behov for energi, man kan
ikke bare bygge pga. sysselsettingsbehovet. Prognosene er
situasjonsbestemt, og en samfunnsmessig vurdering må ligge bak nytten.
Eksport av elektrisk kraft kan være av det gode - slik at f.eks.
Tyskland ikke blir så avhengig av kullkraft. Det kan også eksporteres
gass for å erstatte kullkraft ettersom gass er mer miljøvennlig.
Det bør blåses liv i flere sider ved bioenergiprosjektet som er i gang
i både Norge og andre land. Posjektet har hittil ivaretatt den
tekniske siden, men ikke den økologiske. Ved er en ressurs som bør
utnyttes bedre. Aktiv "dyrking" av kantvegetasjon langs vassdrag
(f.eks. poppel) kan dekke 30% av energibehovet.
Formålet med et slikt prosjekt
Når det gjelder ENØK-meldingen
energikilder som olje og gass,
Konsesjonsavgiftsfondet er det

må også avklares før det kommer igang.
ønsker OED gjennom NTNF å støtte nye
men ikke vannkraft.
eneste som forvalter vannressursene.

som f.eks. vindkraft er forholdsvis lite kjent her i
landet. Men denne energikilden er ikke helt problemfri, vindkraftverk
er blitt stoppet både her i landet og i våre naboland pga. støy.

Annen teknologi

har tatt på seg en koordinerende oppgave mht.
vassdragsforskningen. Spørsmålet blir hvordan man skal få innspillene
fra ulike små miljøer inn i forskningen. I hvilken form ønsker man å
trekke annen kompetanse inn. Tidligere har Vassdragsdirektoratet vært
lite "på banen" mht. vassdragsforskning. Nå ønsker man at dette feltet
får en mer fremtredende plass og at midlene samkjøres slik at de kan
nyttes bedre. Konsesjonsavgiftsfondet har blitt kritisert for hvordan
det administreres og forvaltes. FOU-arbeid er et signal om videre
diskusjon og dialog. Spørsmålet er hvordan man skal samle norsk
vannkraftforvaltning under en hatt. - Kanskje er det tom. et annet
departement som skal styre dette om noen år.

Vassdragsdirektoratet

VN/not

/AKR

/ref

-di

skusjon
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BRUKE VASSDRAGENE

VI
I

KRAV TIL

FREMTIDEN
KUNNSKAP

OG
KREVER

DETTE?
BELYST

FRA KRAFTVERKSEKTOREN

AV

OVERING. H. KORSVOLD

n-gbe-reg

Som innledningvil jeg si at det ikke var lett å vite hvordan jeg
skulle profileremitt innleggjom eneste innlederutennom forskning og forvaltningføler jeg meg som en spurv i tranedans.
Mitt innlegg kan heller ikke sies å representerekraftverkssektoren.
Innleggeter lagt opp fra mitt ståsted i Oppland energiverkog de
erfaringerjeg har derifra,hovedsakeligknyttet til prosjektrettede fagutredninger.Jeg vil forsøke å gi synspunkterpå FoUprogrammenefra brukers side, for om mulig å få mer ut av resultatene enten de kommer fra FoU-programmereller prosjekttilknyttede undersøkelser.
Hvorfor akkurat jeg ble bedt om å holde dette innlegg kan jo godt
henge sammen med at arrangøren,dvs. P.E. Faugli, vet at vi er
enige om hovedlinjenei NVEs FoU program, særlig om den rolle NVEs
V-direktoratbør spille i vassdragsforvaltningen
framover!!
Samtidigbør nevnes at manuskripteter blitt skrevet etter at
innleggeter holdt slik at manus her kan avvike noe fra det som
ble framførtden 7 juni.
Hva bør vi bruke vassdra ene til framover?
Fra mitt utgangspunkti et energiverkvil svaret på dette bli
./. enkelt og klart: Mere vannkraft,det rene under! (Overheadnr 1.)
Som kommentartil overheadenmå sies at vår bransjes "image"over
de siste 10-års perioder ikke har vært entydige. 1950 - 60 årene
hadde vi stort sett et rykte om at vi bygget landet, i den forstand at vi skaffet god og tilstrekkeligenergi. I 70-årenepådro
vi oss ryktet om at vi drev mere med rasering av vassdrag,med
overutbyggingi forhold til behov og pris fram til idag. I lys av
Brundtlandkommisjonens
anbefalingerog sett framoveri 1990-årene
er det klart at vi må bidra til å utvikle vassdragsmiljøet,både
med tanke på vern og andre brukerinteresser,ved siden av at vi
vedlikeholder,fornyer/utviderog eventueltbygger ut ny vannkraft
i takt med samfunnetsbehov.
Jeg viser bare kort til NHL-s handlingsplansom på en klar måte
viser hvordan vår sektor kan dekke samfunnetsbehov for fortsatt
vannkraft.Det er lett å velge mellom alternativescenarierfor
hvordan vi bør innretteoss. Men hvordan skal vi kunne pinnlegge
og styre oss imot scenarie4? Her blir det behov for et uppfølgingsprosjekti vår bransje.Dette prosjektmå omhandlehva som
utløser opprustings-og utvidelsesprosjekter,
hvilke rnmmevilkår
som blir stillet (økonomiskeog økologiskevilkår), 1k at disse
kan komme i riktig rekkefølgeut ifra samfunnetsbehi)v.
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Dette vil kunne minne om en ny type Samlet Plan, men med den store
forskjellat planen skal peke på mulighetenebalansert ut mot
konsekvenseneog IKKE bare på umulighetene.
å utvikle
Som et eksempel på at vår sektor allerede bidrar
vassdragsmiljøeneskal vi se litt på et nylig igangsatt fylkes./. omfattendeprosjekt i Oppland, (Overheadnr 2.) "Bedre bruk av
fiskeressursenei regulertevassdrag."
At vassdrageneskal være egnet for flere brukerinteresserer
forlengstklargjortog oppfatteti vår sektor. Jeg vil berøre
nærmere hvordan det stilles krav om undersøkelserpå natur- og
miljøsiden.Jeg lar undersøkelservedørende de fysiske forhold
være, da disse forhold oppleves som noe enklere å håndtere. De
fysiske forhold, som også er inkl. i FoU programmene,regnes mere
for å være av sektorens "egne" hvor man ofte er direkte i inngrep
med hensyn til optimaliseringav kraftverksplaner-og drift.
Fysiske forhold er mere av målbare størrelser,både på inntektsog utgiftssiden.
Hvilke krav til kunnska ?
./. Under dette spørsmålberøres tre momenter: (Overheadnr 3)
Kommentar til FoU programmet.
Egne erfaringermed faglige registreringeri prosjektsammenheng, sett over imot FoU-programmene.
Mål for faglige registreringerog undersøkelser,knyttet til
enkelte bruksformer,vassdragetsett som en helhet.
a. Kommentar til FoU programmene
I seminaretsdel I omtalte FoU program går det klart fram at
brukerinteresseneer konsentrertog prioritertsom følger:
Forskningsinstitusjoner,
universitet/høyskoler.
Forvaltningen.
Andre (brukerinteressene).
Prioriteringener gitt ut ifra målsettingenom å sikre og utvikle
kompetanseved utdannings-og forskningsinstitusjonene
samtidig
som FoU skal dekke de behov som forvaltningenhar.
Kontakten med en 3. rangs bruker, eksempelviskraftverkssektoren,
går indirektevia råd og utvalg som prioritererprogrammerog som
fordelermidler. Med dette system kan vi i vår sektor lett føle
oss som lavt prioritertebrukere av FoU-resultatene.Det tar lang
tid før vi opplever FoU-resultatersamordnetog tatt i bruk i
vassdragene,dersom vi selv ikke er direkte involvertav FoU
oppgaver eller program.
Hvordan kan vi få lansert FoU programmeneslik at vi får en
sterkere følelse av at de er etablert for å dekke også våre behov?
Programmenespesifiseresofte så oppstykketeller så omfattendeat
de føles å gå over våre hoder og lang ut over våre behov.
MVU - Miljøvirkningervassdragsutbygging
BBV - Bedre bruk av vassdragene
FFT - Fiskeforsterkningstiltak
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og FFT over nye 5 år, og hva blir så neste? Om vi leser i avslutningen i et utdelt sammendragpå seminaretmed orienteringom MVUprogrammet,så finner vi at "man har holdt prosjektrammenei tid
og kostnader og at et nytt program (BBV) tar over!" Men hva med
resultatene?Man bør vel snarest presenterede resultatersom er
oppnådd og få en evalueringpå programmet.Her hjelper det lite at
det er arrangertseminarerog diskusjonerunderveis,dersom man
ikke får programmetsresultaterautorisertog tatt ut til praktisk
bruk.
Til Faugli og NVEs nye FoU-programsavner jeg en beskrivelseav
evalueringsfunksjoneni programmet.
Som bruker av resultaterfra MVU programmet tør jeg si at vi vel
har en viss oversikt over resultaterfra den "fysiske"delen av
programmet,mens hva vi har fått ut av den biologiskedelen synes
mere uklart.
I vår daglige omgang med vassdragsprosjekterer det et savn ikke å
ha en anvisningeller oversikt for hva vi kan ta ibruk fra prosjektdelene:
biotopjusteringer
etterundersøkelser
vassdragsdrift.
b. Egne erfaringer (v/prosjektrettede
undersøkelser).
./. (Overheadnr 4.) Vår sektor skal som nevnt delta i bestrebelsene
om økte miljøhensyni vassdragene.Hvilke krav til kunnskap
stiller dette?- et spørsmål jeg må be forskerneog forvaltning
bidra med svar på. Men først bør vi analysereproblemstillingen
nærmere:
Hva er det vi ikke takler i vassdragene,basert på dagens
kunnskap, eller
Hva er samfunnetsmål med vassdragsbrukenidag og hvordan kan
dette tenkes å endre seg i tiden framover?
Som vist i overhead er det et stort kunnskapsgapfra å anvende
dagens kunnskap i beståendeprosjekterover anvendt forskningtil
grunnforskningen,hvor kunnskapsbehovetantas å være umettelig.
Som vist nederst i overhead 4, opplever vi at flere av de prosjektrettede forundersøkelserog konsesjonspålagteregistreringerblir
faglig og økonomisk såvidt omfattendeat disse burde vært nærmere
vurdert for å kunne bli til større nytte for vassdragssektorenenn
bare for det enkelte prosjekt.Vi har i noen grad opplevd at slike
prosjektrettedeundersøkelserhar virket som en ankerplassfor
"noe FoU." Forvaltningens"kokebøker"for krav til faglige registeringerog undersøkelserbør brukes med større sjølkritikk.
Særlig konsesjonspålagteoppfølgingsundersøkelser
bør kunne formuleres slik at prosjektmidlerkan kanaliserestil felles prosjekter
som sektoren har klart behov for, - framfor å gi litt til registreringerav alle slag i det enkelte utbyggingsprosjekt.
Fra vårt ståsted opplevervi utvikling og bruk av eksempelvisFBVmodell og tilhørendefaglige oppfølgendeundersøkelser,kun å være
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klart tilstede.De såkalte Forskref-vassdragenekan være eksempler
på vassdrag hvor det er omforentebehov i samfunnet for økt kunnskap om vassdragene.
./. Overhead nr 5 peker på behovet for ett koordineringsorgan,som
kan bidra til en bedre samlet utnyttelseav prosjektrettede
faglige undersøke1sersett i sammenhengmed behovene for vassdragssektorensFoU. Her må man da i større grad enn hittil kunne
se vassdragenesom en helhet og dermed samordne flere forvaltningsområderunder ett. Denne ønsketenkningantas ikke å være av
ny dato og behøver vel ikke vedvarendestrande på prinsippielle
skillelinjermellom MD- og OED.
c. Uklare målsetninger?
./. I overhead nr 6 er vist noen eksemplermed spissformuleringer
omkring målsettingersom har gitt oss problemer og som fortsatt
vil gi oss problemervedrørendeprosjektrettedeundersøkelser.
VedrørendemålsettingA. så opplever vi nå at det er en målsetting
innen fiskeforvaltningenom å utnytte oppdemningseffekteni et
hvert nytt kraftverksmagasintil produksjonav mest mulig ørretkjøtt! Vi føler slik målsetningsom prinsippieltny og ufornuftig.
Det blir stillet avkastningskravtil fiskeutbytte(kg/ha)uansett
magasinetsstørrelse,-i forhold til tidligerenaturlige vannarealer.
Dersom vi kunne fastholdeat å sikre naturgrunnlagetvia naturlig
reproduksjonav fisk er et primært hensyn også for utbygde vassdrag, bør vi avvente enkelte typer utsettingspåleggog andre typer
usikre forbedringstiltaktil vi ser hvordan "livet etter døden" i
restvassdragetfungerer.
Det er klart at terskleroveralt i utbygde vassdrag, i henhold til
problemformuleringB, gir høy kost/nyttefaktor.Planambisjonene
synes å være satt for høyt fra forvaltningennår forslageneinnebærer sammenhengendeterskelstrekningerpå nær enhver utbygd elvestrekning.20 manns sterke befaringsgrupperblir så engasjert i
prosessen for å redusere terskelomfanget.
Under problemformuleringC er påpekt to sider ved prosjektrettede,
faglige registreringersom vi finner betenkelige:
mest mulige registreringer(målformuleringi fagrapport!)
utnytte den tilgjengeligetid i prosjektetsframdriftsplan.
Dette betyr etter min oppfatningen ukritisk maksimeringav faglige registreringerog undersøkelseruten egentligekvalitative
faglige eller administrativemål og rammer. For oss som konsesjonshaverblir de økonomiskekonsekvenseruoversiktligeog som
regel store og våre frustrasjoneroppstår overfor undersøkelsesprogram og utførende institusjon.
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./. Jfr. overhead nr 7, tror vi ikke at faglige resultaterer en
lineær funksjon av økonomisk innsats eller budsjett. Vi tro:
datainnsamlingunder uklare mål og rammer gir lav nytteverdi.Vår
aksept kunne trolig vært større dersom slike registreringervar
blitt utført for å inngå som datagrunnlagi et veldefinertFoUprogram eller i en større fellesundersøkelse/databank
enn bare
knyttet til vårt prosjekt.
d. Motstridendemålsettinger
Overhead nr 8 er tatt med som et eksempel på, etter vår oppfatning,
en lite konsistentmålformuleringvedrørendeden fiskefaglige
sektor. Dette er utsnitt fra Stortingetsindustrikomitesinnstilling før konsesjoneni Dokka ble gitt. Komiteen ser ut til å
akseptereendrede reproduksjonsforholdfor strømsikenpå den
utbygde elvestrekning,men godtar ikke uheldige virkninger for
utøvelsen av dette fisket! Slike "målformuleringer"fra komiteen
dras fortsattmed i konsesjonspålagtefiskefagligeprogram.
Samtidig inneholderden angjeldendeelvestrekningen viktig
storørretstammesom ønskes forbedredegytemuligheter.Den lokale
fiskeforvaltningønsker også forbedredemuligheter for almennhetens fiske. Uendret sikfiskekan synes å bli en hellig ku i
forhold til øvrige fiskeinteresser/brukerinteresser.
Konsesjonsvilkårog manøvreringsreglement
er gitt på "vanlige
vilkår" med mulighet for å revurdereminsteslippm.m. etter en
prøvetid på 5 år. Hva blir nytten av (8 + 3) års registreringer/investeringerpå sik og ørrettensreproduksjon,i form av erfaringer/etterundersøkelser
dersom det fra forskjelligesider i
vassdragsforvaltningen
kommer pålegg om utsetting av ørret,
endring av fiskereglerog terskelbygging?Det ene tiltak vil
forstyrrevirkningenav det andre. For den første driftsperiode
mangler vi en helhetligmålsetningfor å få regulert forholdet
mellom forskjelligebrukerinteresser,særlig motstridende
målsettingerinnen fiskesektoren.
C. Bedre vassdra sforvaltnin?
Vi føler at konsesjonspålagteoppfølgingsundersøkelser
kan
strekkes meget langt i et enkelt utbyggingsprosjekt,kvantiativt
og kvalitativtlang ut i det området vi kjenner igjen i FoU-programmene.Vi opplever å lese i avisene om parallelle fiskefaglige
undersøkelserpå sikens reproduksjoni nabovassdragtil Dokka, et
prosjekt som går i NINAs regi i samarbeidemed den lokale fiskeforvaltning.
Som utbygger har vi ankemulighetoverfor konsesjonspålagteundersøkelser dersom vi ikke kan akseptere,ut ifra vårt syn på rammer
og målsetting (ellermangel på sådanne).Vi opplever ankemuligheten som bare å bli en utsettelsesprosedyrefor pålegget samtidig
som vi blir grundig stemplet i media som miljøødelegger.Anken
blir avvist med faglig godt innpakkedebegrunnelserfra det opprinnelig foreslåtteundersøkelsesprogram.
Vi føler behov for en bedre koordineringog avveiningi slike
problemstillingerpå et overordnetforvaltningsnivå, fortrinnsvis
i god kontakt med en samfunnetsmålsettingerog kost/nyttevurderinger. Et tverrfagligforvaltningsorgansom NVEs Vassdragdirektoratbør kunne vurdere og tilpassede prosjektrettedefaglige undersøkelseri pakt med tidens krav, også overfor foreligg-
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ende FoU-behov.
Jeg tror ikke den samlede økonomiskepott for registreringerog
undersøkelsernødvendigvisvil bli mindre for utbygger, men jeg
tror nytteverdienav investeringenevil kunne øke.
./. Overhead nr 9 gir en oppsummeringi fire momenter på det jeg har
forsøkt å dra opp i mitt innlegg.
Til moment 3 vil jeg bemerke i klartekst at økte miljøhensyni
vassdragenekrever økt kunnskap av alle berørte parter i vassdragsektoren.Administrativtog faglig må vi få til et bedre samarbeide for å klargjøremål og mening med dette (økte miljøhensyn)
Det vil fortsatt bli
og framleggeet bedre beslutningsgrunnlag.
politikernesvalg og dilemma å foreta avveiningmellom økologiske
og økonomiskeverdier, men vi må skaffe fram et bevisstgjortvalggrunnlag.
Illustrasjonentil moment 4, viser vårt ønske om at vi framover
kan unngå den enkle prosessenhvor en økonomiskog økologiskkorttenkt kraftutbyggerstanges mot en faglig og økologisk overutviklet idealist "på bås" fra et eller annet direktorat.Begge
parter med tungtveiendedokumentereller hjemler for hånden. Her
trenger vi da altså et praktisktog kompetentkontaktorgansom har
de nødvendige fullmakterog hjelpemidler.

Vedlegg: Overheads,nr i - 9.
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BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE
VASSDRAG I OPPLAND
Prosjektet er et samordnet opplegg for etterundersøkelser
regulerte vassdrag i Oppland.

i

Prosjektets hovedmål er å få en bedre bruk av fiskeressursene i
regulerte vassdrag i Oppland, og derigjennom bidra fil å øke
kunnskap ogbruk i alle vassdrag i fylket.

Prosjektet tar sikte på å:
bedre informasjon mellom rettighetshaver, regulant,
offentlige myndigheter og bruker
effektivisere bruk av filtaksmidler (kost-nytte vurdering)
sikre fiskebestandene og næringsproduksjonen
øke kunnskapen om effekten av reguleringer i forhold til
fiske, forurensning og andre inngrep
bedre forholdene for brukeren

Prosjektet finansieres av regulantene
fylkesmannens miljøvernavdeling

og administreres

av
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KRAV TfL. KUNNSKAP?

Kommentar
Foli—programmene

Egne erfaringer:
—Fagus.—kons.pålegg
—Prosiekt

FoU

knyttede

Målutvikling...
Bruksformer
—Vassdrag

MVU
7 år

(som

BBV
5 år

helhet)

Hva neste?
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økte mfljohensyn
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Prosjekter
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Forvaltn.
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Database?
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PROSJEKT
knyttede
fagutredn.
registr.

LI

FoU
program
—fysiske
—bioi.

KOORDINERING
RÅDSFUNKSJON
1111sikre

bedre fugl. resultat
på 2 øk. bevilgninger

unngå dobbeltregistr,
utnytte
datagr.lag

bedre

111målformulering/FoU
under stadig utvikling
som en helhet
vassdragene
(ikke enkeltfag)

UKLAR MÅLSETN1NG:
A. KRAV TIL: FISKEAVKASTNING?
Begr. til næringsgrl.
Motiv, maks.

fiske

for alm.heten?
HENSYN: 1. Sikre naturgr.lag
2. Kulturbet. tiltak
TERSKELPROSJ.
+UTBYGDE ELVESTREKN.
—

TRAPP MED VANNSPEIL?
FAGL. REGISTRERINGER
(førus.

+ kons.pålagte)

Mest mulig registr.?
Utnytte tilgiengelig
(maksimering

tid?

av us.)

FOR PROSJEKTKNYTTEDE FAGREG.

Faglige
resultater

= funksion
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øk. innsats
verdi.
Lav inytte
pga. uklare

målsettinger

ikke koordinert
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FoU—behov/program
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BAKGRUNN FOR MÅLFORMULERING

Spesielt
i norsk

det store
sammenheng.

Fisket
funnet
og for

har stor bet
rundt fjorden
rekreasjon.

fisket

er enestående

for lokalsamdnin
både for husbehov

er
har merket seg at det særlig
Komiteen
som kan bli ber rt av regulerstrømsiken
re rodukingen og vil kunne få endrede
av
i deler
på elva og evt
s 'onsforhold
deltaet.
med bakgrunn
derfor
forutsetter
Komiteen
og manøvreringsregiementet
i konsesjonsfor ål_n_ing_å at
tiltak
truffet
at det blir
virkninger
uheldige
skaper
reguleringen
fisket.
for dette

HVA BLIR MÅLSETN. FOR:_
Fiske?
Andre brukerinteresser?

KRAFTVERKSEKTOREN:
1. ønsker BEDRE IDENTIFIKASJON
med MÅL og HENSIKT
fagl.kons.pålegg
FoU
(natur— og milicifag)
Behov for:
KLARGJØRE SAMF.MÅL
VASSDRAGSBRUK
MÅLAVKLARING pÖ
FORVALTNINGSNIVÅ
Koordinert for vassdr.
sektoren
Tilsv. på VASSDRAGSAVSNITT
Utvikle NVE som: ---rådsorgan?
domsstol?

2. For Foli—temaene:
ETTERUNDERSØKELSER
DR1FT
ansees

viktigere

enn fagl.

metodeutvikling
3. Krav til kunnskap?
v/ØKTE

MILJØHENSYN

‘\

Valg:

(politisk/brukernes

MH innenfor

gitte øk.

MH på linie med
MH—rammer

ramme4

øk.

for øk.

vilie)

prio.?

- 84 -

9C

4. UNNGÅ:

UTB./REGULANT
ØK/ØK "korttenkt"

tN faglig
IDEALIST
(på bas)
DN/NINA

st.meld.
nr. 46

everks
budsliett

Praktisk/
kompetent
kontaktorgan
(myndighet)
bl.a. som formidler
av FoU—resultatene
som helhet
re r. vassdra

HVA SKAL VI BRUKE VASSDRAGENE
VÅRE TIL I FREMTIDEN OG
HVILKE KRAV TIL KUNNSKAP KREVER
DETTE?
1NNSPILL

FRA

LANDBRUKSSEKTOREN

AV

ASS.INST.SJEF
P. K. RØHR

n-gbe-reg

1. SAMMENDRAG
r)ensenere tids ,.okuseringpå landhrlikP+"
som
fcrurensningskilde til vassdrag, tilsier at forskningen må
k:!.arlPggP
nærmPre hI.a. følgPndP:
ÅrsakenP t2',Jj„)rPrIning
av rTringsstoff og miljøgifter fra
indhruk t.
m4ltak som kan reducere forurensningstilførslene.
vassdragenPs rolle som transportmedium og "rensemedium"
for forurensninger fra landbruket (vassdragenes
selvrensningsevne).
Grunnvannets

rolle som "rensemedium"

og transportmedium

for forurensningerfra landbruket.
videre bør vassdragsforskningen bidra til videreutvikling av
et operativt planleggingsverktøy for vannbruksplanlegging og
flerbruksplanlegging.
2. VASSDRAGET SON RESIPIENT
Uavhengig av om man har et landbruk med aktivt jord- og
skogbruk eller ikke, vil vassdragene bli tilført stoffer fra
omliggende landarealer. Tilførslene skjer ved at stoffer
løses i vann og renner av på jordoverflaten eller
trasporteres ut i vassdraget ved grunnvannsutstrømning.
Stoffene kan også følge jordpartikler (bundet til disse) ut i
vassdragene.
Ved aktivt jord- og skogbruk kan betingelsene for transport
av naturlige elementer bli endret slik at stofftilførslene
til vassdrag når konsentrasjoner som må betraktes som
forurensning. Landbrukets bruk av fremmedstoffer eller
såkalte miljøgifter, medfører risiko for tap av slike
forbindelser til vassdragene.
Vi må altså slå fast at vassdraget er å betrakte som
resipient for forurensningsstoffer fra landarealer. Omfanget
av og arten av den menneskelige aktivitet er medbestemmende
for i hvilken grad stofftilførslen til vassdragene overstiger
det som kan betraktes som naturlige verdier.
Når det gjelder jordbrukets rolle som vassdragsforurenser er
kunnskapsnivået høynet betydelig de seneste år, både om

hvordan og hvorfor vassdragene forurenses og om hvilke tiltak
som kan settes inn for å redusere forurensningsbelastningen.
Kunnskapsoppbyggingen har særlig vært konsentrert om fosfor,
men etter hvert er også nitrogen trukket inn. Når det gjelder
miljøgifter, bl.a. plantevernmidler og andre organiske
forbindelser i innsatsfaktorene i landbruket, er det derimot
fortsatt store kunnskapshull.

Tiltak mot lanbruksforurensning
gjøre?

hva kan jordbruket selv

Forskning, utvikling og utprøving innen praktiske tiltak i
jordbruket er igangsatt i stort omfang. Arbeidet følges opp
med landsomfattende informasjon til den enkelte gårdbruker.
Resultater av innsatsen vil forhåpentligvis bli merkbare de
nærmeste år.
Tiltakene er rettet mot det praktiske jordbruk, og omfatter i
første rekke:
Sikring av punktkilder.
Tiltak mot arealavrenning.
Redusert bruk av plantevernmidler.
Handtering av spesialavfall.
Andre tiltak som er under vurdering og som kan forventes satt
inn de nærmeste år er:
Regional omfordeling av produksjonen i jordbruket (inklusiv
husdyrproduksjon). Dette er et lanbrukspolitisk spørsmål.
Tiltak mot grunnvannsforurensning.
Hvilke krav til forurensningsbegrensning må landbruket
forholde seg til i freatiden?
Spørsmal som melder seg er:
hvilken grad kan vassdrag og havområder være resipient for
for forurensningsstoffer fra lanbruket?
Hva vil forurensningsmyndighetene tillate eller kreve?
Hva vil samfunnet (storsamfunnet/lokalsamfunnet) tillate
eller kreve?
Innen 1995 må Norge ifølge internasjonal avtale redusere
næringsstofftilførslene til Nordsjøen med 50%. Arbeidet med
jordbrukets andel av reduksjonen er satt i gang, kanskje på
noe sviktende grunnlag da kunnskapen om hvilke tiltak i og
utenfor jordbruket som vil være mest hensiktsmessige er
mangelfull. Tilsvarende internasjonale avtaler, samt det
faktum at Norge har utpekt seg selv til et foregangsland
innen forurensningsbegrensning, kan i stor grad komme til å
legge premissene for innsatsen mot lanbruksforurensning. Det
vil i denne sammenheng bli en utfordring for forskningen å
fremskaffe grunnlagsmateriale for tiltak i takt med
politikernes løfter om resultater av tiltak.

-

Landbruket må være innstilt på at krav om grenseverdier for
stoffinnhold i vassdrag blir fastlagt. På hvilket grunnlag
grenseverdiene skal fastsettes er imidlertid uklart og vil
kunne variere mellom vassdrag og mellom vassdragsavsnitt.
Grenseverdiene kan f.eks. bli basert på hensynet til
økologiske forhold i vassdraget, badevannskvalitet og i
enkelte tilfeller kanskje også drikkevannskvalitet.
Interessemotsetninger vil utvilsomt oppstå. Forskningen må
bidra til løsninger av interessemotsetningene.

Vassdragenesselvrensningsevne.
Et sentralt spørsmål i tilknytning til vassdraget som
resipient er hvilken rolle eller betydning vassdraget har som
rensemedium og transportmedium for forurensningsstoffer.
Aktuelle problemstillinger er bl.a.:
Hva er skjebnen for næringsstoffene fosfor og nitrogen
etter at stoffene er transportert ut i vassdraget?
Hvilke prosesser finner sted, og i hvilken grad unnviker
eller bindes næringsstoffene i vassdraget?
Kan det settes

-

inn praktiske

tiltak

i selve vassdraget

(inkl. sideelver og bekker) for å omsette og/eller fjerne

næringsemner?
- I hvilken grad kan erfaringer eller kunnskap om selvrensing
overføres fra et vassdrag til et annet?
Grunnkunnskap om problemstillingene nevnt ovenfor finnes i
noen grad, men vi mangler bl.a. modellverktøy for vurderinger
og beregninger.

3.

VANNFORSYNING/VANNING

Lanndbruket er avhengig av sikker tilgang på vann med gitte
kvalitetskrav.
For husholdning og husdyrhold stilles vanlige
drikkevannskrav. For vanning er kravene i første rekke
knyttet til tilstrekkelig vannmengde til rett tid.
Kvalitetskravene til vanningsvann har imidlertid de seneste
år blitt stadig mer aktualisert bl.a. med hensyn til risiko
for smittespredning ved vanning av grønnsaker og bær med
forurenset vann.
Forsknings- og utredningsbehovet innen feltet
vannforsyning/vanning synes i første rekke å være knyttet
til:
a) Optimalisering av jordbruksvanning med hensyn til
naturgitte brtingelser og plantevekstens vannbehov i løpet av
vekstsesongen.

-
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b) Bruk av grunnvann som drikkevannskilde og som
vannforsyningskilde for jordbruksvanning.
For pkt a) foreligger modellverktøy, men dette bør
videreutvikles. Bl.a. må endrede resipientforhold i
vassdragene innarbeides bedre i beregningsgrunnlaget for
akseptabelt vannuttak. Det bør også tilrettelegges for
kobling mellom modeller for vanningsbehov og modeller for
stofftap for jordarter som kan være utsatt for arealavrenning
ved vanning.
Når det gjelder pkt. b), om grunnvann som
vannforsyningskilde, forutsettes at forskningsbehovet i grove
trekk er sammenfallende med samfunnets generelle behov for
kunnskapsoppbygging.
4. VANNBRUKSPLANLEGGING - FLERBRUKSPLANER
Konkurransen mellom de ulike brukerinteressene til vassdrag
er i enkelte områder stor. Interessemotsetningene er
mangeartet og konflikter oppstår. Landbrukets rolle i
vannbruksplanlegging og flerbruksplanlegging er sentral.
Forsknings- og utviklingsbehovet synes først og fremst å
ligge innenfor klarlegging av et hensiktsmessig
planleggingsverktøy tilpasset vassdragenes egenart og
brukernes særbehov.

Fra Finna som nå er under vurdering på
Verneplan IV for vassdrag (foto Faugli)

Fra Atna som er et vassdrag
referansevassdragsprosjektet
(foto Faugli)

i Forsknings(Forsk/ref)

og
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HVILKE KRAV TIL KUNNSKAP KREVER
DETTE?
SETT

FRA

NATURFORVALTNINGEN

AV

KONTORSJEF
T. KLOKK
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Uten tvil det inngrep i vassdrag som det er knyttet mest
naturfaglige undersøkelser og utredninger til er
vassdragsutbygging for kraftformål. Hoveddelen av
undersøkelser knyttet til utbygging har så langt vært
deskriptive beskrivelser knyttet til situasjonen før utbygging
og for enkelte fagfelter er det også gjennomført effektstudier
og også studier knyttet til tiltak der en søker å minimalisere
skadevirkningene.

Transp.
1 5
-

Økoforsk laget i 1986 en rapport der det summeres opp
kunnskapstatus innen fagfeltene, geofag, botanikk, ferskvannsinvertebrater, ornitologi og landskap (Økoforsk-utredning
1986:8). Her foreslåes prosjektområder som bør følges opp, der
kunnskapsgrunnlaget ennå er for dårlig. Prosjektområdene kan
deles i tre kategorier.
deskriptivt
effektundersøkelser for å klarlegge skadevirkninger
undersøkelse knyttet til tiltak for å forbedre miljøkvalitet
Ved å fordele prosjektområdene innen hvert fagfelt på disse
tre kategoriene vil en kunne få en slags status for fagfeltet.
Denne fordelinga er vist nedenfor.

6

Tab.1. Fordeling av prosjektområder på tre ulike kategorier av
prosjekttype. Utgangspunkt i Økoforskutredning 1986:8.
fa felt

ros.ektkate ori deskriptiv

landskap
botanikk
invertebrater
ornitologi
geofag

effekter

tiltak

5
2
2
0
4

1
2
2
4
1

0
2
1
0

13

10

3

Denne tabellen antyder at det ennå er kunnskapsbehov innen den
deskriptive delen også på metodeutvikling, særlig gjelder
dette på feltene landskap og geofag. Innen de biologiske
Dok: tk2

-

disipliner har en kommet noe lenger forutsatt da at en godtar
en faglig og tidsmessig utvikling, deskriptiv - effekter tiltak.
Ser en på situasjonen i dag og skuer noen ti-år framover er
det kanskje andre inngrep enn kraftutbygging som er den
største trussel mot vassdragene. Kraftutbyggingsperioden er
ikke over, men vil domineres av mindre utbygginger og
opprustning av gamle kraftverk. Forhåpentligvis vil også det
neste ti-år være dominert av ENØK tiltak både på produksjonog forbrukssiden.
Andre viktige inngrep i vassdragene som er med å redusere
naturkvaliteten er,

8

forurensning (langtransportert, lokal industri, jordbruk)
massetak
fjerning av kantskog
senkning og forbygning
veibygging
Unntatt forurensning vet en i dag lite om biologiske effekter
av de ovenfornevnte og andre inngrep i vassdrag. En opplever i
dag f.eks. at den naturlige kantskogen har måttet vike enten
for jorbruksinteresse eller veier. Fra naturforvaltningen
føler vi at vi vet for lite om hvilke konsekvenser fjerning av
kantskog har for biologien i vassdraget. Massetak er et annet
aktuelt inngrep særlig i noen større elver i Trøndelag og på
Østlandet. Hvilke effekter dette har på fisk og annen biologi
vet vi for lite om. Det vil de nærmeste år være behov for en
betydelig innsats for å klarlegge effekter av nevnte og andre
inngrep og fra naturforvaltningens side senere å iverksette
tiltak for å hindre inngrep som reduserer vassdragenes
naturkvalitet.
At inngrep truer også de verna vassdragene viser en oversikt
utarbeidet ved DN, på grunnlag av opplysninger fra fylkene.

Dok: tk2

-
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Inngrep i verna vassdrag som er vurdert til å
redusere naturkvaliteten betydelig i vassdraget. Lengde
på stolpene angir betydning av inngrepet.
Fig.l.

Selv om vernet i prinsippet kun gjelder mot kraftutbygging ble
det under behandlingen av bl.a. verneplan III uttrykkelig sagt
at en også skulle søke å unngå andre inngrep som reduserer
vassdragenes verneverdi. I st.prop. nr. 89 sies det dessuten
at i vernede vassdrag vil konsesjonsmyndighetene legge til
grunn en strengere fortolkning av vassdragslovens §§ 104-106.
Likefullt er det i dag et beklagelig faktum at flere av de
vernede vassdragene har fått redusert sine naturkvaliteter ved
ulike former for inngrep.

9
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Forvaltningen vil ha behov for til enhver tid å vite miljøstatusen i vassdrag. En overvåking må inneholde fysisk,
kjemisk og biologiske parametre. Det som i dag foregår av
kontinuerlig overvåking er i hovedsak rettet mot forurensning
og målparametre valgt etter det. Særlig på den biologiske
siden vil det ennå være behov for forskning for å komme fram
til de mest effektive biologiske målparametre for ulike
forurensning og annen påvirkning. Ren rutinemessig overvåking
Dok: tk2

vil for forskere kanskje oppfattes som noe rutinepreget og
lite varierende. Det er likevel nødvendig at det er 'tunge'
forskningsinstitusjoner med en sikker og stabil kompetanse som
har det utførende ansvar også for overvåking. Ansvaret for
miljøovervåking generelt bør sansynligvis etter hvert ligge
hos forvaltningsmyndigheten og ikke at dette løses gjennom
tidsbegrensede programmer ofte av 3-4 års varighet.
Fra forvaltningens

side er det og vil det i årene

framover

bli

brukt relativt mer ressurser på tiltak som går på å forbedre
miljøkvalitet i vassdragene. Miljøpakker, Byen- Vassdraget- og
Sjøen og Biotopjusteringsprosjektet er eksempler på slike
prosjekter. For å treffe de riktige tiltak vil det være
nødvendig med forskning, både forut for iverksetting og
oppfølging for å bedømme effekter av tiltak.
Dersom en fra naturforvaltningen skal peke ut to satsingsområder der forvaltningen vil ha et stort behov for tjenester
fra forskningsmiljøer må det bli
kontinuerlig overvåking
FOU knyttet til tiltak som går på å forberede
miljøkvalitet.
Mye av dette vil selvfølgelig være sentrert rundt
forurensning, men også knyttet til andre typer inngrep.

Dok: tk2

-
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Tiltak for å høyne
miljøstandard
Miljøpakker
Byen, vassdraget, sjøen
Biotopjusterings
Rense - prosjekter

Effektundersøkelser
knyttet til tiltak
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Innledningsvisble det opplyst at.det var nedsatt en tverrvitenskaplig
forskningsgruppefor "Forurensningav grunnvann".6 ulike institusjonerer med i
denne. Først og fremst vil denne gruppen gå løs på forurensningsproblematikken
over de ulike institusjonenes
Oslo-området.Arbeidetblir delvis finansiert
budsjettsamt at det vil bli søkt om forskningsmidler.Til dette ble det stilt
spørsmålom ikke dette vil gå på tvers av forskningsprogrammet
til NHK, hvor de
samme institusjoneneer koblet mot. Gjennom denne forskningsgruppenblir
konsentrerti Oslo-området,mens NHK's initiativer landsdekkende.
ressurser
Det ble pekt på at NVE-V som konsesjonsgivermå ha ansvaret for å systematisere
undersøkelseneog hindre alt for mange registreringer.Registreringenmå bli
målrettet da denne ikke er god nok i dag. NVE, DN og SFT ble oppfordrettil
sammen å målrette forskningenog sikre langsiktigheti måleseriene. Det ble
hevdet at de statligeetatene lett faller hverandreom halsen på slike seminarer
mens det i praksis er vanskeligå samarbeideda alle gjerne vil eie problemene.
Behovet for langsiktigregistreringog langsiktigemåleserierble klart understreket.Dette er ikke en forskeroppgavemen må ivaretasav statsetatene.Men
reg. av miljødatamå ligge til langt flere vassdrag enn det gjør i.dag reg. i
ett vassdrag har liten hensikt. Det ble pekt på at noen må skjære igjennom her

slik at ansvaretblir klart plassert.I denne sammenhengble problemetmed
finansieringnevnt. Forvaltningsorganene
har ikke midler til å ivaretadisse
oppgavenei dag. Finansieringav slike oppgavermå være sikret i lang tid
fremoverskal dette ha verdi. Det ble påpekt at en rekke prosjekteri denne
sammenhenghar dødd hen når de økonomiskemidlene har opphørt.Verdien av disse
prosjektenekan en da stille spørsmålstegnved. Derfor er det viktig å avklare
den finansiellesiden førprosjektersettes i gang.
tillegg til viktighetenav innsamlededata over tid ble det presisertat
lagringav data/biologiskmaterialemå ivaretas.Slike databaserkan brukes som
en problemløserfor fremtiden.Nye problemstillingerkan utledes av disse
dataene og brukes i anvendt praktisk forskningmen også i grunnforskningen.
denne sammenhengble spørsmåletom hvem som har eiendomsrettentil de innsamlede
data reist. En begrensningmht. til frigjøringav data fra grunnforskernemå
være tilstede.
DN ble oppfordrettil utpeke et vassdrag i deres nærhet og kjøre de samme
undersøkelsenesom NVE gjør i Atna.
MVU er svært uoversiktligog det finnes masse ulikt innsamletdatamateriale,
derfor må det satses på Vassdragsregisteret
som ble fremhevetsom det sentrale
registeretfor alle typer opplysninger- registreringerom vassdrag.

FRILUFTSLIV

-

REKREASJON -

AV

AVD.ING.
A. KROKEN
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TURISME

For å kunne utøve friluftslivsaktiviteter, må man ha disponibel fritid, og fritid er den
tiden av døgnet hvor man ikke er beskjeftiget med lønnsarbeid. Fritiden er et relativt
nytt begrep. Den ble innført med industriarbeidet. Mens det tidligere var årstidens
syklus og døgnets rytme som bestemte når hva måtte gjøres, medførte
industrialiseringen at livet nå ble organisert etter klokka. Fabrikkuret markerte skillet
mellom arbeidstidens begynnelse og slutt. Når fabrikken og maskinene bestemte
arbeidsrytmen, ble behovet for avspenning desto sterkere. Etterhvert har
arbeidstiden blitt redusert, vi har fått lørdagsfri, femdagersuke og weekend.
Dessuten har feriene blitt forlenget, pensjonsalderen senket og ungdomstiden
forlenget. Vi har fått mer fritid.
Forestillingen om fritiden er for det første knyttet til frihet fra arbeid, for det andre
frihet fra sosiale forpliktelser (familie, kirke, samfunn) - fritiden skulle være et brudd
med rutinene, altså avkobling i bokstavelig forstand. For det tredje skulle fritiden
kunne nyttes til lek og fornøyelse, og for det fjerde skulle fritiden gi frihet fra rutine og
ytre pålegg og gi rom for for å skape sin egen verden. Kort sagt, fritiden skulle være
den tiden man var fri for forpliktelser, uten nytteformål og moralske krav.
Men hva bruker vi så vår fritid til ? Selv om vi har fått mer fritid, har vi stadig
knappere tid, og fritidstilbudene øker.
Kravet om å henge med og være ajour i jobben har fått sin parallell når det gjelder
kroppen. Den skal trenes og styrkes, trimmes og slankes og formes. Kroppen har
blitt en salgbar vare.
Og det er nærliggende
å tro at denne postmoderne
narcisisstiske
kroppsorienteringen også har fått innpass innenfor vårt friluftsliv. Særlig hvis vi skal
tro reklame og annonser som forsøker å overbevise oss om at de aktivitetene vi
helst bør bedrive i fritiden er aktiviteter som: rafting, flåteferder, fallskjermhopping
hanggliding, fjellklatring osv., osv.
For det er tydeligvis ikke lenger nok å være aktiv i fritiden. Aller helst, ser det ut til,
bør målet med våre friluftslivsaktiviteter være å sette stadig nye mål og presse vår
ytelsesevne stadig lenger. Opplevelsen bør være av stadig mer dristig karakter. En
søndagstur i skogen med sekk på ryggen ser ut til å være fullstendig utkonkurert av
jappebølgens nye idealer. Risikoidrett har da også blitt et begrep.
Felles for slike aktiviteter er at de stiller relativt store krav til utøveren både når det
gjelder ferdigheter, mot, styrke og ikke minst utstyr. Men selv om det kreves
spesialisert utstyr, kreves det ikke spesiell tilrettelegging. Her er det snakk om å
utnytte elementene i naturen; dess villere og sterkere elementer, dess bedre.
Utbyttet eller aktivitetens attraksjon ser ut til å være proporsjonal med elementenes

størrelse, styrke og uoppnåelighet.
Man kan derfor spørre seg om det er det prestasjonorienterte og ferdighetspregete
friluftslivet vi går imøte. Er den såkalte jappebølgens inntog i vårt tradisjonelle
friluftsliv med krav om større ytelse, høyere mål, spenning og utfordring i valg av
friluttslivsaktiviteter, signaler om hva som venter oss noen tiår inn i framtida.
Heldigvis ser det ikke ut til at dette er en tendens med særlig dyp og utbredt
forankring i nordmenns friluftslivsutøvelse.
En ny undersøkelse foretatt av Fagbevegelsens senter for forskning (FAFO) i 1987,
viser nemlig at ingen fritidsaktivitet kan måle seg med friluftslivet, verken når det
gjelder antall som deltar eller hyppighet. En oversikt over hvilke aktiviteter som ble
utøvet i løpet av et år, viste denne fordelinge (tabell 1).

Tabell 1. Andel av befolkningen (16-69 år) som har utøvet forskjellige typer friluftsliv
etter antall ganger siste år. (Kilde: Dølvik, Danielsen, Hernes 1988).
Aktivitet

Fottur i fjellet
Fottur/bærtur i skogen
Skitur
Spasertur
Sykkeltur
Jakt
Fisketur
Kajakk/kanopadling
Brettseiling
Seiling med båt
Svømming, bading
Dykking
Fjellklatring
Fallskjerm/hang-gliding
Riding
Skøyter

Antall ganger

0

1-2

3-9

10-39

40+

51
27
36
11
60
91
50
94
93
93
37
97
99
99.6
96
94

19
20
9
9
9
3
16
4
4
4
12
1
0.7
0.2
2
3

18
32
25
22
13
3
18
2
2
2
25
1
0.2

9
14
23
35
12
2
12
1
1
1
20
1
0.2
0.1
0.4
1

4
6
7
23
6
1
4

1
2

6

01
05

I løpet av ett år hadde åtte av ti nordmenn gått lengre ski- eller fotturer i skog
og mark. Mer enn ni av ti nordmenn prøver seg verken på brettseiling, dykking,
fallskjermhopping, hanggliding eller kanopadling. Selv ikke blant de yngste
har slike aktiviteter oppnådd masseutbredelse. I aldersgruppen 16-19 år har

f.eks. bare to av ti prøvet brettseiling, mens syv av ti har gått på skitur.
Friluftslivet kommer altså godt ut sammenlignet med andre fritidsaktiviteter. På
spørsmål om hvilke fritidsaktiviteter folk ville prioritere om de fikk mer fritid enn i dag,
ble rangeringer denne (tabell 2).

Tabell 2."Hvis du fikk mere fritid, hvilke tre aktiviteter ville du prioritere å drive med ?"
(Kilde: Dølvik, Danielsen, Hernes 1988).

Turer i skog og mark
Lengre ski-/fotturer
Mosjon, sport, idrett
Fisketurer
Fritidshobbier: foto etc.
Båtturer
Kinobesøk
Teater/operabesøk
Kunstneriske hobbier
Gå på dans, diskotek
Sykkeltur
Gå på idrettsarrangementer
Private fester, selskaper
Vise, jazz, popkonserter
Spille, øve på musikkinstrumenter
Restaurant, kaffibesøk
Konserter med klassisk musikk
Kor, korps, orkester, spellemannsiag
Kunstutstillinger
Museumsbesøk
Gudstjenester, religiøse møter

Folk ønsket først og fremst å kunne drive med tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som
turer i skog og mark og lengre ski-/fotturer. Den norske turkulturen lever altså fortsatt
videre.
Begrenser man fritidsaktivitetene til bare å gjelde fysiske aktiviteter, får friluftslivet
størst oppslutning i konkurranse med idrett, mosjon og trening - aktiviteter som også
har god forankriqg i den norske folkekulturen (figur 1).

Figur 1. Andel av befolkningen som deltar i fysisk aktivitet på ulike nivå. 16-69 år.
1987. (Kilde: Dolvik, Danielsen, Hernes 1988).

Konkurranseidrett
høyt nivå.
Deltatt i konkurranse/
stevne siste år
Driver regelmessig
fysisk aktivitet,

trening, mosjon
eller idrett•

3%

15%

41%

Friluftsliv - tur i skog
og mark/lengre ski-/
fottur mer enn 1-2
ganger siste år

80
80%

Det viste seg at såpass stor andel av befolkningen som 80% i alderen 16 - 69 år
hadde utøvet tradisjonelt friluftsliv mer enn 1 - 2 ganger i løpet av siste året.

og
friluftslivsdeltagelse, viser det seg at menn driver noe oftere friluftsliv enn kvinner, og
folk med høy utdanning oftere enn folk med lav utdanning.
Hvis

man

ser

på

sammenhengen

mellom

kjønn,

sosial

status

Sammenligner man friluftslivet med idrett og mosjonsaktiviteter, er overgangen
mellom disse gruppene ofte flytende. Satt litt på spissen kan man kanskje til og med
si at den norske trimkulturen i stor grad ser ut til å være en modernisert utgave av
den norske turtradisjonen. De siste tiårenes økte kroppsbevissthet har også ført til
en større synliggjøring av disse aktivitetene. Både økt treningsmengde og intensitet,
og betydningen av utstyr og symboler har bidratt til dette. Aldri har vel
utstyrsfabrikantene tjent bedre enn på den gjennomgripende joggebølgen - og vi
har vel alle minst én joggedress i skapet. Utstyret til tross, en stor del av trenings- og
mosjonsaktivitetene finner sted utenfor idrettsanlegoene. De foregår ute i naturen
på skogsveier, stier, friareal, skiløyper osv.
Det som skiller friluftslivet, og særlig det tradisjonelle friluftslivet, fra idretten, er at det
stilles små eller ingen krav til prestasjon, utstyr eller sted hvor man kan utøve
aktiviteten.
Viktigheten av å kunne drive med enkle former for friluftsliv i nærheten av boligen,
har også fått større betydning. Ikke alle har tid eller mulighet til å reise bort for å
ivareta slike interesser.
Friluftslivet har i de seinere årene også fått en uttrykt helsemessig betydning.
Friluftsliv og mosjon har blitt trukket fram som en billig, enkel, lystbetont og effektiv
måte å forebygge og bøte på noen av livsstilssykdommene våre. Stadig flere av oss
får stillesittende arbeid som resulterer i dårlig rygg, fedme og hjerte/kar- sykdommer.

Også i forbindelsemed psykiatriskbehandlingog - ikke minst i rehabiliteringenav
rusmiddelbrukerehar friluftslivetfått stor betydning.
Norsk natur og norsk landskap har en dyp historiskforankringi vår tilværelse og
bevissthet.I forbindelsemed grunnlovsjubileetkunne vi lese i media at 17. mai og
norsknatur er det norskesteav alt. En fjord er f.eks. et av de ytterst få norske ord
som har en meningutenforvåre landegrenser.
Da unionenmed Danmarkoppherte,ble det sværtviktigfor Norge å finne et uttrykk
for vår nasjonaleegenverdi, en identitet.Og det som først og fremst skilte oss fra
Danmark var nettopp naturen - selve landet vårt. Ikke minst har naturen vært et
yndet motiv innenfor malerkunsten.Våre kjente landskapsmaleresom J.C. Dahl,
Hergik Serensen, Harald Sohlberg, Thomas Fearnley og Nicolai Astrup har vært
med på å åpenbare disse identitetsverdiene for oss gjennom sine storslagne
landskapsmalerier.Theodor Kittelsen personifisertetil og med naturen i form av
tusserog troll.
Men også innenforandre kunstarterhar naturelementenespilt en sentral rolle; fra
lbsens Peer Gynt og Besseggeni litteraturen,til arkitekturenhvor f.eks. idealene
innenfor funksjonalismeni 1920 åra var lys, luft og grontarealer. Ja til og med
innenfordet ikke - verdsligehar friluftslivetfått sin betydningidet vi etterhverthar fått
både fjellkirker og friluftsgudstjenester.

Den urnorskenaturidentitetenvår benyttesetterhvertmer og mer i markedsføringen
av landet vårt. Side om side med reklamefor storbyferieog sydenturerfinner vi et
vel så godt utvalgi brosjyrerhvorattraksjonener vakker natur kombinertmed ulike
friluftsaktiviteter En del friluftslivsaktivitetersammenfaller med de aktivitetene
reiselivet kan tilby som produkt. Slagord som "en aktiv ferie" og "Norge er ditt
nærmesteferieland"har for alvorbegyntå ta opp kampen med passivesolferier.
Men selv hos dem som ikke ønsker å delta i alle aktivitetene har man funnet et
marked med tilbudom såkalt naturturismeog natursafarihvor man kan være passiv
nyter av naturherlighetene.Et av våre siste og kanskje mest eksotiskereisemålfor
tiden er Svalbard.Ettersomdette øyriketer veldigsårbartnår det gjelder naturen,og
fri adgangfor turisterkan gjøre uoppretteligeskader,er båtcruiseen måte å oppleve
denne særpregetearktiskenaturenog landskapetpå.
Som man ser har norsk natur og norsk landskapspilt en sentral rolle både for vår
identitet og etterhvert i mer komersielle sammenhenger. Men ikke minst har
friluftslivet hatt - og har fremdeles en stor utbredelse innenfor norske folks
fritidsaktiviteter. Og kanskje er det blitt slik at det som en gang var idrettens
opprinneligeidealer om:
- idrettfor alle
- en sunnsjel i et sunt legeme
- det viktigsteer ikke å vinne, men å delta
etterhvertkan omskrivestil:

friluftslivpasserfor alle
friluftslivetfremmeren sunnsjel i et sunt legeme
det viktigsteer ikke å vinne en konkurranse,men å delta på en tur
Ettersomden sunne sjel i det sunne legeme ofte har hatt idrettsvraketsom sin grelle
kontrast,er det åpenbartat friluftslivethar en fortsattviktigfunksjoni årene fram mot
år 2015.

Anvendt
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INNLEDNING,
I løpet av de siste 20 årene har det vært en betydelig aktivitet
innen norsk fiskeforskning i ferskvann. Dette har resultert i en
markert økning av kompetansen, noe som bl. a. gjenspeiles i økt
internasjonal publisering. Mye av kunnskapsoppbyggingen har hatt
tilknytning til prosjekter i forbindelse med vassdragsregulering
og forsuring av vassdrag. Mange enkeltstudier har vært lite egnet
til å framskaffe mer generell kunnskap, særlig for sentrale
spørsmål som konkurranseforhold, habitatøkologi, adferd og dynamikk i fiskebestander, og hvordan ulike manipuleringsstrategier
virker på fiskebestander og fiskesamfunn. Vi trenger mer generell kunnskap på disse områdene om vi skal få en bedre utnytting
av våre fiskeressurser i ferskvann, og dette bør derfor være
viktige forskningsoppgaver i nitti-årene. Eksperimentelle studier
bør dessuten få en mer framtredende rolle i denne forskningen.
Dette vil også bidra til å styrke vår internasjonale posisjon.

FRITIDSFISKET STAR SENTRALT
På tross av vassdragsreguleringer, forurensninger, forsuring,
overbeskatning og andre forhold som har redusert fiskebestander
og fiskesamfunn, er det fremdeles gode muligheter for å drive
fiske i ferskvann i Norge. Vi kan slå fast at ferskvannsfisket er
en av de viktigste friluftsaktiviteter i Norge, med kanskje over

en million utøvere som hvert år fisker i ferskvann.

Samla fan-

gstkvantum av lakse- og innlandsfisket ligger på vel 10 mill. kg
(Anon. 1983). Førstehåndsverdien av fangsten blir ikke mange
hundre millioner kroner, men det er heller ikke kjøttverdien som
i dag utmerker ferskvannsfisket. Det er rekreasjonsverdien og den
samfunnsøkonomiske verdien som teller mest. For å belyse dette
vil jeg bruke fisket på en strekning av Hallingdalselva, i Gol,
som eksempel. Her ble førstehåndsverdien av aurefisket beregnet
til kr. 32.000, mens rekreasjonsverdien var kr. 700.000 (Navrud
1987). Rekreasjonsverdien var dermed ca. 20 ganger større enn
førstehåndsverdien av fangsten. Det er m.a.o. ikke mengden fisk
en lokalitet produserer som nødvendigvis er utslagsgivende, men
hvor stor rekreasjonsverdi bestanden kan gi. Rekreasjonsverdien
vil høyst sannsynlig fortsette å øke i årene framover,

bl. a.

fordi etterspørselen etter fiske vil øke.
Dette forholdet bør derfor stå sentralt når vi i årene framover
skal prioritere forsknings- og forvaltningsoppgaver for ferskvannsfisket. Som viktige oppgaver knyttet til et bedre tilbud til
fritidsfiske vil jeg bl. a. sette opp følgende forskningsoppgaver:
Hvordan skal fisket kvalitativt forbedres for å øke rekreasjonsverdien.
Hvilke krav stiller utøverne til fisket, og hvordan skal en
legge opp informasjonen til utøverne
Klarlegge effekter av ulik redskapsbruk på bestandenes
utnytting og bestandsstruktur

KVALITATIV FORBEDRING AV FISKET
Ulike kategorier fiskere

stiller forskjellige kvalitetskrav både

til lokaliteter og fiskebestander. Ved å klarlegge fiskernes
behov og ønsker kan vi øke rekreasjonsverdi og samfunnsøkonomisk
verdi av fiskebestandene betydelig. Enkelte miljøvernavdelinger
er særlig aktive på dette området, og de følger opp på informasjonssiden ved å gi ut både lærestoff og informasjonsbrosjyrer om
fiskemuligheter.
Stor fisk er generelt høyt skattet, enten det er laks, aure,
røye, gjedde, mort eller andre fiskearter. Bestander med stor
fisk vil derfor ha en høy rekreasjonsverdi. Dette kommer bl. a.
klart til uttrykk når det gjelder laksefisket. Fiskerne er
villige

til

å betale

mer

for

fisket

i en storlakselv

enn

i en

smålakselv. Det er tatt lite hensyn til dette forholdet ved
forvaltningen av ferskvannsfisket, og vi vet for lite om hvilke
metoder som kan brukes for å oppnå bestander der stor fisk er mer
dominerende. Etter min mening bør det derfor satses mer på å
klarlegge hvordan en skal kunne opprettholde eller få tilbake
flere bestander med stor fisk. Her kan det tenkes flere
muligheter, hvorav flere vil være interessante å utprøve:

Endring i redskapsbruken, maksimale maskevidde på garn
Fangstbegrensninger ("bag limits")
Bruk av predatorfisk

I motsetning til i Nord-Amerika og flere land i Vest-Europa vil
en fritidsfisker i Norge kunne ta opp all den fisk han er i stand
til å få på tillatte redskapstyper. Dette er muligens et så inngrodd prinsipp her i landet at det kan bli vanskelig å endre på.

På den andre sida kan et slikt fiske føre til en sterk degradering av fisket, i første rekke fordi mange bestander har en
struktur og dynamikk som ikke tillater et stort uttak, uten
samtidig å forandre bestandsstørrelse og sammensetning vesentlig.
En beskatning rettet inn mot den store fisken uten fangstbegrensninger vil generelt føre til at fiskestørrelsen

går ned. I en del

tilfeller kan resultatet kanskje bli at at en tynn bestand av
stor fisk går over til å bli overbefolket.

EFFEKTER

AV ENDRET

REDSKAPSBRUK

OG FANGSTKVOTER

Om vi tar Hardangervidda med sine mange vassdrag med små og store
vatn som eksempel, var det her tidligere langt flere bestander
med stor fisk, med vanlig størrelse fra 2 - 5 kg. Dette endret
seg drastisk i løpet av 50 og 60-årene. Mange bestander ble etter
hvert overbefolka, etter at garnfisket hadde øket sterkt.
Samtidig har også antall stangfiskere øket. Jeg har foreslått
ovenfor Ullensvang fjellstyre at det bør innføres mer
differensierte fiskeregler, med bl. a. forbud mot garnfiske i
mindre endevatn. I mange vatn er rekrutteringen ofte naturlig lav
eller helt avhengig av utsettinger. Aurebestandene vil i slike
tilfeller ha en lav tetthet, og noen få netters garnfiske kan ta
ut all fangbar fisk. Med utgangspunkt i det vi vet om rekreasjonsverdi, gir et garnfiske en langt lavere verdi av bestandene enn
om beskatningen ble overlatt stangfiskere.
Vi har bl. a. et stort potensiale i de mange tette bestander av
aure, røye, sik og andre arter som i dag er lite attraktive for
fiske p.g.a. liten størrelse og dårlig kvalitet. Her vil forsøk
med predatorfisk og innforing av maksimale maskevidder
redusere rekrutteringen og øke andelen stor fisk.

kunne

Maksimal maskeviddebestemmelse er det omvendte av hva som
generelt er tilfelle i dag.
Ved siden av begrensninger i redskapsbruken, burde det dessuten i
mange lokaliteter vært forsøkt innført begrensninger i uttaket,
eller såkalte "bag-limits". Dette vil i første omgang være mest
aktuelt i områder som er lette å kontrollere, fordi det bare er å
innse at nordmenn flest i første omgang vil ha vanskelig for å
godta og rette seg etter en slik bestemmelse.
Fordelen med dette er at en kan opprettholde et høykvalitetsfiske
selv ved stort fiskepress. Selve sportsfisket vil få en mer
sentral plass, mens mataukfisket kommer mer i bakgrunnen. Det kan
bli et svært spennende og attraktivt fiske, først og fremst
p.g.a. større tetthet av stor fisk og dermed en øket fangstsannsynlighet.
Fra Nord-Amerika er det kjent at dødeligheten på slik utsatt fisk
etter fangst er meget beskjeden, og i enkelte vassdrag fanges
samme fisk igjen i gjennomsnitt ti ganger.
Et "bag-limit"-fiske burde også vært utprøvd i mange lakselver.
Sannsynligvis vil et slikt fiske føre til større gytebestander.
En kan velge ulike prinsipper for "bag-limit"-fastsetting: Maksimal fangst per dag, maksimal fangst per korttype, eller lignende.
Dette prinsippet er i sin ekstreme form allerede selvpålagt av
enkelte som fisker på store speilkarper i Vestfold. Disse karpefiskerne nøyer seg med å fotografere fisken de får før de setter
den ut igjen. På grunnlag av skjellmønsteret gjenkjenner de
seinere de samme fiskene. Gleden og verdien ved et slikt fiske er
langt større enn om karpa havnet i fryseboksen.

STYRKING AV NATURLIGE BESTANDER

Som nevnt har vi mangelfull kunnskap om en rekke mekanismer av
betydning for bestandsregulering; konkurranse innen og mellom
arter, predasjonens effekt på rekruttering og bestandsstørrelse,
og sammenheng mellom bestandsstruktur og reproduksjon, habitatbruk og utnytting av tilgjengelig næring. Dette er også blitt
sentrale problemområder innen forskningsprogrammet "Fiskeforsterkningstiltak i norske vassdrag" (FFT-programmet), fordi

det

er avgjørende å kjenne de mekanismer som regulerer fiskesamfunns
produksjon og sammensetning når tiltak for å styrke bestandene
skal settes ut i livet.

FFT-PROGRAMMETS MÅLSETTING
FFT-programmet har en foreløpig tidsramme på fem år (1989-1993).
Målsettingen med programmet er å frambringe ny kunnskap om bestandsregulerende mekanismer i fiskesamfunn i ferskvann for å:

Bidra til en bedre forvaltning og utnytting av innlandsfisk.
Tilrettelegge et kunnskapsgrunnlag som kan øke rekreasjonsverdien av innlandsfiskeressursene.

I 1989 blir det igangsatt prosjekter innen tre prosjektområder:
Manipulering av fiskesamfunn - eksperimentelle endringer ved
retta utfisking av en bestand eller deler av en bestand
Regulering av tette bestander ved hjelp av predatorfisk
Utsettingsstrategier - styrking av bestander ved utsettinger
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Fra 1990 tas det sikte på å utvide programmet både innen disse
prosjektområdene og med delprogrammet "Ringvirkninger av fiskeforsterkningstiltak". Dette delprogrammet vil særlig konsentreres
om lokaløkonomiske ringvirkninger av fiskeforsterkningstiltak,
beregning av rekreasjonsverdi av fritidsfiske og effekter av ulik
redskapsbruk på bestanders utnytting og struktur.
Det er rimelig å anta at flere av de prosjektområder som tas opp
innen FFT-programmet vil fortsette langt utover FFT-programmets
tidsramme.

FISKEGENETIKK
Det er brukt store ressurser på å klarlegge betydningen av fiskeutsettinger, særlig hvor stor andel som blir gjenfanget ved ulike
typer utsettinger. Det er først i de seinere åra at det er blitt
lagt større vekt på fiskegenetikk, og stilt spørsmål om utsetting
av fremmed fisk kan ha negative effekter på lokale bestander.
Dette er ikke minst blitt aktualisert etter den sterke veksten
oppdrettsnæringen har hatt, med de mange rømmingene av laks fra
oppdrettsanlegg. Samme problemstilling vil også gjelde ved større
utsettinger i vassdrag.Det bør derfor legges større vekt på å
klarlegge hvilke effekter utsettinger/rømminger kan ha på
naturlige bestander.
Parallelt burde det satses mer på metoder for å styrke den naturlige rekrutteringen ved f. eks. biotopforbedringer, og manipulering av bestandene for å utnytte bestandenes vekstpotensial optimalt. Dette er problemstillinger som tas opp i Biotopjusteringsprosjektet og i FFT-programmet.

BEDRE KOORDINERING AV FISKEFORSKNINGEN
I dag er samla forskningskapasitet i Norge på ferskvannsfisk
stor. Det finnes forskningsgrupper ved samtlige universitet, ved
frittstående institusjoner som NINA og NIVA. Dessuten har mange
fiskeforvaltere ved Miljøvernavdelingene og ved enkelte distriktshøgskoler forskningsprosjekter knyttet til ferskvannsfisk.

Det

er mange oppgaver å ta fatt på, og på grunn av geografiske forskjeller kan det være rasjonelt med flere forskningsenheter. I
dag er det likevel tilsynelatende for mange ukoordinerte
forskningsprosjekter og ikke minst bidragsytere.

Det bør bli en

langt sterkere samordning av forskningen, f. eks. gjennom større
forskningsprogrammer med stor vekt på kvalifisert styring for bl.
a. å få en rasjonell arbeidsdeling og en mer målretta
forskningsinnsats. Tilsvarende bør det bli en langt bedre faglig
koordinering mellom bidragsyterne til fiskeforskningen.

ØKT INTERNASJONALT ENGASJEMENT
Med den kompetansen norske ferskvannsbiologer har i dag, burde
vår virksomhet også omfatte et internasjonalt marked. Jeg tenker
da særlig på U-landsretta innsats. Bare i liten grad har norske
fiskebiologer, bortsett fra havforskere, gått inn i norsk uhjelp. Det har kanskje sammenheng med at tiltroen til egen allsidighet og faglig kompetanse har vært for liten. Noen unntak
finnes imidlertid; Torfinn Lindem har hatt flere engasjementer,
bl. a. i Afrika, knyttet til beregning av pelagiske fiskebestander ved hjelp av hydroakustikk, et område vi er langt
framme på. Tilsvarende har LFI i Oslo hatt oppdrag i Portugal, og
ferskvannsbiologer både ved NLH og Univ. i Tromsø har i seinere
år hatt oppdrag i Øst-Afrika. Men med det faglige nivå vi
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generelt har opparbeidet, tror jeg vi kan ha langt mer å tilby
for eks. i sammenheng med utnytting av fiskeressurser i ferskvann
i tropiske og sub-tropiske områder.

Dette gjelder særlig

på

områder som krever grunnleggende analyser av fiskesamfunn og
beskatningsstrategier.
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FERSKVANNSØKOLOGISKE
SATSINGSOMRÅDER
VEDNIVA.

PÅVIRKNINGSTYPER

Eutrofiering(gjødslingseffekter)

Fursuring

Giftvirkning

Mikrobiologiskbelastning

Virkning av organisk stoff

Virkning av partikler

Reguleringseffekter
Biotester

EUTROFIERING.

Biotilgjengelighet av total fosfor og total nitrogen
i ulike typer utslipp
Tilførsler av P, N og organisk stoff fra ulike
typeområder og aktiviteter
Omsetning og transport av nitrogen i vann og
sedimenter
Bedre våre metoder for fastsettelse av tyrofinivå og
akseptabel fosforbelastning i elver
Videreutvikle metoder for prøvetaking, analyser og
eksperimenter
Avklare værets betydning for år-til-år variasjoner i
algeutvikling
Videreutvikle vurderingssystemer basert på
fastsittende alger, moser og bunndyr i rennende vann
Videreutvikle vannkvalitetskriterier for aktuelle
kjemiske og biologiske parametre i ulike typer
vannforekomster, herunder regional tilpasning av
slike
Studere mulighetene for næringsfiltrering ved aktiv
dyrking av alger, makrovegetasjon og kantvegetasjon
(Biodammer, infiltrasjonsarealer, rotsoneanlegg, mm.)
Bedre kunnskapsgrunnlaget med tanke på å kunne styre
eutrofiutvikling mot ønsket produksjon
Utprøve, og videreutvikle interne restaureringstilltak i skakkjørte innsjøer (biomanipuleringsmetoder og økoteknologiske metoder)
Studere spesifikke tiltak mot oppblomstring av
giftige blågrønnalger der tilstrekkelig næringssaltreduksjon er vanskelig

Effektvurderinger av tiltak både med hensyn til
effekt, gjennomførbarhet og økonomi
Klarlegge betydningen av atmosfæriske næringssalttilførsler
Vegetasjonskontroll i vassdrag
Effekter av jordvanning

FORSURING

I)

Videre oppfølgingav RAIN-prosjektet

Sette i gang storskalafelteksperimentmed
nitrogenforsuring(NITREX-prosjektet)

3)

Storskala felteksperimentsom belyser naturlig
forsuring (humus) kontra mineralforsuring(HUNEXprosjektet)

Beregne naturens tålegrenserregionaltmht.
belastningav sur nedbør

Videreutviklebiologiskevurderingssystemer
for sur nedbør påvirkning

Videreutviklemetoder og rutiner for kalking av
forsuredevassdrag,med tilhørendestudier av
effekter og varighet

7)

Forsuringav grunnvann

GIMIRKNINGER

Utvikle biologiskevurderingssystemerfor
metallpåvirkning(moser,alger, bunndyr)
Utvikle økoteknologisketiltak for å hindre utlekking
av miljøgifter
og til vassdrag
Utvikle metoder og modeller for konsekvensvurdering
av ulike former for deponering/disponering
Kartlegge bakgrunnsnivåerav ulike giftstoffer
Fastsetteøkologisketålegrenserfor ulike giftstoffer
Viderutvikleøkotoksikologisketestmetoder
Vurdere effekter av plantevernmidlersom kommer ut i
vann
Videreutviklebiologiskesensorer både for varsling
og overvåking

MIKROBIOLOGISK
BELASNING

Selv om dette er et sentralt område innen
vannforskning,dreier det seg som oftest om
utslipp av forskjelligemikroorganismersom ikke
direkte griper inn i økosystemet,noe som tilsier
at de fleste problemstillingeneher ligger utenfor
dagens tema.
Et par økologirelatertefelt det kunne være nyttig å
vist mer om:
Omsetning av mikroorganismeri ulike vanntyperog til
ulike tider på året.

Bedre strøm-, spredning-og dekay-modeller.

VIRIGJING AV ORGANISKSTOFF

Videreutviklebiologiskevurderingssystemertilpasset
norske forhold (bakterier,sopp, alger, moser og
bunndyr)

Oksygenforbrukmodeller

Sekundæreutrofiering

VIRKNING AV PARTIKLER

Studere virkningenav ulike typer partiklerpå ulike
organismerbåde på laboratorienivåog i meso-økosystemnivå

Komme frem til grenseverdierfor de ulike
partikkeltypenebasert på å sammenholdede
eksperimenteltfunne verdienemed observasjonerav
partikkelskaderi vassdrag.

Utvikle konsekvensmodellerfor partikkelbelastning

REGULERINGSEFFEKTER

Slameffekteri utbyggingsfasen(tunnelslam)
Slameffekteri erosjonsfasen(bassengslam)
Revegetering
Vegetasjonskontroll
Betydningav endret totalvannføring
Betydningav endret vannføringsmønster
Metoder for fastsettelseav økologisktolererbar
minstevannføring
Metoder for fastsettelseav økologisktolererbar
vannstandsvariasjon
Utvikle konsekvensmodeller
Overføringer- introduksjonav nye arter

BIOTESTER

Standardiserteakutt-tester

Standardisertekronisk-tester

Standardisertemeso-økosystemtester

Adferdstesteri tillegg til IC-tester,f.eks.
avoidancetest

Biologiske

sensorer for overvåking og varsling

KLIMAENDRINGER

OG VANNRESSURSER

AV

AVD.DIR.
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Norden er, som verden for øvrig, avhengigav vannressursene
for vannforsyningog god helse, jordbruksproduksjon
og energi,
for å nevne de mest åpenbarebruksområder.Skulle globale
klimaendringersom vi nå ser kontureneav, komme ut av menneskehetenskontroll,vil det uten tvil få skjebnesvangrefølger
for liv og levekår på jorda. Politiskebeslutningerav stor
rekkeviddevil i så fall måtte tas, også i våre nordiske land.
Selv om klimaendringeneikke skulle føre til de mest dramatiske framtidsscenarier,
og ikke nødvendigvistil bare negative
konsekvenseri vår del av verden, vil spørsmålom mottiltak
eller tilpasningkreve solid og hurtig tverrfagligviten.
Uten å gjenta her det som etterhverthar blitt nesten allmenn
kunnskap om drivhuseffekten,minnes det bare om at denne
effekten skyldes gasser i atmosfærensom hindrer utstråling
til verdensrommetav jordas egen varmestrålingi bestemte
bølgelengder.Særlig er karbondioksyd,CO2, en aktiv drivhusgass, men også metan (CHy),dinitrogenoksyd(N20) og klorfluorkarboner("KFK"-er)betyr til sammen om lag like mye som
CO2. Karbondioksyd tilføres atmosfæren ved forbrenning, og
fjernes fra atmosfærenved fotosyntesenog ved absorbsjoni
havene.
Drivhuseffektener i høy grad virksom også uten økte CO2-tilførsler.Det er viktig å være klar over at store temperaturendringerogså skjer naturlig.
Men den globale temperatur-endring
som nå ser ut til å foregå,
skjer med en hastighetsom er minst like stor som de maksimale
temperatur-endringer
som er kjent i postglasialtid. De
seneste overslagover global temperaturendring(figur1)
ligger nær 0,6°C i perioden fra 1860-årenetil 1980-årene.Det
gjennomgåendevariasjonsmønster
på den nordlige halvkule,og
stort sett også i vårt land, er en markert stigningca 1900-ca
1940, fulgt av et temperaturfall1940-ca 1970, og igjen en
temperaturøkningsiden 1970. Variasjonenegår ikke til enhver
tid i samme retningoveralt (figur2), og klimatologiener
ennå ikke i stand til å forklaredetaljenei variasjonsmønsteret. Ikke minst er virkningeneav en storstiltoppvarmingpå
skydannelse,ogdermed på strålingsbalansen
ved jordoverflaten,
et "varmt" tema.
Den observerteglobale temperaturøkningkan i hovedsak forklares som en økt drivhuseffekt,men dette er i seg selv ikke
tilstrekkeligbevis for en årsaks-virkningssammenheng.
Avviket
fra normal variasjoner likevelnå så stort, (figur3), at vi
i løpet av 10-15 år kan vente å få et klart svar på hypotesen.
De modell-beregninger
som er gjort over ventet temperaturutvikling, forutsattat drivhuseffektenfortsattforsterkes,
antyder 1,5-4,5 °C økning omkringmidten av neste århundre,
(figur4).

Også nedbørens fordelingsynes å ha endret seg over den nordlige halvkule,særlig etter ca 1930-1940,hvor midlere breddegrader har blitt gjennomsnittligtørrere,og høyere breddegrader fuktigereenn tidligereår, (figur5). Også dette er i
overensstemmelsemed klimamodelleneskonsekvenserav en drivhus-effekt,nemlig en viss forskyvningav dagens klimabelteri
retning mot polene.
Norske klimadata og hydrologiskeobservasjonergir ikke noe
klart og entydig bilde av utviklingen. Det må understrekes at
lite er gjort for å beskrive og tolke norske klimadatamed
tanke på mulige virkningerav den globale oppvarmingen.
Som dataeksempelviser Oslo-Blindernsvintertemperaturerden
velkjente stigning fra 1900 (ellerenda tidligere)til ca
1940, fulgt av langperiodisklavere temperaturer,uten noen
klar tendens til ny økning. Vinteren 1988-89 var likevel som
kjent ekstremt mild.
Norske nedbørdata,særlig fra sørvest-landet,viser en interessant tendens til et systematiskskifte over de siste ca 50
år fra vinternedbørtil høstnedbør.Mange stasjonerog avløpsserier i denne delen av landet viser også økende nedbør-/avløpsmengder.
Svært mange av de samfunnsmessigevirkningeneav en evt. sterkere drivhuseffekt,vil gi seg til kjenne gjennom vannets
kretsløp. For norsk økonomi er vannkraftproduksjonen
et åpenbart eksempel.
Det er i lys av dette at de fem nordiske sentrale institusjonene for operativ hydrologinylig har utarbeideten programplan
for forskningomkring klimaendringerog vannressurser.
Disse institusjonenekjenner et særlig ansvar for at vannressursene og deres samfunnsøkonomiskebetydningblir beaktet når
myndigheterog beslutningstakereutformer strategierfor å
møte den veldige utfordringklimaendringenekan stille oss
overfor.
Programplanener på dette stadium (juni 1989) et resultat av
de fem operativehydrologi-institusjonenes
egne vurderinger.
Planen er diskutertmed representanterfor de nordiske lands
nasjonalehydrologi-komiteer,og programmetvil bli et bidrag
til hydrologi-komiteenesfelles nordiske samarbeid.I disse
foreløpigekontaktenehar det, spesielt fra universitetshold,
blitt pekt på et behov for å forbedrevår grunnleggendekunnskap om hydrologiskeprosesserog vårt hydrologiskeanalyseverktøy som forutsetningfor detaljertekonsekvensanalyser
også av klimaendringer.
Forskningsprogrammetstenkte struktur (figur 6) er ment å
utgjøre et nødvendigbindeleddmellom scenarier for mulige
klimaendringeri de nærmeste årtier og et underlag for poli-

tiske beslutningersom evt. må fattes når det gjelder samfunnets vannbaserteøkonomi. Her er ellers ikke stedet for en diskusjon av programmetsorganisering,finansieringog praktiske
gjennomføring.
Med henvisning til de enkelte programdelergis nedenfor eksempler på mulige (og relevante)delprosjekter.Hvilke av disse
og andre prosjektideersom vil komme til utførelse avhenger
naturligvisav nordiske forskningsinstitusjoners
kapasitet og
interesse,og finansieringskildenes
mobiliseringav ressurser.
Programdel 1:
Trendstudierav avløp, markvann og grunnvann
Trendstudierav snødekke,breers massebalanseog dynamikk,
isleggingog isløsning
Trendstudieri meteorologiskedata, spes. nedbør
Endringer (tid-/rom-)i hydrologiskeekstremverdier
Endringer i sesongfordelingog regionaleforskjeller
Norden.
Programdel2:
Sammenstillingog vurderingav usikkerheteni klimascenarier
for Norden.
Programdel 3:
Modifikasjonog forbedringav smeltemodeller
Bedre modeller for breers massebalanse
Bedre parameteriseringav hydrologiskviktige elementer i
globale sirkulasjonsmodeller
Simuleringav hydrologiskescenarier.
Programdel 4:
Klimaårsakertil endringeri primær-energibehov
Produksjonssimuleringi nordiskevannkraftsystemer
Samkjøringsmodellerfor vannkraftog andre energikilder
Mulige konsekvenserfor damsikkerhet.
Programdel 5:
Muligheter for økt erosjonsaktivitet
Transport av næringsstofferunder endret klima
Vegetasjonsendringer,
evapotranspirasjonog vanningsbehov
Risiko for forsumpingog uttørking.
Programdel 6:
Transport av nitrat til kystvannet.
Programdel7:
Virkningerpå grunnvanns-forsyning,
spesielt i kystområder
Endret kjemisk kvalitet i drikkevann.

Programdel8:
Saltinntrengningi kystnærevannkilder (Eks.:Malaren er
vannkilde for 2 mill mennesker)
Trafikkavviklingog bebyggelse.
Programdel 9:
Oversvømmelsesrisikoi tettsteder
Problemerved kloakkavledningtil havet.
Programdel10 er tenkt som en syntese med kostnadsestimater,
risikovurderingog (evt.)presentasjonav ideer for mottiltak
og tilpasningi en klimatiskendret region Norden.

Figur 1

i forhold til gjenObservertetemperaturendringer
nomsnittetfor 1950-1979.Verdiene er midlet over
både land- og havområder. (EtterJones et al.,
1986).

Figur 2

Lineær trend for temperaturerover den nordlige
halvkules landområder1967-1986.Skraverteområder
Enhet: °C per tiår.
har hatt temperatur-nedgang.
(EtterJones, 1988).

Figur 3

Temperaturutviklingi forhold til ventet og naturlig klimautvikling.Referanseperiodeer 1950-1988.
Figuren viser også grenser for normal temperaturvariasjon. (Fra Miljø og utvikling,St.meld. 46,

1988-89).
Figur 4

ifølge scenarier
Globale temperaturendringer
vurdert ved Villach-symposiet1987. Ekspertene
anser at det er 90% sannsynligat utviklingenvil
følge et forløp mellom øverste og nederste kurve.
(Fra Developingpolicies for respondingto climate
change, WMO/TD-no.225,1988).

Figur 5

Nedbør-indekserfor endringerover landområdenepå
den nordlige halvkule. (EtterBradley et al.,
1987).

Figur 6

Strukturenpå det nordiske forskningsprogrammet
"Klimaforandringerog vannressurser".
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Siden dette er et seminar arrangert av NVE må vi kunne ta utgangspunkt i de problemområder NVE er opptatt av, og ikke ut fra våre generelle behov for forskning.
Hva er så hensikten med forskningen på disse feltene? Forskningen skal gjøre
forvaltningen bedre i stand til å forvalte vår vassdragsnatur. Dette krever økt
kunnskap på alle nivåer. Derfor er det så viktig å identifisere både mål og hensikt
med forskningen, både på forvaltningsnivå og på forskningsnivå, noe vi neppe har
vært flinke nok til.
Enkelte av oss har deltatt på en rekke slike seminarer hvor vi har diskutert stort
sett de samme eller svært nærliggende spørsmål. Vi har lagt fram flotte framtidsplaner som forvaltningen har nikket anerkjennende til. Har vi så kommet lengre i
vår framtidsrettede planlegging? Stort sett ikke. Det som preger systemet er ikke
mangel på ideer, men økonomiske ressurser og koordinering av forskningsaktiviteten. La oss håpe at dette seminaret gjør veien fram til handling kortere.
Hvilke forskningsaktiviteter som er aktuelle er nær sagt kun begrenset av vår
fantasi og kunnskap, dvs, nærmest ubegrenset. Alt er selvsagt ikke like relevant i
denne sammenheng, men all forskning kan bidra til en bedre forvaltning av vår
vassdragsnatur på kort og på lang sikt. Mye av forskningen har hittil vært av
beskrivende art, og det synes behov for en sterkere satsning på mer hypotesepreget
forskning gjerne kombinert med eksperimentelle

forsøk.

Det har vært anvendt tildels betydelige midler til forundersøkelser, mens det er
satset langt mindre midler på virkningsundersøkelser.

Vår kunnskap er deretter. Vi

har gjennom forundersøkelsene skaffet oss et rimelig godt bilde av naturforholdene
store deler av Norge. Vi har fått økt kunnskap om utbredelsesmønstret og biotoppreferanser hos sentrale dyregrupper, mens vår kunnskap om produksjon og biomasse i de enkelte samfunn er fortsatt dårlig. Vår beskrivelse av konsekvensene er
langt mindre presise og ofte bygget på få og gamle undersøkelser. Missforholdet
mellom omfanget av forundersøkelsene

og virkningsundersøkelsene

trukket fram en rekke ganger, blant annet i økoforsk's(1986)
rørende kunnskapsnivået

innenfor vassdragsreguleringer

har vært

utredning ved-

og ferskvannsinverte-

brater. Det synes allikevel vanskelig å få gjennomslag for økt satsning på virkningsundersøkelser. Til tross for at de store kraftutbygningsprosjektenes

tid er

forbi vil det fortsatt være behov for en relativ sterkt satsning på virkningsundersøkelser da framtidig forvaltning av nye og eldre utbygde vassdrag bør bygge på best
mulig kunnskap både om de angjeldende systemer og om effektene av de aktuelle
tiltak. For å lette finansieringen av slik forskning og for å effektivisere bruken av
slike midler vil jeg trekke fram et gammelt forslag til "miljøfond" bygget opp av
midler fra prosjekter under planlegging/utbygging.

I flere saker er det foreslått

avsatt midler til etterundersøkelser. Slik det er i dag må disse midlene brukes i det
enkelte aktuelle vassdrag, og kan ikke brukes til prosjekter i andre vassdrag hvor

tilsvarende problemstillinger

er aktuelle, og hvor forholdene ligger bedre til rette

for å- oppnå svar på de spørsmål som stilles. Ved å samle slike midler i et fond, med
et faglig sterkt styre, vil det være mulig å effektivisere bruken av midlene til å løse
aktuelle problemer der hvor de lettest lar seg løses. Oppbyggingen av fondet kunne
skje som en engangsavgift fra utbyggerne beregnet enten ut fra forventet antall GWh
eller som en viss andel av utbyggingskostnadene. Et slikt fond bør også kunne bygges
opp med bidrag fra andre store interessenter knyttet til våre vassdrag.
Verneplanarbeidet og forundersøkelsene

i vassdragsutbyggingsprosjektene

har

framskatfet et meget stort materiale fra mange vassdrag fra alle deler av landet. Til
tross for at det gjennom Vassdragsforsk og Økoforsk ble utarbeidet oversikter over
kunnskapsnivået innenfor de fleste naturfag er det fortsatt stort behov for systematisering av kunnskapen slik at denne blir lettere tilgjengelig for alle miljøer.
Gjennom Verneplan for vassdrag er et relativt stort antall vassdrag vernet mot
kraftutbygging. Dessverre er vernet mot andre typer inngrep meget svakt, og i
enkelte tilfeller har andre typer inngrep ødelagt de verdiene man egentlig ønsket å
verne. Spørsmålet om å få endret Naturvernloven til også å omfatte de varig vernede
vassdrag har versert lenge, og i utredningen Naturvern i Norge (NOU 1980:23)
heter det (side 53):
"Miljøverndepartementet

vurderer å foreslå endring av naturvernloven

slik at

den gir hjemmel for vedtak om vern av vassdrag"
Etter hva jeg vet vurderer departementet fortsatt saken. Alt vernearbeid er rettet
mot det å ivareta naturens mangfold. Den viktigste måten dette kan gjøres på er
nettopp gjennom vern av et representativt utvalg av vassdrag forutsatt at disse er
sikret mot andre store kulturinngrep. I verneplan-arbeidet

er det spesielt to

begreper som har spilt en sentral rolle i vurderingen av de enkelte vassdrag;
vassdragenes verdi som
typevassdrag

referansevassdrag
Typevassdragene er nettopp rettet inn mot å ivareta et tverrsnitt av norsk vassdragsnatur, mens referansevassdragene er viktige i en overvåkningssammenheng
hvor utviklingen får gå sin gang uten ytre påvirkning. Begge disse vassdragstypene
vil representere,

spesielt i framtida, en viktig ressurs innenfor alle typer for

ferskvannsbiologisk

forskning.

Mange av oss har vært opptatt av ideen bak NTNF's prosjekt Forsknings- og referansevassdrag (FORSKREF) hvor ett av delmålene var å etablere langsiktige, biologiske måleserier. Ambisjonsnivået stod desverre ikke i forhold til økonomien, og
nå vil kun deler av programmet videreføres i Atna. Biologene trenger langsiktige
måleserier på linje med hydrologenes og meteorologenes serier. Dette er et prosjekt
av stor betydning både forskningsmessig, forvaltningsmessig og av hensyn til
kommende miljøkatastrofer. Jeg vil derfor etterlyse handling fra forvaltningens

side hvor de økonomiske rammebetingelser står i rimelig forhold til behovet.
De regulerte vassdragene er en vel så viktig forskningsressurs som de varig
vernede, en ressurs forskningen i for liten grad har utnyttet. Det synes ikke som om
forskningsinstitusjonene, spesielt universitetene, har oppdaget at disse representerer muligheter for eksperimentelle storskalaundersøkelser som en ellers ikke har
mulighet for. Her er mulighet for både mer anvendte såvel som mer grunnforskningspregede undersøkelser. Forvaltningen bør arbeide for å få etablert minst et
par mindre vassdrag øremerket slike mer eksperimentelle forsøk. Ved å dekke de
økonomiske tap som kraftverkseieren vil bli påført ved å stille "sitt" vassdrag til
disposisjon for forskningen burde det være mulig å få til en avtale innenfor gitte
rammer.
Et felt som er under full oppseiling er forskningen omkring effekten av tiltak i
regulerte vassdrag, et felt som nylig er behandlet på et seminar på Voss. Det er
viktig med økt innsats på dette feltet siden vi har et meget stort antall, tildels gamle,
regulerte vasdrag med behov for tiltak. økt kunnskap er den beste forutsetning for
fornuftige tiltak. Forskningsmiljøene har forstått å ta de nye signalene, og det er
fremmet forslag om en rekke nye programmer og prosjekter. Bedre bruk av vannressursene
sjektet

(BBV), Fiskeforsterkningsprosjektet

er eksempler

på siike

programmer.

(FFT) og Biotopjusteringspro-

Et annet

prosjekt

av interesse

i denne

sammenheng er også Fleksibelt manøvreringsreglement hvis målsetning er å optimalisere bruken av tilgjengelig vannressurs for ulike brukerinteresser etter at
kraftutbyggeren har fått sitt. Det er trolig mye å vinne på en slik optimalisering i
bruken av vannressursen, men vi mangler praktisk erfaring. Prinsippet forutsetter
god kunnskap om de biologiske systemene i vassdraget, og hvilke krav de enkelte
arter stiller til miljøet. Det er utprøvet i bl. a. England og USA og mye erfaring kan
sikkert hentes derfra, men vi trenger erfaring fra norske forhold. For å høste
erfaring bør prinsippet ut-prøves i ett eller flere mindre vassdrag, og i denne
sammenheng vil de forannevnte ekperimentelle vassdragene kunne brukes.
Som oppsummering av det foregående kan følgende prioriterte forskningsoppgaver
defineres:
Systematisering av foreliggende kunnskap
Langsiktige biologiske måleserier - videreføring av FORSKREF
Eksperimentelle forsøk i regulerte vassdrag
Forskning i tilknytning til tiltak i regulerte vassdrag
-Biotopjusteringsprosjektet
-BBV
-FFT
-Fleksibelt

manøvreringsreglement
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1. Innlednin
Flom og erosjon fører årlig til skader på hus, veger, dyrka mark
m.v for flere titalls millioner kroner. Eksempelvis førte
storflommen på Østlandet 16.-18.10.1987 alene til skader i
størrelsesorden 250mi11. kr (Naturskadepoolen) og flommen
03.09.88 antakelig til noe lignende.
forbindelse med større flommer vil det som regel bli kraftig
erosjon.
Erosjonen foregår dels som følge av overflateavrenAing ved at
regnvann samler seg i søkk i terrenget og graver ut løsmasse. Der
det er høye skråninger kan overflatenedløp føre til voldsom
erosjon og ravinedannelse.
Det er erosjonen som foregår ved at elve/ bekkeløp eroderer
siden og bunnen av elveløpet vi er særlig opptatt av.
Der det er høye skråninger vil erosjonen i løpet utløse
massebevegelse i sideskråningene til elva, enten i form av
langsomt sig eller ved plutselige ras. Særlig dramatisk blir
dette der det er kvikkleire i grunnen og store leirras utløses.
Rasmassene vil i første omgang legge seg igjen i dalbunnen, og
elva eroderer videre i rasmassene.
Et annet eksempel er Helgådalen i Trøndelag hvor elva tok seg
nytt far forbi en foss og senket seg 17 meter. Dette medførte
igjen en tilsvarende senking bakover med voldsom erosjon i
hovedløp og sidebekker. Her har Forbygningsavdelingen utført
sikringsarbeider for ca. 15 mill, kroner i samarbeid med
Naturskadefondet og kommunen.
Eksemplene viser hvordan vannet tilføres store mengder masse
under flom. Vannet blir grumsete; vannkvaliteten forringes og
oppfattes av de fleste som lite tiltalende. Det kan også føre til
problemer for livet i elva. Det kan jo nevnes at et resultat av
sikringsarbeidene i Helgådalen er en bedret vannkvalitet. Dette
har antakelig vært medvirkende til at laksefisket i Verdalselva
har tatt seg betraktelig opp i de senere år.
Suspendert materiale vil dels inneholde og dels bringe med seg
næringsstoffer som igjen kan gi grunnlag for uønsket algevekst.
Det tenkes da spesielt på fosfor som dels er innkorporert i
leirmineralene og dels følger adsorbert til leirmineralene.
Dette er utgangspunktet for prosjektet angående erosjon i
leirområder og forurensning. Ved å forbygge stoppes erosjonen og
dermed massetransporten ut fra området.
Et annet problem er oversvømmelser av elveslettene. Her vil
lettløselige næringsstoffer kunne gå i løsning og masse kan også
bli spylt vekk og bli transportert nedover i vassdragssystemet.

Et aktuelt tiltak for å unngå oversvømmelser er bygging av
flomverk, som det bl.a i Solør er bygd en rekke av.
Uønskete elementer i sedimentene, som f.eks. tungmetaller kan
også bli ført med vannet som følge av erosjon eller utlekking.
Dette skjer dels fra naturlige forekomster og dels fra gruver/
gruvetipper.
Aktuelle tiltak her er forbygging for å hindre erosjon evt.
tetting for å hindre utlekking av skadelige stoffer.
Landbruket og andre som gjør inngrep i terrenget tar ofte ikke
tilstrekkelig hensyn til vannets krefter. Det finnes mange
eksempler på uheldig utførte bakkeplaneringer i leirområdene,
hvor resultatet har blitt en tildels betydelig erosjon og med
derpå følgende fare for forurensning. Det samme kan være tilfelle
i forbindelse med utbygging.
I forbindelse med kraftverksmagasiner kan det være.behov for
sikring av tilløpssbekker for å hindre ukontrollert erosjon og
derav skader, samt utspyling av leire osv, som kan virke
forurensende. Et eksempel er fra Hamlagrøvatnet, hvor en bekk er
sikret mot bunnsenking ved bygging av små terskler.
2. Flom- o

eros'onsikrin

i Forb

nin savdelin en

Samfunnet har til alle tider lagt mye av sin virksomhet nær
vassdragene. Dermed oppstår også behovet for å beskytte seg, når
naturen er på sitt mest voldsomme.
Som følge av dette behovet har staten også sett sitt ansvar for å
beskytte verdier langs vassdragene. Dette arbeidet planlegges og
utføres av Forbygningsavdelingen i NVE etter søknad fra berørte,
Forutsetningen er at årsaken til erosjonen eller oversvømmelsene
er "naturlige" forhold.
Ved flomsikring og erosjonssikring beskyttes hus, veger, dyrka
mark m.v. De enkelte tiltak vurderes utfra sin samfunnsmessige
nytte inkludert miljøhensyn, og prioriteres utfra dette. Ved å
beskytte dyrka mark mot erosjon bevares også matjord som en
viktig del av vårt ressursgrunnlag.
Jeg nevner dette bare for å vise at dette er utgangspunktet for
Forbygningsavdelingens eksistens. Dette å hindre forurensning
kommer inn som et nytt moment, men er selvsagt ikke mindre viktig
av den grunn.
Som eksempel kan nevnes at Forbygningsavdelingen i 1988 sikret
51 km elvestrekning med forbygning og det er utført 26 km
flomverk. Tilsammen er det ved disse tiltak sikret et.bruttoareal
på 10.500 daa mot utrasing eller oversvømmelse. I alt er 165
bygninger beskyttet inklusive kirke, grendehus, bolig- og
industribygg. I tillegg er mange km riks- og fylkesveger, noen
jernbanestrekninger og et par store dammer sikret. Det er bygget
70-80 terskler i miljøvernsammenheng eller for sikring av
elveløp.
Aktuelle tiltak:
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Plastring av elveskråninger og evt. bunn med et lag stein/ grus,
forbygging, er det vanligste tiltak mot erosjon. Forøvrig vil
bygging av terskler være svært aktuelt for å stabilisere bunnen.
Disse tiltakene vil stoppe masseflukten ut fra dette området ved
å hindre undergraving av skråninger og bunnsenking. Dermed vil
også partikkelbundne næringsstoffer bli holdt tilbake fra
vassdraget.
Flomverk hindrer oversvømmelse og skader som følge av
overstrømning i flom.
I forbindelse med sikring av konsentrerte forekomster av
gifstoffer i naturen eller som følge av gruvevirksomhet vil både
forbygging mot erosjon og tetting mot utlekking være aktuelle
tiltak.

3. Pros-;ekt "Forurensnin som føl e av leireros'on o
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Js,
'modet
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,emIddel her er
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s•es
på

dPt
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:rtngsLofl
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eit en stor del av
st det som har med
_ og massetransport å gjøre, i områder som Romerike.
Spørsmålet er hvor stor andel som skyldes landbruket og hvor stor
del som skyldes naturlig erosjon i elver og bekker.

Styringsgruppen for prosjektet består av medlemmer fra NVE,
Forbygningsavdelingen og Hydrologisk avdeling, NGI,
fylkeslandbrukskontoret og fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Mandatet går noe forkortet ut på:
Klarlegge betydningen av erosjon i elve/ bekkeløp som kilde
til forurensning sett i forhold til den totale sedimenttransport.
Utrede mulige erosjonsforebyggende tiltak med anslag på effekt
og kostnad.
Arbeidet er delt i fire faser, Fase I som gikk ut på en foreløpig
klargjøring av elveerosjonens betydning utfra tilgjengelig
materiale i dag, er gjennomført. Dette arbeidet ble finansiert
via Miljøpakke Romerike. Arbeidet har munnet ut i en rapport
utarbeidet av Jim Bogen fra NVE, og Moen og Sandergen fra NGI. Av
konklusjonene herfra vil jeg nevne:
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"I vassdrag med høye og bratte skråninger vil elveløpserosjon
over tid kunne bidra like mye til sedimenttransporten i
vassdraget som erosjonsmateriale som følge av jordbruksaktivitet.
Flom- og erosjonsvern som forhindrer at terskler senkes og
skråninger undergraves under store flommer vil føre til mindre
produksjon og utspyling av erosjonsmateriale, og redusere
tilførselen av partikkelbundet fosfor til vassdragene."
Fase 2 går ut på en konkret kartlegging av sedimenttransporten og
kilder til denne. Dette arbeidet

startes

opp i disse dager.

Fase 3 er tenkt å gå ut på en utredning av alternative tiltak mot
elveerosjonen.
Fase 4 vil såframt konklusjonen underveis tilsier det, gå ut på å
utarbeide detaljerte forslag til erosjonssikring i Akershus med
forventet effekt og kostnader.
Fase 2

er delt inn i en del underprosjekter:

Oppsetting av målestasjoner.Målestasjonene vil måle vannføring
samt ta regelmessige prøver av suspendert materiale. Leira er
plukket ut som eksempelområde og her er etablert en stasjon i
hovedelva. I tillegg opprettes en stasjon i en liten bekk som i
svært liten grad er påvirket av menneskelig aktivitet.
Kartlegging av sedimentkilder., som går ut på kartstudier,
flyfotostudier og feltbefaringer for om mulig å finne dominerende
sedimentkilder.
Fosfor. Det vil bli tatt prøver av jordsmonnet som undersøkes
med hensyn på hvilke fosforforbindelser som finnes og de ulike
bindingsformer. Det vil også bli undersøkt algetilgjengeligheten
av fosforet.
Undersøkelser av delfelt; erosjonsintensitet. Dette går ut på
å finne fram til erosjonsintensiteten ulike deler av feltet har
vært utsatt for, ved å måle radioaktiviteten (Cesium).
Sedimentundersøkelse, Øyeren.
Det tas opp en borkjerne fra bunnsedimenten i Øyeren, for å finne
ut mer om variasjonen over tid av sedimenttransporten i
nedslagsfeltet til Øyeren.
•

4. Forsknin sbehov
Det er behov for mer kunnskap om hvor mye av sedimenttransporten
som kan tilskrives naturlig erosjon sett i forhold til bidraget
fra andre kilder.
Hvordan er f.eks. de naturlige variasjoner over tid? 1980-årene
har vært fuktige med flere store flomepisoder her på Østlandet.
Dette har resultert i en voldsom erosjon og massetransport.
Landbruket er tildelt mye skyld, men antakelig spiller erosjonen
i elveløpene også en stor rolle. Hvor stor? Her er det sentralt å
komme i gang med sammenhengende målinger av sedimenttransporten.

Dersom vi kan forvente mer nedbør i framtiden, må det også
forventesat erosjonen og derav sedimenttransportenvil øke.
Foreløpig kan man bare filosofere over hvordan tilstanden i
vassdragene og i Skagerak var like etter siste istid, eller mer
nærliggende etter Stor- Ofsen som herjet over Østlandet i 1789?
Historien forteller om en mengde jordskred, utspyling av dyrka
jord, organisk materiale osv.
En aktuell problemstilling vil også være: Det er "naturlig" at
leire, næringsstoffer, tungmetaller etc. tilføres vassdragene,
særlig i forbindelse med flomepisoder. Skal man la dette gå sin
gang eller skal vi prøve å hindre det i noen grad?
Uansett hva man mener om dette må det være viktig å være klar
over hvor mye de enkelte kildene bidrar med. Dermed kan man også
sette realistiske mål for hva som kan oppnås ved tiltak innenfor
landbrukssektoren. Dette er særlig viktig sett i lys av de
betydelige ressurser som i dag settes inn for å redusere
landbrukets bidrag.
Av andre problemstillinger som det er aktuelt å utrede er en
nærmere kvantifisering av betydningen av flomverk for å redusere
forurensningen. Dette har vært med i en vurdering foretatt av
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF):
"Kostnader ved tiltak mot landbruksforurensning."

Det savnes imidlertidmer konkrete undersøkelserher av effekt.
Betydningen av naturlige giftstoffer og muligheten for å hindre
spredning er også en aktuell problemstilling, jfr. ovenfor.
Hvis det er slik at vi ønsker å forbygge, er selvsagt neste
trinn: Hvordan utfører vi disse arbeidene på beste måte; teknisk,
økonomisk og ikke minst miljømessig.
Sprengt stein i forbygninger er svært mye brukt her i landet, men
en vurdering av andre former vil alltid være aktuell.
Flomverkenes plassering i forhold til opprinnelig elvekant har
også stor praktisk og miljømessig betydning. Ved å beholde et
forland bedres adkomsten til elva for fiskere osv., opprinnelig
vegetasjon kan i større grad beholdes osv. Dette er'ting som i
stadig større grad innarbeides i Forbygningsavdelingens planer.
Tiltak for å skape bedre muligheter for fugl og fisk til å
trives, er også svært aktuelle. Det kan nevnes at vi i samarbeid
med miljøvernavdelingene i Hedmark og Oppland og "Operasjon
Mjøsørret" nå utfører biotopforbedrende tiltak bl.a i Moelva og
Brumunda. Dette gjelder dels strekninger hvor forbygningstiltak
tidligere er gjennomført, dels gjelder det forbedring av
naturlige elvestrekninger.
Et aktuelt problem i slike strie og masseførende elver er å finne
fram til utforminger av terskler/ fiskekulper som fungerer
teknisk og miljømessig over tid.
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Målenett for sedimenttr

rt

Hydrologiskavdeling driver forskningog forvaltningpå fagfeltet
erosjon og sedimenttransporti vassdrag. Tradisjoneltsett har
arbeidetvært knyttet til vannkraftutbygging.I de senere år har
imidlertidarbeidet i stadig større grad vært knyttet til miljøproblemer og ressursutnyttelsei vassdragene.
Det er etablert et målenett for sedimenttransporti vassdragene,
fig. 1. Målenettetomfatter pr i dag 22 målestasjoner.Stasjonene
er etablert i tilknytningtil konkrete problemstillinger,men data
innsamaesog lagres på en slik måte at det øker den grunnleggende
kunnskapenam erosjonsprosessene.
Målestasjonenedekker f.eks. forskjelligetyper løsmasserog erosjonsprosesseri ulike landsdeler.
Målingene er besert på hyppig prøvetaking,oftest 2-4 prøver pr
døgn, og omfatter transportav organisk og uorganiskmateriale.Det
tas rutinemessigkornfordelingsanalyser
av suspensjonsmaterialet
i
transport.På enkelte stasjonerer det også rutinemessigemålinger
av bunntransport.
I dette foredrageter det fokusertpå noen problemer sam antas å
være viktige i tiden frem mot år 2015.

Jorderosjon
Stor materialtransporti vassdragenesam følge av jorderosjoni
tilknytningtil jordbruksvirksamhethar ført til alvorlige
forurensningsproblemer
i Norge. Partikkelbundnenæringsstoffersom
fosfor og til en vlss grad nitrogen har vært en medvIrkendeårsak
til algeoppblamstringen9371 har hatt katastrofalevirkninger for
fiskeoppdrettsnæringen.
VI må nok regne med mange slike oppblamstringer i årene fremover.
I en global sammenhenger tapet av jord et mer alvorlig problem.
Lester Brown, direktør for Wbrld Watch institutteti Washingtonhar
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1. Målestasjoner for sedimenttransport i norske vassdrag.
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særlig pekt på at dyrkningsjorder en ikke-fornybarressurs. Frem
mot 1980 økte verdens jordbruksareal.I perioden 1980-90 har
imidlertidarealet avtatt. Samtidighar jordas befolkningøkt
betrakteligog forventesførst å stabilisereseg på 8-9 mIlliarder
mennesker i neste århundre.Dette vil kunne føre til en alvorlig
svikt i verdens kornproduksjon.
Jorderosjoner en medvirkendeårsak til at dyrkningsarealene
reduseres.I enkelte områder går erosjonsprosessenesvært raskt. I
rødjordsamrådenei den sydlige delen av Brasil er dybden til fjell
bare 6 m. Hvis ikke jorderosjonenbremses, er det forholdsviskort
tid før jordsmonnetkan forsvinnehelt i disse amrådene.
økt kunnskap om erosjonsprosesserog sedimenttransporter derfor en
viktig oppgave i tiden fremover.Målenett med målestasjonerfor
sedimenttransporti vassdrag vil være et viktig redskap til å
overvåke den totale erosjoneninnenforet landcmråde.

La

•

av materiale i vassdra

Vi vet forholdsvismye am transporteni vassdragene,men lite am
materialetsbevegelserfra kilde til utløpet av vassdraget i havet.
Mye tydr på at denne bevegelsentar mye lenger tid enn antatt. For
det bunntranspartertematerialetkan det dreie seg am århundrer.
Det suspendertematerialetkan gjennamgåen syklisk sedimentasjon
cg resuspensjonsam kan vare i flere år cg i større vassdrag
kanskje flere decennier.I undersøkelseri USA og Canada har det
vist seg at konsentrasjonenav partikkeltundnepesticider ikke går
ned selv om utslippene for lengst har stoppet.

vhb/te-jbo-maalenett
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Erosbn i høyf-ell

-

arktiske strøk

I det kalde klimaet i våre høyfjellsamråderskjer gjenvekstenav
vegetasjon svawt sakte. Skader på vegetasjonensam følge av
anleggsvirksomheteller ferdselmed terrenggåendekjøretøyertar
lang tid for å repareresog arealenevil 1 lang tid være utsatt for
erosjon og bortvaskingav jordsmonnet.Langtransporterteforurensninger eller klimaendringervil også kunne svekke vegetasjcnen.
Dette kan ha næringsmessigbetydning i amråder med reinbeiting.Til
tross for at store områder av Nbrge ligger i høyfjell og arktiske
strøk er det utført forholdsvisfå undersøkelseravjorderosjon.
Dette gjelder også SvaIbardhvor slike problemstillingerer av stor
betydning for den videre forvaltningav naturressursene.

Sk sdrift

brderos'on

Moderne skogsdriftmed bruk av tunge maskiner og flatehugstav
store områder forsterkerjcwderosjcnenog øker utvaskingenav
materiale.Flatehugstenforandrerogså fordampingog infiltrasjon
og fører til skarpere flcmtopper.Eette er særlig påvist i
undersøkelserfra Sverige.Graden av erosjon
avhengig

av løsnassetype

og utvaskingvil vawe

og topografiskeforhold. I Atna-

vassdragetsnedre del ble det påvist en betydelig
suspensjonstransporten
sam en følge

av nybrottsarbeid.

økning av
Jorderosjon

fra skogsdriftbør ofres mer oppmerksamheti fremtiden.
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Gruvedri
ft

seclimenttr rt

I Glommaved Orvastilløpsyd for Røroser det avleiringer
fra
utslippfra gruvedrifti 200 år. Tungmetaller,
bl.a.kadmium,er
bundettil partiklerog bevegerseg i vassdraget.
Elvebanker
nedoveri Glommaer utenvegetasjonpå grunnav forgiftninger.
Materialetføresogså i suspensjon
og kan seespå elveslettene.
En
forurenset
horisonter ofte 1-2 m tykk.Underdet forurensede
materialefinsdet flomsedimenter
fra tidenfør gruvedriften
startet.Hvis det ikke settesinn tiltak,vil forurensningen
med
tidensløp bre seg over langestrekninger.
Denne lokaliteten
illustrerer
forholdsom ofte er tilfellei norskevassdrag.I mange
tilfellekan tungmetallene
også kommefra naturligeforekomster
som
også forringervannkvaliteten.
Det er for eksempelantattat
naturligkvikksølvskaperhøye kvikksølvkonsentrasjoner
i
vassdragene.
I alledissetilfellene
kan erosjonsvern
av
forurensede
sedimentkilder
i vassdragene
forhindrespredningav
forurensningerog forbedrevannkvaliteten.Undersøkelserav erosjon-

og sedimenttransportprosesser
1 vassdragene
vil være viktig for å
bestemme amfang av og lokaliseringav erosjonsvernet.

Bunntrans rt

ttak i vassdra

Grusressurser
som utvinnesfra bunntransporten
i vassdragene
representerer
betydeligeøkonomiske
verdier.Det tilgjengelige
volumeter imidlertid
bestemtav totaltransporten
i vassdragene.
Inngrepi sedimentkildene
mInskertotaltransporten.
Det har vist seg at volumenepå uttaker mangegangerstørreenn
den transporten
som er målt.Målemetodene
for bunntransport
må
forbedresog måleprogrammene
utvIdesfor å registrerede reelle
grus-og sandressurser
som materialtransporten
representerer.
VI
burdeogså få bedrekunnskapom kildenetil bunntransporten
vassdragene
og hvordanklimaendrInger
vil påvirkeerosjonsprosessene.
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Isbreeneer en stor og fornybarkilde for bunntransporti en rekke
norske vassdrag. Isbreer som går frem vil øke tilførselentil
vassdragene.I de senere år er det registrertat en rekke kystnære
breer går frem på grunn av nedbørøkning. Når breene går frem over
dalskuldre,vil en stor del av det materialet som nå avleires foran
breene falle direkte ned i vassdrageneog fylle opp elveløpenemed
større risiko for flomskader.Forskningsom fører til en bedre
forståelse og prediksjon av slike situasjoner vil føre til at vi er

bedre rustet til å møte en slik situasjonnår den oppstår.

Drift av vannkraftverk
Turbinslitasjesom følge av partikkeltransporti driftsvannettil
kraftverkenevil enda i mange år være en viktig cppgave å løse.
Målesystemerfor måling av partikkeltransportgjennom turbinene
bør videreutviklesog innstalleresi flere kraftverk.Ved nærmere
kunnskap an slike forholdvil turbinslitasjekunne reduseres.

Sedirnenttr

rtmodeller

Realistiskemodeller for sedimenttransporti vassdrag fins bare i
begrensetgrad. Det bør etterhvertutvikles modeller som kan
forutsi den samlede effekt av mange inngrep i et vassdrag. Etter
hvert som data fra måleprogrammeneakkumuleresskulle det være
mulig å utvide kunnskapenpå dette området.
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HVA SKAL VI

BRUKE VASSDRAGENE

VÅRE TIL
HVILKE

I

KRAV TIL

FREMTIDEN?
KUNNSKAP KREVER
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De fremtidge,mulige endringeri det globale klimaet tilsier at Regjeringenstenkepausei
utbygging av vannkraftmå opphøre.Troverdigheteni arbeidet for skjerpedemiljøkrav
internasjonaltkrever at vi bygger ut de resterendereserverav vannkraftfor å dekke
kraftetterspørselen
i årenefremover.Vi kan ikke basereoss på å produsereelektrisitetpå
grunnlagav gass fra Nordsjøenog Haltenbankentil bruki Norge.Nåxmiljøkostnadeneblir
reftekterti energiprisene,vil kostnadeneved gasskraft være klart høyere enn selv de
dyrestevannkraftprosjektene.
Vannressurssystemet
må utformesslik at det blir så "robust"
og "elastisk"at systemet fungererrimeligbra ved endringeri klimaet som overskriderde
naturlige klimavariasjonersom man til nå har dimensjonertsystemet etter. Det må
utviklesflere sett av klimarelatertescenarierfor å bestemmevirkningerav forandringeri
nedbør,fordunstningog avrenningpå vannforsyningog kraftproduksjon.
I stortingsmeldingen om Miljøog utvikling (1) henviser man til Samlet Plan (2) der en
kraftmengde på 125 TWh er satt som et mål på en skånsom kraftutbygging. En utbygging
utover dette vil gi svært kostbare og/eller konfliktfylte prosjekter. Det sies videre at på
lang sikt er utbyggingsmulighetene uansett begrenset. Derfor er det i følge
stortingsmeldingen ikke aktuelt å endre politikken for forvaltningen av vassdragene. Samlet
Plan for vassdrag skal fortsatt legges til grunn for kraftutbygging.

I Regjeringens hovedalternativ for den fremtidige kraftdekningen (3) er det en sentral
forutsetning at det kan produseres elektrisitet på grunnlag av gass fra både Nordsjøen og
Haltenbanken.

Og i dette

alternativet

vil det

derfor ikke være behov for alle

vannkraftprosjekter som det nå foreligger konsesjonssøknad for.
Regjeringens viktigste hovedmål i klimasammenheng er i følge (1):
• Å bekjempe drivhuseffekten og være en pådriver i arbeidet for å få i stand en
forpliktende internasjonal klimaavtale så snart som mulig
Denne målsettingen

harmonerer

svært

dårlig med planene

om å erstatte

videre

vannkraftutbygging med gasskraft. Nå sier man riktig nok i (1) at økt vekt på miljøkrav
knyttet til utslipp og de farene man ser ved bruk av fossilt brensel, kan føre til at
vannkraftressursene blir mer verdt.
Dersom myndighetene fortsatt velger å, se bort ifra vannkraftens miljøvennlighet, vil
energimeldingens hovedalternativ kunne føre tiI at vi før år 2000 har bygget ut nærmere 15
TWh gasskraft for å dekke innenlandsk kraftetterspørsel. Da vil vi ikke under noen
omstendigheter kunne oppfylle Norges internasjonale miljøvernforpliktelser. Vi vil dermed
ikke ligge i fremste rekke når det gjelder opprydding og forebygging av miljøskader innenfor
egne landegrenser. Og troverdigheten i arbeidet for skierpede miljøkrav internasjonalt vil
svekkes sterkt. Denne troverdigheten

anser man i (1) som hovedutfordringen

i arbeidet for

miljø og utvikIing og Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport.
Regjeringens mål om å redusere veksten i CO2—utslippenei løpet av 1990—åreneog senest i
år 2000 vil kun være lek med ord, dersom Regjeringen følger energimeldingens
hovedalternativ
og med nåværende
Samlet plan som rettesnor
for videre
vannkraftutbygging. Gasskraftens CO2—problem kan enklest illustreres ved at et planlagt
gasskraftverk på Kårstø (5 TWhe/år) vil slippe ut ca. 1,2 ganger så mye CO2 som samtlige
personbiler i Norge. Oversikten under gir andre sammenlignbare tall.
CO2 UTSLIPP I NORGE (1985)
Totalt
33.106 tonn (100 %) (20 000-106 tonn i verden)
Transport
45 %
Industri
40 %
El.produksjon
0%
Øvrig virksomhet
15 %
—

Spesielle kilder
Stasjonær forbrenning
Industrielle prosesser
Personbiler
Sjøfart
Lufttrafikk
Gasskraftverk
(5 TWhe/k)

(106 tonn)
12,6
5,5
4,4
3,4
1,7
2,5

I tillegg til CO2 dannes det også dinitrogenmonoksid (N20) ved forbrenning av fassilt
brensel. Utslippene av N20 er ca. 0,02 % av CO2—utslippene.
DRIVHUSEFFEKT/KLIMAENDRINGER OG HYDROLOGI
Det er to hovedmåter å nærme seg problemet med å forutsi hvordan klimaet viI bli på en
fremtidig varmere klode. Vi kan:
Lage prognoser ved å,ta i bruk numeriske klimamodeller. Modellene som finnes er i dag
ikke i stand til å forutsi klimaet regionalt med tilstrekkelig stor grad av sikkerhet. Men
at drivhusgassene (1120, CO2, KFK, CI14, N20 og 03) fører til en global
temperaturøkning på jorden er atmosfæreforskerne ikke i tvil om
Sammenligne kalde og varme perioder i fortiden og bruke resultatene til å lage
prognoser for klimaet på en fremtidig forventet varmere jordklode, både globalt og
regionalt. Den største usikkerheten ved denne tilnærmingsmetoden
er at
grensebetingelsene (innstrålingen fra solen, fordeling av land—, vann—, is— og
snømasser, atmosfærens sammensetning osv.) vil kunne være forskjellige i de periodene
som sammenlignes
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Resultatene fra eksperimenter med mange forskjellige numeriske klimamodeller indikerer
(4,5,6,7,8):
Den globale middeltemperaturen på jordoverflaten vil øke med 2 —6 °C i løpet av det

neste khundret
Havnivået vil øke med 0,3 —1,5 m, i hovedsak som et resultat av termisk utvidelse av
sjøvann og at is på land smelter
Nedbøren, avrenningen og jordfuktigheten vil avta om sommeren og øke om vinteren
over store områder på middels høye og høye breddegrader på den nordlige halvkule.
Områdene omfatter blant annet de store slettene i Nord—Amerika, Vest Europa,
Nord—Canada og Sibir. Globalt kan man regne med at nedbør og fordunstning vil
kunne øke med 2-3 % per °C global oppvarming
Variasjonene i middeltemperaturen fra år til år og differensen mellom maksimums— og
minimumstemperaturen i løpet av døgnet synes å bli mindre i en varmere verden
Variasjonene i nedbøren synes å øke når nedbørmengden øker
Tidligere snøsmelting
Tørrere somrer på midlere og høye bredder
økt jordfuktighet på midlere og høyere bredder i løpet av den kaldeste halvdelen av
året, som en følge av økt transport av fuktig luft mot polområdene og dermed mer
nedbør
Tørrere vintrer og mindre jordfuktighet i de nordlige delene av de subtropiske
ørkenene, på grunn av at regnbeltet på midlere bredder forskyves nordover
Usikkerhetene i resultatene fra de numeriske klimamodellene kan grupperes i to typer

knyttet til:
1 Fremtidig forbruk av fossilt brensel, graden av avskogingog andre virksomheter som
bidrar til utslipp av drivhusgasser.
2

Responsen til det klimatiske systemet. Det vil si hvordan systemet vil svare på økte
konsentrasjoner av drivhusgasser i atmosfæren.

EKSEMPEL PÅ ENDRINGER I KLIMAET FRA "KALD TIL VARM" TIDSPERIODE
Forandringen i temperatur— og nedbørmønstret fra perioden 1901-20 (kald) til perioden
1934-1953 (varm) kan tjene som eksempel på hva vi muligens kan vente oss av
forandringer i klimaet i et varmere Europa i en tidlig fase av en CO2—rikverden (se figur 1
og 2). Det mest iøynefallende ved figur 1 er et generelt varmere Europa om våren,

sommerenog høsten. Et kanskje noe uventet, men viktig resultat er at vintrene vil kunne
bli kaldere over store områder i de tidlige stadiene i en CO2—rikverden.
Figur 2 viser et generelt tørrere Europa om våren. Om sommeren vil det bli fuktigere i
Storbritannia, Skandinavia, Alpene og på de Nord—Europeiskeslettene. Det vil bli mer
nedbør om høsten, unntatt i et lite område i Tyskland. Vinteren er karakterisert ved svært
variable fordelingerav "våte" og "tørre" områder. Det er lite nedbør i et belte som strekker

•
seg østover fra Storbritannia, over Danmark og Nord—Tyskland.
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Figur 1 "Temperaturprognose" for et varmere
Europa i en tidlig fase i en CO2—rikverden
De ulike feltene viser temperaturdifferensen
varm periode (1934-1953) —kald periode
(1901 —1920) (9).

Figur 2 "Nedbørprognose for et varmere
Europa. Tidsperiodene er som på figur 1.

USAs PLAN FOR Å AVKJØLE DET "GLOBALE DRIVHUSET"
Forurensningsmyndighetene i USA (Environmental Protection Agency (EPA)) har lansert
en plan for "Cooling the Global Greenhouse" (10 ). Man mener at planen vil bli
retningsgivende for de tiltak andre land bør iverksette for å redusere risikoen for en
fremtidig klimaendring på grunn av utslipp av drivhusgasser. EPAs plan omfatter blant
annet:
Prisøkninger på kull og olje
Mer utstrakt bruk av solenergi
Mer kjernekraft og energi fra biomasse
Storstilt planting av skog
Stopp i produksjon av drivhusgasser (spesielt klorfluorkarboner (KFK))
Mindre produksjon og bruk av sement per hode
Nye måter å produsere ris, kjøtt og melk for å redusere utslippene av metan (C114)
Fange opp metangass fra avfallsfyllinger og lignende
Utstrakt samarbeid mellom industriland og utviklingsland
De mest effektive kortsiktige tiltakene mener man vil være:
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Stoppe KFK—produksjonen
Erstatte gammel teknologi med energieffektiv ny teknologi
Stoppe avskogingen og plante trær
En storstilt satsing etter de retningslinjer EPA legger opp til vil kunne føre til at økningen
i konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren vil opphøre i det 22. århundret.

LOKALEKLIMAENDRINGER
VED VANNKRAFTUTBYGGING
De endringer i lokalklimaet som vi kan forvente i forbindelse med vannkraftutbygging kan
komme på grunn av (11):

Endringeri lufttemperaturensom en følge av:
Endringer i isforhold på elver, i magasiner og fjorder
Endringer i vannareal og vanntemperatur i elver og magasiner
Oppdemming av vann, innsjøer og bygging av kunstige magasiner
Tørrlegging av vassdrag

Endringer i temperaturen i vegetasjonsflater (gress, åker o.1) som følge av
grunnvannsendringer

Endringeri hyppighetog omfangav frostrøykog økt avsetningav rim som følge av
endringer i vannareal og isforhold

Endringeri luftfuktighet og lokal tåke som følge av endringer i vannareal og
vanntemperatur

Endringeri luftfuktighetved tørrlegging av et vassdrag
Endringeri vindstyrkeni ny strandsoneog i strømningsmønstretav lokalevindersom
følge av oppdemming av magasiner

Resultaterfraundersøkelser
Vassdragsreguleringer av den type vi har i Norge har ingen påviselig innvirkning på de
storstilte vær— og klimaforhold. Ved kunstige gigantinnsjøer på 4000-15000 km2 har det
vært påvist at lufttemperaturen påvirkes innenfor en sone på opptil 10 km fra
strandkanten. Temperaturendringer knyttet til mindre neddemminger og endret vannføring
i vassdrag er som oftest vanskelig å påvise. Avvikene ligger vanligvis innenfor det vi
statistisk må forvente av naturlige variasjoner i temperaturforholdene (12).
SOVJET (magasinstørrelse

15000 km2)
Tmax(måned) senket med opptil 3,5 C
Tmin(måned) hevet med opptil 4,5 °C
Frostfri sesong forlenget med 5 15 døgn
Generelt er virkningene størst i strandsonen, men de er merkbare opptil 10 km fra
strandsonen

FINLAND (Lokkamagasinet,417

km2)
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Trairi(måned)er hevet med 1,5 °C opptil 100 m fra magasinet om høsten og tidlig på
vinteren. Temperaturendringeneer merkbare opptil 1 km fra magasinet
Tmax(måned)er senket med 0,5 °C opptil 100 m fra magasinet om sommeren.
Temperaturendringeneer merkbare opptil 400 m fra magasinet
SVERIGE (Ljusnedalsmagasinet,23 km2)

Tininer hevet med 0,5 —1,0 °C i kalde høstnetter
Tmaks er senket

med 0,5

—

1,0 ° C på varme

vår

—

og sommerdager

NORGE (Granasjøen på

Nerskogeni Sør—Trøndelag,6,6 km2)
Her har 12 automatiske klimastasjoner.vært i drift i perioden 1979 —1985. I tillegg har
man benyttet seg av data fra de vær—og klimastasjoner som Meteorologiskinstitutt har
området.
Oppdemmingenbegynte våren 1981. Det første kraftverket kom i drift i mars 1982og det
siste i mai 1985.Vannstanden i magasinet varierer mellom 610 m (LRV) og 650 m (HRV).
Magasinet er nedtappet i perioden 1. mars til 1. mai. Resultatene fra klimaundersøkelsen
viser:
og sommer på klare dager og Tluft > 15 °C og Tvann
områder med pålandsvind.
5 —6 °C 20 m fra vannkanten
0,5 —1 °C 300fra vannkanten
Ingen innvirkning i en avstand > 1,5 km fra vannkanten
Tmin (ettersommer, høst) er hevet med:
1 °C 30 m over HRV
Ingen innvirkning i en avstand > 300m fra vannkanten
Tmaks (vår

5 °C) er senket i

Langs Orkla/Granavassdraget

Her er det ingen påvisbare endringer i temperatur og luftfuktighet i vekstsesongen.I rolig
kaldt vintervær i isfrie områder økte luftfuktigheten og temperaturen i luften. Ved disse
lufttemperaturene var temperaturøkningen
• —10 °C, zT= 1,3 1,5 °C
• —15 °C, AT = 1,7 1,9 °C
• —20 °C, AT = 2,0 —3,5 °C
• —25 °C, AT = 3,6 —4,0 °C
De synlige utslagene av den økte tilførsel av vanndamp har ført til en sterk økning
hyppigheten og omfanget av frostrøyk i månedene desember til februar. I særlig kalde
vintrer kan antallet frostrøykdagerkomme opp i ca. 14 dager.
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I stille klart vær har rimavsetningen økt på bakken, trær og gjenstander utendørs langs de
deler av elva der arealet av åpent vann har økt.
Man har ikke kunnet påvise at fuktigheten i lagret høy har økt på grunn av reguleringen.
Undersøkelser viste at utvekslingen av fuktighet mellom høy i en låve nær vassdraget og
luften utenfor var bestemt av vekslingene i været.
Erfaringene til nå tyder ganske klart på at endringer i lokalklimaet ikke kan brukes som et
viktig argument mot videre vannkraftutbygging.
BRUK AV VANNKRAFTRESSURSER OG GLOBAL MILJØSOLIDARITET
Vi må sette bruken av vannkraftressursene inn i et mye videre perspektiv enn hva som har
vært tilfelle til nå. Grunntanken i naturvernloven er at inngrep i naturen bare må foretas
ut fra en langsiktig og allsidig ressursdisponering, som tar hensyn til at naturen i fremtiden
skal bevares som grunnlag for menneskenes virksomhet,
helse og trivsel.
Vannkraftutbygging, slik vi kjenner den, berører kun naturmiljøet på mikro og lokal skala.
Disse miljøvirkningene er helt uten betydning sammenlignet med de altoverskyggende
miljøproblemene

med sur nedbør

og faren for globale

klimaendringer

og et tynnere

ozonlag.

ved forbrenning av fossilt brensel truer miljøet lokalt, regionalt og globalt og
plasserer hele naturens fremtid i risikosonen.
Virkningene

De fleste nasjoner i verden har nå innsett at en mulig fremtidig varm "drivhusgassverden"
vil bli for kostbar for menneskeheten til å kunne bli akseptert. Ett av botemidlene er å
redusere de enkelte landenes avhengighet av fossilt brensel. Å tilpasse seg en internasjonal
forpliktende klimaavtale vil være vanskeligere for land som heIt er avhengig av olje og kulI
i sin energiforsyning, og vanskeligere for utviklingsland enn for de industrialiserte landene.
Under disse omstendighetene bør Norge vise global miljøsolidaritet ved å:
Øke leveransen av elektrisk kraft ved å bygge ut resterende reserver av vannkraft (ca.
42 TWh) og utnytte naturgassen til elektrisk kraftproduksjon. De økte leveransene av
elektrisk kraft øremerkes for produksjon av kraftkrevende produkter, som verden
trenger
Ta i bruk varmepumper til oppvarmingsformål. Det vil føre til at forbruket av
elektrisitet (høyverdig energi (eksergi)) vil bli redusert med ca 2/3. Freon-12 (CC12F2)
i varmepumpene kan erstattes med freon-134a (C2I12F4), som ikke inneholder klor
(CI), og som derfor er ufarlig for ozonlaget.
Gassfyrte kraftverk (med gass— og dampturbiner) kombinert med varmepumper vil
utnytte gassressursene to til tre ganger mer effektivt (det vil si større
eksergivirkningsgrad) enn ved konvensjonell fyring med gass
Eksportere naturgass og øremerke denne til formål som reduserer forbruket av olje og
kull. Naturgass kan også bli brukt til å erstatte fyring med olje og kull til

industriformå1 i Norge. Erstatter naturgassen kull vil CO2—utslippenebli redusert med
ca. 40 %/TWht Tilsvarensde tall for olje er ca. 30 %/TWht
En nasjonal innsats etter disse retningslinjer vil styrke vår troverdighet i arbeidet for
skjerpede miljøkrav internasjonalt og virkelig bidra til å påskynde en bred prosess mot en
int ernasjonal klimaavtale.
KRAV TIL KUNNSKAP OM KLIMAENDRINGER,
HYDROLOGI OG VANNRESSURSFORVALTNING

Klimaet på jorden er bestemt av et svært komplisert samspill mellom svært mange
forskjellige prosesser i atmosfæren, hav—,is—og snømasser (det indre klimatiske systemet).
Det virker også prosesser på dette systemet fra den underliggende jordskorpe og fra
verdensrommet. Prosesser som i utgangspunktet fører til at temperaturen øker, kan bli
forsterket eller svekket på grunn av vekselvirkninger med andre prosesser. For eksempel vil
økt jordskjelvaktivitet og vulkanske utbrudd gjøre det svært vanskelig å få verifisert
teorien om drivhuseffekten ved målinger.
Pålitelige prognoser om klimaendringer (for eksempel endringer i temperatur og nedbør) på
lokal og regional skala, krever:
Betydelig bedre klimatiske modeller enn de som er tilgjengelig i dag.
Modellenes svakhet skyldes hovedsakelig at:
Kunnskapene om vekselvirkningsprosesser der skyer inngår er mangelfulle. Det
midlere skydekket fører blant annet til at den planetariske albedoen øker fra ca. 10
% (klar himmel) til observert verdi på ca 30 %. En økning i den planetariske
albedoen på ca. 0,5 % er for eksempel tilstrekkelig til å halvere virkningen av
drivhuseffekten ved dobling av CO2—innholdet i atmosfæren (fra 300 ppm, til 600
ppinv)
Biologiske og hydrologiske prosesser er for dårlig parameterisert
Koblingen mellom hav og atmosfære er ikke tilfredsstillende ivaretatt. Man ser for
eksempel vanligvis bort ifra dyphavets innvirkning og varmetransport i havet.
Vi må være forberedt på å måtte tilpasse oss et klima signifikant forskjellig fra det klimaet
som til i dag har dannet grunnlaget for forvaltningen av våre vannressurser.
Klimatologenes prognoser om mulige klimaendringer i løpet av det neste århundret må
omsettes og uttrykkes ved hjelp av hydrologiske variable som nedbør, fordunstning og
avrenning. Samarbeidet mellom hydrologer og klimatologer må bli bedre. Det må utvikles
flere sett av scenarier som belyser problemer knyttet til:
Endret vannforsyning til private husholdninger, jordbruks— og industriformål på grunn
av mindre tilgang på vann, redusert reservoar kapasitet og mindre grunnvannsreserver
Endret tilgang på vann til elektrisk kraftproduksjon
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Reduserte jordbruksavlinger som en følge av tørke, redusert jordfuktighet og mindre
tilgang på irrigasjonsvann
Dårligere vannkvalitet i vassdrag og innsjøer på grunn av midre tilgang på vann som
sprer og fortynner utslipp av forurensninger
Økt skogbrannfare på grunn av tørke og mindre tilgang på vann
Det må utarbeides metoder som belyser kostnader og nytte ved de forskjellige scenariene
knyttet til virkningene av klimaendringer på bruken vann og vassdrag.
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REFERAT FRA DISKUSJONEN, SESJON II, DEL B

Det ble etterlyst mer fokusering på "carrying capacity" i et foredrag
om fisk og fiske. Foredragsholderen viste til at det var mye
viktigere å legge vekt på kvalitet (størrelse på fisken) enn kvantitet
(total mengde fisk).
Noen syntes det var underlig at det ble etterlyst både systematisert
kunnskap og langsiktige dataserier. I så måte satt
NINA/Kontaktutvalget i glasshus. Det ble replisert at dette kom av at
man ennå ikke var enige om hvilke parametre man skulle satse på
måleseriene. Nå var det en prioritert oppgave å utvikle en
tverrfaglig metodikk for datainnsamling.
Det ble etterlyst informasjon om vannressursforvaltningsarbeid i et
foredrag om NIVA's fagfelt. Foredragsholderen hadde oppfattet
mandatet i retning av den rene forskningsvirksomheten. Annen
virksomhet er for øvrig godt beskrevet i NIVA's LTP-dokument.
Hvordan kan forbygningsvirksomhet redusere massetransport. En del
av forbygningsanleggene kunne være estetisk skjemmende, og ønsket er
mindre bruk av linjal og passer i prosjekteringsfasen. Men det ble
ikke lovt mer "snirklete" anlegg, eller at linjalen ble lagt vekk, men
at Forbygningsavdelingen etter hvert ville ta stadig bedre hensyn til
miljøet. Noen mente at man burde skaffe Forbygningsavdelingen en
krokete linjal.
Alle forbygningsanlegg og også andre større anlegg lager langsiktige
endringer i vassdraget. Som eksempel har dammen Savtso forstyrret
likevektssystemet for massetransporten i Altaelva nedstrøms Savtso, og
at endringen vil vise seg over lang tid. Videre at badestranda
Sjøsanden ved Mandal nå muligens vaskes ut på grunn av kraftutbygging
i 50-åra. Konsekvensen av naturinngrep kan først etterspores etter
f.eks. 30 år.
En oppfatning var at algekatastrofen våren 1988 kunne skje fordi
algene fikk overskudd av fosfor kombinert med lite nitrogen. Etter
som utvasking av fosfor og nitrogen ofte følges ad, hvordan kunne
dette misforholdet oppstå. Årsaken ble beskrevet som utspyling av
opplagret materiale i Tyskland. I sjøvann er nitrogen ofte en
minimumsfaktor, derimot ikke fosfor. Fosfor-utvaskingen fra norske
vassdrag er for øvrig "rikelig".
Hvem har ansvaret for å fremskaffe tallmessige uttrykk for uheldige
påvirkninger i vassdrag: Er det NVE-VH, SFT eller
landbruksmyndighetene/GEFO? Midlene til fremskaffing av disse dataene
finnes i Landbruksavtalen eller som miljøpakker. NVE-VH mente at
dette var uavklart og måtte utredes. Slik det er nå, tar ikke SFT
hyppige nok prøver til at det er tilfredsstillende. Kanskje GEFO har
data? Uansett ansvarsforhold bør målingene skje i tilknytning til
hydrologiske undersøkelser.
Det ble framhevet at virkningen på avrenningsforholdene var godt nok
dokumentert i svenske, amerikanske og kanadiske undersøkelser. Det er
ikke nødvendig med nye norske tidsserier på dette. Derimot må
kunnskapen overføres til skogmyndighetene nå!
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Det ble ønsket satt i gang et prosjekt på sedimenttilvekst i innsjøer.
For øvrig ble det påstått at størstedelen av materialtransporten fra
høyfjellet skyldtes kjemisk forvitring og flere mente at kjemisk
forvitring er viktig i visse områder. Det er satt opp et
prosjektforslag på borkjerner i innsjøer (øyeren) for å finne ut hvor
stor den optimale massetransporten kan være.
Hvilken myndighet har vi til å påvirke opptaket av CO2. Skogplanting
er det viktigste kortsiktige tiltaket for dette. På lengre sikt er
havet det store lageret, spesielt dyphavet. Omløpstida er imidlertid
stor, Ca 10.000 år.
Følgende sammenhenger ble lagt fram:
MANGLER

TILTAK

EFFEKT

DATA

MÅLING

VERIFISERING
GJETNINGER'

KUNNSKAP

FORSKNING

RESULTAT
SKYLAPPER

OVERSIKT

PROBLEMFORMULERING

GENERALISERING

Mangel på kunnskap gir forskning som tiltak som igjen fører til et resultat. Men uten data som kan måles vil resultatene ikke kunne verifiseres, og resultatet kan like gjerne kalles gjetning. Og uten oversikt som gir skikkelig problemformulering kan resultatene ikke generaliseres, og resultatet blir at forskningsinstitusjonene påfører seg
skylapper. Hovedhensikten med seminaret var å formulere problemer som
burde underkastes forskning, i stedet for som til en viss grad hittil,
å etterlyse data- og kunnskapsmangelen.
Det ble framhevet at det tar lang tid å etterundersøke virkningen av
inngrep i vassdragene. Et forslag på å opprette et miljøfond ble foreslått: "Midler bør ikke klattes ut til mer og mindre tilfeldige
eller ufullstendige etterundersøkelser." H vordan ser regulantene på
muligheten til å konsentrere forskningsinnsatsen der den trengs, og
ikke nødvendigvis i det vassdraget som skal reguleres der og da. Noen
støttet tanken og framhevet at slik konsentrert forskningsinnsats var
mye mer effektiv enn dagens system og andre lurte på hvordan et eventuelt miljøfond skulle drives; i steden for, eller i tillegg til reguleringsundersøkelser. Et forslag var at miljøfondet skulle drives i
steden for. Særlig gjelder dette for mindre utbyggingsprosjekter, der
det faglige utbyttet av undersøkelsene ikke står i noe rimelig forhold
til innsatsen. Men er dette mulig å gjennomføre.

FoU-miljøene må bli flinkere til å formidle kunnskapene strukturert og
forståelig mot forvaltningsmiljøene. Forvaltningsmiljøene på sin side
må utvikle de nødvendige virkemidlene som skal bidra til å framskaffe
ny kunnskap, ut fra erfaringene hittil. Videre ble det hevdet at vi
hadde store kunnskapsmangler på følgende satsingsområder fram mot år
2015:
Forurensing/entrofiering
Utvikling av rekreasjonsområder, f.eks.
- Hva gjør vassdragene attraktive for friluftsliv
- Hvilke tilretteleggingstiltak kan øke rekreasjonsverdien
Det ble etterlyst perspektiver på samarbeid ut over fag- og landegrenser. Som eksempel ble NHP (Nordisk Hydrologisk Program) trukket fram
som bl.a. skal framskaffe data som ikke kan framskaffes av ett land
alene.
Diskusjonens sluttinnlegg tok opp spørsmålet om miljøfond som hadde
fått økt aktualitet nå, også ved opprusting i forhold til nybygging.
Et klart behov ble sett for å velge ut referansevassdrag til bruk for
langsiktige måleserier. Kraftseksjonen må godta at også vernede vassdrag må kunne vurderes på lik linje med utbygde vassdrag.
Videre ble det pekt på at NVE fra tidenes morgen har pålagt vassdragsutbyggere å betale for etablering og drift av hydrologiske målestasjoner. Tilsvarende bør NVE, SFT og DN samordne FoU-behov og peke
ut satsingsområder for forskningsinnsats. NVE kan ha ansvaret for å
gi pålegg. Det er viktig at disse påleggene blir begrunnet med rasjonaliseringshensyn i forhold til å klatte ut midler til "tilfeldige"
undersøkelser. På denne måten kan man kanskje oppnå at regulantene
blir villige til å sponse mer "diffus" FoU-virksomhet i forhold til
det aktuelle utbyggingsprosjektet.

r-pef

-di

sk-0806

REVISJON

AV VÅR VASSDRAGSLOVGIVNING

AV

UNDERDIR.H. SOLLI

n-gbe-reg

- 173 -

Innledning
og
kommerundertemaet"tekniske
Detteinnlegg
verktøy hva finnesog hvamå
administrative
må vi ha
Forå kunnesvarepå dissespørsmål
utvikles?".
våretil
en meningom hvavi vilbrukevassdragene
underdette
tidligere
Detteer gjennomgått
fremtiden.
seminaret.
de "egentligekunbehandle
Jegvili mittinnlegg
av 1917
dvs.vassdragsreguleringsloven
vassdragslovene,
av 1940.Loversomogsågjelderfor
og vassdragsloven
mensomharen mergenerell
vassdragsforvaltningen,
og planog
somf.eks.forurensningsloven
rekkevidde,
vil jegikkekommeinnpå.
byggningsloven
Vassdra9sregu1eringsloven_
fra17/11-83
i en innstilling
Jeghar tattutgangspunkt
i OED Vassdragsavdelingen.
fraen internarbeidsgruppe
og OEDer nå
harværtute tilhøring,
Innstillingen
om saken.
av en proposisjon
igangmedutarbeidelsen
vilblisendtde berørte
Utkasttilproposisjon
og vi håperå kunnelegge
tiluttalelse
departementer
tilhøsten.
den framforStortinget
i 3 hovedgrupper:
Jeg har deltendringsforslagene

1. Saksbehandlingsreglene
2 Revisjonsadgangen
3. Konsesjonsvilkårene.
er de viktigste
saksbehandlingsreglene
Nårdetgjelder
(forhåndsmeldings
knyttettil§ 4a-fasen
endringene
fasen).
bådefor
interesse
Deter av vesentlig
parterat en på et
og andreberørte
konsesjonssøker
fårklarhet
muligtidspunkt
tidligst
somer nødvendige.
a) Hvilkeutredninger
skalha.
omfangutredningene
b! Hvilket
Hvemsomskalutføreutredningene.
skalforeligge.
Nårutredningene
seg
løstvedat NVEskalengasjere
Detteer foreslått
som
En ny § 4b er foreslått
1 planleggingsfasen.
',3erkere
ansvarforutredningsat detkoordinerende
astslår
NVE.Sommangehervilkjennetiler
påligger
virksomheten
et systemmedsåkalte
etablert
i praksis
detallerede
somskalsorgefor
(somen prøveordning)
grupper"
"r8dgivende
knyttettilutredningsvirksomheten.
å løsespørsmål
-

2.

i
er detsomharvaktstørstinteresse
Revisjonsadgangen
er detetter
konsesjoner
detsiste.Fortidsbegrensede
Forkonsesjoner
lovingenrevisjonsadgang.
någjeldende
tasopptil
kanvilkårene
utentidsbegrensning
etter50 år.
revisjon
allminneiig
av revisjonsadgangen
en utvidelse
Deter nå foreslått

-

179

-

Dessuten
konsesjoner.
tilogsåå omfattetidsbegrensede
tii
redusert
foreslått
forrevisjon
er tidsintervallet
30 år.
om en slik
storenighet
Oetserut tilå værerelativ
revisjonen
er hvoromfattende
Spørsmål
revisjonsadgang.
konsesjonsav enkelte
skalkunnevære.Selvom revisjon
er detførstog fremst
vilkårkanværeviktig,
somhar
av manøvreringsreglementet
om endring
spørsmålet
som
Herer detet forhold
medinteresse.
værtomfattet
om påleggom
nemligspørsmålet
er særligaktuelt,

avminstevannforing_
siipping
av minstevannføring
påleggom slipping
Nårdetgjelder
presis
å få en tilstrekkelig
er detvanskelig
Jegbetrakter
av nårdettevilværeaktuelt.
avgrensning
at manskalgå inni alle
somutenkelig
detpersonlig
og gi påleggom minstevannføringer.
gamlekonsesjoner
om hensikten
kandettef.eks.værespørsmål
Generelt
ellerom det
skaiværeå byggeoppigjenen fiskestamme,
forhold
ellerrekreasjonsmessige
forhold
er estetiske
vekt.
somskaltillegges
i hvertenkelt
vurdering
Detmå uansettskjeen konkret
Jegvilbarepekepå at vi kankommei den
tilfelle.
forå
at vi må byggeut nyeprosjekter
situasjon
minstevanndenkraftvi tapervedå pålegge
erstatte
føringer.
konsesjonssomgjelder
lovendringer
De foreslåtte
( dvs.§121går jegikkenærmereinnpå i
vilkårene
dennesammenneng.
kan
vi nå jobbermeder gjennomført
Nårdenrevisjon
endringer
forytterligere
ikkejegse de storebehovene
Detsomliggernærmest
av vasssdragsreguleringsloven.
måtteværeå få hjemmelforpåleggom tapping for å
avvergeflom,men jegviltrodettelikegodtkan løses
av vilkårene.
revisjon
veddengenerelle

v;3ssdtiags19.m.ell.
somen egen
Herharjegvalgtå skilleut grunnvann
tillovendring
et forslag
gruppe,idetdetforeligger
vedrørende

grunnvann.

tilen
toki 1987initiativet
Vannressursutvalget
Bjørn
Daværende førstelektor
om grunnvannsjus.
utredning
blehøsten1987gitti oppdragå foretaen
Stordrange
medsiktepå å
av vassdragsloven
om revisjon
utredning
måte.
på en betryggende
av grunnvann
dekkeutnyttelsen
bleavgittvåren1988og er nå på høringtil
Utredningen
og etater.
departementer
berørte
menlovressurs,
bliren stadigviktigere
Grunnvann
Nårdetgjelder
er dårlig.
grunniaget
grunnvann råder
"førsti tid besti rett".Dette
idagprinsippet
at
§ 11 somforeskriver
av vassdragslovens
fremgår
ellerannetarbeidpå egengrunn ikkemå
brønngraving
å voldeskadevedå
finnestednårdetkan forutsettes

- 180 -

hindreellerminskevanntilgangen
tilandresbrønn.
Vassdragsloven
gjelderforøvrig
ikkegenerelt
forgrunnvann.I tillegg
tildennevnte§ 11 er detbarenoenfå
bestemmelser
somgjelder.
Stordrange
foresiår
i sinutredning
følgende
endringer:
Vassdragsloven
§ 1 fåren tilføyelse
om at også
grunnvann
omfattes
av bestemmelsen.
Densentrale
forbudsbestemmelsen
i lovens§ 8 fåren ny bokstav
C
somi utgangspunktet
gjørdetforbudt
å forandre
grunnvannstrømmens
retning,
grunnvannets
nivåelier
redusere
forekomsten.
Lovens§ 10 om dammerog oppkommer
fåren tilføyelse
sompresiserer
at denogsåomfatter
grunnvann,
mens5 11 (førsti tid,besti rett)foreslås
oppnevet.
De vaniigeprioritetsregiene
foroverflatevann
i §§ 14 og 15 foreslås
ogsåå omfatte
grunnvann,
dvs.
vanntilhusholdning,
vanntilgårdsbruk,
tiljordvanning
og endeligtil-teknisk
bruk-på eiendommen
nevnteprioriteringsrekkefølge.
Nårdetgjelder
en generell
revisjon
av vassdragsloven
somv1 håperå kommeigangmedi 1990,ser jeg3 hovedgrupperav reglersomer aktuelle
forendring.
Saksbehandlingsregler.
Konsesjonsregler.
Sanksjonsregler.
Ad.1.Det
mestuheldige
vedsaksbehandlingsregiene
i vassdragsloven
er etterminmeningdenmulighet
en harti
å velgemellomå påstevne
skjønnetter§ 112ellerå
søkeom tillatelse
(konsesjon)
etter§§ 104og 105..
Herer detbehovforen -opprydding-.
Jegserdet
kiartsommesthensiktsmessig
at manfjerner
skjonnets
kompetanse
på detteområdet
og barebeholder
den
forvaltningsmessige
behandling.
Dettevilettermin
meningværesværtviktigforå kunnefå en effektiv
kontroll
medforskjellige
inngrep
i vassdrag.
Deter ogsåav betydning
forå kunnefå en mestmulig,
ensartet
praksis
uavhengig
av hvori landetinngrepet
skjer.
Bortsett
fradettetrorjegsaksbehandlingsreglene
er
godenoknårvi nå fårretningslinjene
for
saksbehandlingen
av mindreinngrep
i vassdrag
(Fossheimutvalget's
innstilling).
Ad.2.Endringav de viktigste
konsesjonsreglene
(55104og
105)er tattoppi dentidligere
nevnteinnstilling
om
endringav vassdragsreguleringsloven
og jegtar
utgangspunkt
i dette.
Etter§ 104nr.2 sammenholdt
mednr.3 og 4, kreves
tillatelse
forigangsetting
av arbeidsomkanmedfere
hinderellerulempeav noenbetydning
forallmenn
ferdsel
ellerfleting
ellerforden friefiskegang,
5 105,førstepunktum
oppstilles
kravom tillatelse

, foriverksettelse
av vassdragstiltak
somkanmedføre
at
dyrketellerdyrkbarjordm.v.settesundervanneller
på annenmåteødelegges
i så storutstrekning
at det
etterforholdene
på stedetmå ansesskadelig
for
allmenne interesser.
Etter
annet punktum gjelder
det
samme ved andre tiltak
som kan lede til
skade eller
fare av betydning
for andre offentlige
eller
alimenne

interesser
ennde dethenvises
tili § 104nr.2. Som
eksempel
på slik skade eller fare nevnes elvebrudd,
forsumping
og tørrlegging
av flyvesand.
Sommanvilse omhandlerverkenS 104ellerS 105etter
sin ordlyd generelle
allmenne interesser
som naturvern,
friluftsliv,
vitenskap
og kultur(sm1).vassdragsreguleringslovens
§ 4a). § 105, annet punktum er
riktignok
generell
i den forstand
at denregulerer
skade ellerfarefor
andretiltaksomkanmedføre
"andreoffentlige
elleralmeneinteresser-,
Menav de
eksempler
somnevneser detnærliggende
å slutteat
bestemmelsen
siktermotskademuligheter
av lignende
art,og somdermeder merkonkreti sinevirkninger.
-

Hensynet
tilgenerelle
allmenne
interesser
har
etterhvert
blittblantde viktigste
vedvurderingen
av
om,og eventuelt
på hvilken
måtetiltaki vassdra9
skal
tillates
gjennomført.
Detharderforvedskade-/uleMpe
vurderingen
værtnodvendig
å likestille
disse
interessene
medde ovrigesom SS 104 og 105 gir
uttrykkelig
anvisning
på. Særligsterkeholdepunkter
ordiyden
hardennepraksisneppe.
Formålet
med§§ 104og 105må være og gi en kontrolladgangsomfavnerallevassdragstiltak
somkanforetil
skadeellerulempeforallmenne
interesserbådefor
ferdsel,
floting
og fiskeog mergenerelle
allmenne
interesser.
Herunder
omfattes
ogsåsåkalttetting
av
bekkersomi fleretilfelle
harvistsegå væreet
problem,
medhvorhjemmelssporsmålet
er blittansett
fortvilsomt.
Dettekanoppnåsveden endring
av § 104.I § 104nr. 1
børdetkommetiiuttrykksomet generelt
prinsipp
at
/ass-dragstiltak
skalgjennomfores
slikat de er så
litetilskadeellerulempeforalimenne
interesser
som
muligutenuforholdsmessig
utgiftellerulempe.
I § 104
nr.2fastslås
at utentillatelse
av Kongenmå slike
tiltakikkeutføresslikat de er tilskadeeller
ulempeav noenbetydning
forallmenne
interesser.
Bestemmelsen
i § 104nr. 3 opprettholdes,
men
uttrykkene
"almenferdsel
ellerflotingog "denfrie
fiskegangerstattes
meduttrykket
allmenne
interesser.
Etter§ 104nr.4 krevestillatelse
ogsåfor"andre
arbeidi vassdragnårhinderellerulemperav noen
betydning
kanpåføresdenallmenne
ferdsel
eller
floting
ellerden friefiske9ang.
Somnevntvil§ 104
nr.2 etterendringen
krevetillatelse
forigangsetting
av allevassdragstiltak
somkanføretilskadeeller
ulempeav noenbetydning
forallmenne
interesser.
Bestemmelsen
vilmao.gjore§ 104nr.4 delvisover-
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flodig.
Deter derfortilstrekkelig
at detherfastslås
at detsomer bestemti de foregående
postergjelder
ogsåvedombygging,
påbygging
ellerendring
av eldre
anlegg.
Sammenlignet
medgjeldende
§ 104vildenendring
somer
foreslått
innebære
at reglenes
innhold
gisutviklingsmuligheter.
Begrepene
"vassdragstiltak"
og "allmenne
hensyner vageslikat dettilenhvertidgieldende
kontrollbehov
bliravgjørende
forinnholdet.
Et spesielt
sporsmål
somberorer
konsesjonsreglene
er
gjennoppbygging
av lovliganlegg,f.eks.kraftverk,
som
har"ligget
nede".I medhold
av % 111nr.2 (jfr.
lignende
bestemmelse
i vassdr.reg.l.
% 3 nr.1),kan
slikanleggpå vissebetingelser
byggesoppigjenuten
at deter nødvendig
medtillatelse
etter§S 104og
105.
Etterforarbeidende
synesbestemmelsene
bareå komme
tilanvendelse
på anleggsomlovligbestofør
innføringen
av §% 104og 105(dvs.før1940).Etter
ordlyden
er bestemmelsen
imidlertid
ikkebegrenset
til
eldreanlegg.
Reeltsettkandetværeuheldig
om
gienoppbygging
etterlengretidkanskjeuten
konsesjonsbehandling
fordinaturmilioet
og andre
brukerinteresser
kanha innstilt
segpå den"nyetilstanden.
Hersynesdetabsolutt
å værebehovforen
klargjoring
Praksistilnå harværtliberal,
men jegviltroat det
vilgå moten innstramming.
Dettevil i tilfelle
betyat detblirfleresakertil
behandling
ennde som fremgår
av NVE'slisterover
utiopav konsesjoner.
Ad.3. Undersanksjonsreglene
fallerikkebarede rene
straffebestemmelser
menogsåbestemmelser
somgir
hjemmeltilå påbyretting
ellerfjerning
av
innretninger.
Vassdragsloven
mangleren relevant
straffebestemmelse.
Deter riktignok
straffebestemmelser
i §% 154og 155,
mendisseer liteaktuelle.
I praksis
må mannå gå til
straffeloven
forå finnehjemlerforstraffvedovertredelse
av f.eks,konsesjonsplikten
i §% 104og 105.
Deter derforbehovforen ny straffebestemmelse
i
vassdragsloven.
Jegserstørstbehovforen bestemmelse
somrammerovertredelser
av pålegggitti medhold
av
% 114nr.3. Dennebestemmelsen
viljegkommenærmere
tilbake
tilnedenfor.
Nårdetgjelder
bestemmelser
somgirhjemmeltilå gi
påleggom rettin9,
fjerning
0.1.,kan jegnevne§% 114,
116og 120.
§ 114nr.3 er etterminoppfatning
en viktig
bestemmelse
i dennesammenheng.
Desverre
hardenvært
litebrukt.Grunnentildeter veldelsdenuklare

formuleringen
bestemmelsen
har,delsat vi somnevnt
ikkeharnoenstraffebestemmelser
i vassdragsloven
som
kan"følgeopp-et pålegg.
Alierede
nå trorjegdeter muligå bruke§ 114nr.3
meraktivtog oppnågoderesultater.
En er imidlertid
da avhengig
av et nærtsamarbeid
mellomNVEog Miljøvernmyndighetene
på fylkesnivå.
Jegserimidlertid
klartbehovetforen klargjøring
av bestemmelsen,
slik
at detblirlettere
og brukeden (ogat manda som
nevntogsåfåren straffebestemmelse).
§ 116omhandler
betingelsene
fornedle9gin9
av
vassdragsanlegg.
NVEer gittmyndighet
tilå gi pålegg
om tiltaki denforbindelse.
Herkandetogsåvære
behovforklargjøringer
av hvorlangtmankangå i å gi
påleggtildengamleeierog ogsåansvarsforhold
dersom
anlegget
skalblistående,
jfr.§116nr.2.
§ 120gårpå anleggenes
sikkerhet
og ogsåherer det
NVEsomharmyndighet
tilå gi pålegg.
Dessuten
omfatter
bestemmelsen
generel
sikkerhet
i vassdraget,
jfr.nr.2. (Beskyttelse
motutgraving
og utrasing,
f.eks.vedskadeflommer).
Herserjegikkede store
behovforendringer
.
Somavslutning
vil jegpekepå at uansettlovreglenes
utforming
vilpraktiseringen
av bestemmelsene
væredet
viktigste.
Jegmenerogsåat deter begrenset
hvor
langtvi kangå medå styrefolksadferdpå dette
området
gjennomlovregler.
Oeter derforviktigå skape
en holdningsendring
giennom
godinformasjon.

MODELLVERKTØY

AV

SJEFSING. N. R. SÆLTHUN

n-gbe-reg

INNLEDNING.
De siste 20 årene har vi sett en sterk utviklingav simuleringsmodeller innen vannsektoren.Det startet først og fremst innen
hydrologiog hydraulikk,men fra midten av 70-talletser vi også
stor innsats på de fleste fagfeltenesom omfattes av vassdragsforskningen,fra vanntemperaturtil habitat-modellering.
På
åttitallethar modelleneinnen hydrologi,hydraulikkog vassdragsreguleringkonsolidertseg som operativeverktøy, mens
modellene i de øvrige sektorenestort sett stadig er i en
utviklingsfase.Det er forsåvidtnaturlig at det er lettest å
modellerekonservativeelementersom vannbalanse;variablersom
inngår i kjemiske og biologiskereaksjonerog som har lokale
kilder og sluk er betydeligvanskeligereå hanskes med.
Optimaliseringsmodeller
er stort sett bare i bruk for ren
økonomiskoptimalisering,den store interessenfor flerfunksjonsoptimaliseringsom vi så for fem år siden har stort sett
stagnert,og innsatsener mer dreid over på bruk av simuleringsmodeller som grunnlag for beslutningsstøtte.De som deltok på
IAHS-konferanseni Baltimorei forrigemåned (IAHS står for
InternationalAssociationof HydrologicalSciences)melder om en
vekkelsespregetomvendelsefra optimalisering-til simuleringskonseptet,også fra tidligeresentraleoptimaliseringsmiljø
som
IIASA (InternationalInstitutefor Applied System Analysis,i
Laxenburg,Østerrike).
Dette bunner nok i en erkjennelseav at klassiskeoptimaliseringsmetodersom lineær programmeringog dynamiskprogrammering ofte forutsetteren uaksepabelforenklingav problemstillingene,og at de målfunksjonersom er anvendt er for
primitive,særlig i et politiskbeslutningsmiljø.Man oppnår
lettere akseptale,nær-optimaleløsningergjennom en dialog med
aktørenei en beslutningsprosessenn ved å presentereen
"optimal"løsning som et fait-accompli.Gjennom en slik dialog
kan interessenteneselv presentereog få prøvd ut sine forslag
til løsninger.I en slik arbeidsformkommer simuleringsterkere
i fokus enn optimalisering.
I det følgendevil jeg først og fremst konsentreremeg om
dynamiskesimuleringsmodeller,
og særlig modeller som beskriver
fysiskevariabler,ikke sosioøkonomiske.

(VHD)notat/num/6-89

år 2015

- Modellverktøy

STATUS.
En grov skisse av status innen matematiskemodeller,
internasjonaltog i Norge:
Tilsig: Rikelig utvalg i modeller.I Norge er HBV-modelleni
utstrakt bruk; den er tilpassetfor langt over 100 felt og i
operativtbruk i ca 30. Det finnes en rekke varianter av
modellen,og det er øyeblikketet prosjekt i gang på NHL, EFI og
NVE i regi av Vassdragsregulantenes
forening for å standardisere
og strømlinjeformebrukergrensesnittog datahåndtering.
Hydraulikk: En rekke modeller,både kommersielleog fri

programvare.De fleste er endimensjonale;nokså få beskriver toog tredimensjonalehastighetsfelti naturligeelveløp. Få
modeller kan beskrive både strømmendeog strykendevannbevegelse.HEC-modellene(HydrologicEngineeringCenter, US Army
Corps of Engineers)og varianterav den amerikanskedambruddsmodellen DAMBRK er mest nvendt i Norge. Danmarks Hydrauliske
InstitutsSYSTEM11 og SYSTEM21,samt det engelske PHOENICS er de
komersiellesystemenesom er mest utprøvd i Skandinavia.
Breer: HBV-modellenkan simuleremassebalansenpå breer så lenge
arealutbredelsenikke endrer seg. Brekontoreti NVE har utviklet
modeller beskrivelseav bredynamikk,delvis i internasjonalt
samarbeid.
Re lerin smodeller:Mange modeller internasjonalt,men få som
er rettet mot samkjørendevannkraftsystem.I Norge er EFIs
modellsystemer(VANSIMTAP),NHLs modell ENMAG og forvaltningens
samfunnsøkonomiskemodell JARSIM i utstrakt bruk.
Modeller for urbant avløp. Godt utvalg i modeller,mange
komersielle.Modellenekan operere på detaljplanleggingsnivå
(dimensjoneringav rørledninger)og generalplannivå(dimensjoneringog plasseringav renseanleggosv). De fleste beskriver
vannkvalitetog rensing,og mange har økonomimoduler.Den norske
NIVANETT var en av de første urbanhydrologiskemodellene på
verdensbasis,og den er stadig blitt oppdatertog forbedret.
runnvannsmodeller.Godt utvalg i grunnvannsmodeller,
Mark- o
både for grunnvannsnivå,grunnvannstrømog forurensningsspredning.Markvannsmodelleneer ofte spesielt rettet mot landbruksformål,med prediksjonav vanningsbehovsom en hovedanvendelse.Mange modeller,kanskje særlig markvannsmodeller,
har urealistiskeforutsetningerom jordas homogenitet,og har
vansker med å beskrive transporti "piping"i form av rotkanaler
o.l. Få modeller som egner seg for beskrivelseav transporti
skandinaviskbunnmorene.
Nærin stilførslerfra landbrukområder.En del prosessmodeller,
men få modeller som fungererpå meso- og makroskala,dvs for
hele nedslagsfelt.SMHI har gjort en del videreutviklingav
HBV-modellenfor å inkluderernitrattransport.CREAMS
(Chemicals,Runoff and Erosion fram AgriculturalManagement
Systems har vært prøvd i Norge.
Eroseon o sedimenttransport.Få erosjonsmodeller,og stort sett
bare rettet mot jordtappå flate jordbruksarealer.Noen flere
modeller for transportav suspendertsediment i vassdrag. Få
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eller ingen modeller for bunntransport.CREAMS og HEC-6 har vært
prøvd i Norge, den første som erosjonsmodell,den andre som
transportmodell.
Nærin ssalter o ioner fra hele nedsla sfelt, pH. Her ligger
Norge langt framme i utviklingenav hydrokjemiskemodeller i
dag. Det er etablert lovende modeller,men de er stort sett
testet på få felt. Birkenes-feltetved Kjevik har vært benyttet
som utviklingsfelt.I øyeblikketer det et samarbeidei gang
mellom NIVA, SI, Instituteof Hydrology (Wallingford)og NVE på
videreutviklingav kombinertehydrologi-og ione-modeller.
Inns'ømodeller.Innsjøersdynamikk er så sterkt knyttet til
vanntemperaturenat innsjømodelleri utgangspunkteter vanntemperaturmodeller.Det finnes en rekke modeller fra de enkle
temperaturmodellenetil mer eller fullstendigeøkologiske
modeller (EPAECO,FINNECO).Stort sett fungererde økologiske
modellene dårligere jo høyere opp i næringskjedenman forsøkerå
gå. I Norge er det utprøvd og utviklet en-dimensjonale
temperaturmodeller(MITEMP,TEMP), dessuten er en økologisk
modell testet på Mjøsa.
Vannkvaliteti vassdra . Internasjonaltfinnes det en rekke
modeller,naturlig nok utviklet for forhold nokså forskjellig
fra de norske. De som er mest utprøvd i Skandinaviaer
EnvironmentalProtectionAgencys (EPA) QUAL-II og Hydrologic
EngineeringCenters (HEC) WQRRS.
Modeller for vanntemperaturo is i vassdrag.Modeller som
beskrivervanntemperaturi vassdrag er som regel basert på en
hydrauliskmodell med en delmodell for energiutvekslingmed
atmosære og (sjeldnere)med elvebunn.Mange internasjoalene
modeller kombinererdette med vannkvalitetessimulering,
siden
vanntemperaturstyrer mange kjemiske og biologiskeprosesser.
EPAs QUAL-II og WQRRS er eksemplerpå slike modeller. I Norge
bygges nå vanntemperatursimulering
inn i "FysiskBeskrivende
Vassdragsmodell".Det er langt færre modeller som kan beskrive
isdannelsei vassdrag og på innsjøer.Finnene avslutter i år et
større prosjekt som har ledet fram til en operativ
vanntemperatur-og ismodell.
Habitat. IFIM er en av de få modellenesom forsøkerå beskrive
habitat for fisk. Elementerav IFIM er tatt opp i NHLs "Fysisk
beskrivendevassdragsmodell."
EN ENKEL MODELLINNDELING.

Simuleringsmodellenekan grovt inndeles i tre hovedgrupper:
prosessmodeller,som simulererenkeltprosesser;f.eks
markvann og vannkjemi i en jordkolonne
tilførselmodeller,som simulerertilførseltil vassdraget
av forskjelligekvantitet-og kvalitetsvariablerf.eks
tilsig
næringssalter
ioner
erosjonsmateriale
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vassdragsmodeller,som simulererfysiske,kjemiske og
biologiskevariableri reguleringsmagasin,innsjøerog
elver;
vannstand
vassføring
vanndekketareal
vanntemperatur
isdekke
vannkvalitet
sedimenttransport
habitat
OSV

MODELLINTEGRASJON.
Etter liten mannsaldermed utvilkingav frittståendemodeller i
en rekke forsknings-og utviklingsmiljøerser vi nå en vridning
av utviklingsarbeidetmot integrasjonav eksisterendemodellmoduler til større enheter, noen ganger i form av store
integrertemodeller,men oftere ved at en rekke enkeltmodeller
samles under et felles brukergrensesnitt,og mot en felles
database.
HEC var av de første til å integreresine modeller mot en felles
database,og slik ga sine gamle modeller nytt liv. Det danske
Suså-prosjektetdemonstrerteintegrertvannplanleggingmed en
rekke modeller under en felles paraply, det presisjetunge
Systeme HydrologiqueEuropenne (SHE) forsøktemed noe variabel
suksess å bygge en felleseuropeiskplanleggingsmodell.Et nyere
eksempel er IIASAs IRIS (Interactiveriver system simulator),
der man tar sikte på å lage en brukervennliggrafisk grensesnitt
som kan betjene forskjelligemodellmoduler.
Det fremste eksempletpå modellintegrasjoni Norge er NHLs
"Fysisk beskrivendevassdragsmodell".Vassdragsregulantenes
forening satt i gang et utredningsarbeidemed sikte på å
utvikle en omfattendevassdragssimulator,basert på "Fysisk
beskrivendevassdragsmodell"og andre eksisterende
simuleringsmodeller.
En typisk struktur for et integrertsystem er følgende:

Grafisk brukergrensesnitt

Systembeskrivelse

<- En rekke enkeltmoduler

Database
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I større modellsystem er det vesentlig å ha adgang til en felles
database, både for inngangsdata og simulerte data. Det må også
være greie grensesnitt for dataimport fra nasjonale databanker
og andre datakilder. Vassdrag- og modellstruktur må også kunne
lagres i felles databasestruktur. Viktige datakilder for norske
modellsystemer vil være:
Vassdragsregisteret
Hydrologisk avdelings dataarkiver
Det norske meteorologiske institutts dataarkiver
Kartverkets digitaliserte kart
NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
Dessverre finnes det i dag ikke sentrale registre for vannkvalitetsdata. Å etablere slike burde være et viktig mål.

FRAMOVER.
Dersom vi ser noen få år fremover, bør vi ha operative
integrerte vassdragssimulatorer med følgende funksjoner:
hente inn basisdata fra sentrale registre
kalibrere tilførselmodeller
simulere tilførsler av sentrale variabler som
tilsig, nitrat, fosfor, H+-ioner mm
simulere tilstander i hovedvassdraget for fysiske, kjemiske
og biologiske parametre
kjøre den sentrale vassdragsmodellen både kontinuerlig og
skritt; i det siste modiet kunne stoppe, inspisere
tilstander og prognoser samt gjøre manuelle reguleringer
Modellsystemet må ha en ensartet grensnitt, og fleksible
presentasjonsmuligheter for tidserier, arealfordeling, kart,
statistikk osv. Systemet må være så modulært oppbygd at
enkeltmodeller lett kan forbedres eller skiftes ut.
En av grunnene til at vi trenger slike verktøy er at
utredningsarbeidet på vassdragssektoren etter alt å dømme vil
bli preget av de mange små prosjekter, ikke de få store.
økonomien i hvert enkelt prosjekt krever da at man har et
effektivt og rasjonelt modellverktøy lett tilgjengelig.
Dersom vi ser videre framover, til århundreskiftet og forbi, bør
vi kunne etablere landsomfattende sanntids overvåknings- og
prognosesystemer for de fleste kritiske fysiske, kjemiske og
biologiske variable, slik at vi i prinsippet kan gå inn via
geografiske informasjonssystemer på et hvilket som helst punkt
og få hentet ut øyeblikkstilstander med konfidensgrenser,
tendenser, prognoser og historisk statistikk. Under et slikt
system vil det sammen med simuleringsmodellene ligge solide
databaser, telemetrerende datoverføringssystem; eventuelt
fjernmålinger fra satellitter.
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Det vil være naturlig med en nær toveis kobling med meteorologenes "local area models" (LAM) for å få arell fordeling av
aktuelle og prognoserte meteorologiske variabler, og for å
forsyne disse modellene med gode estimat av snødekket areal og
evapotranspirasjon.

UTVIKLINGSARBE1D.
Arbeidet framovervil ha to sider; en teknisk side, som går på
integrasjonav modeller,utviklingav databaser,
brukergrensesnittosv; og en "faglig"siden som går på
forbedringog utviklingav modeller gjennom bedre
prosessforståelse.
På den tekniskesiden er viktig å være klar over to forhold:
*

Nye presentasjonsteknikker
i form av fargegrafikk,
3D-presentasjonerosv løser i selv ikke problemetmed å
finne fram til egnete presentasjonsformerog beslutningsvariabler.Dette vil være et viktig tverrfaglig
samarbeidsområdefor fagfolk og beslutningstakere.
Selv om den tekniskeutviklingengår meget raskt innen
EDB-sektorenhar operativprogramvare,databaser osv
lang levetid.En stor del av det vi utvikler i dag vil
vi leve med i år 2015.

På den faglige siden vil det være to viktige utviklingslinjer.
Den ene vil være å gjøre eksisterendeoperativemodeller
uavhengig av kalibrering.I dag er de fleste modeller,med et
mulig unntak for urban-modeller,avhengig av at en del kritiske
parametrekalibreresmot observasjonerav de simulerte
variablene.
Den andre linjen vil være å tilpasseeksisterendeinternasjonale
modeller til norske forhold,utvikle nye modeller og løfte
eksisterendemodellprototypertil operativ stand. Her vil det
alltid være et spørsmålom man skal basere seg på eksisterende
systemer,eller satse på egenutvikling.Det norske fagmiljøeter
jo ikke større enn at vi i stor grad må basere oss på modellsystemer utviklet i utlandet.Disse krever imidlertidtilpasning
til norske forhold, som ofte er svært forskjelligefra de
modellene orginalt er utviklet for.
Innen en del områder vil det være naturlig å ha spisskompetanse
i Norge og Skandinavia.Det gjelder særlig felter og problemstillingersom har spesielt stor betydning for oss, og/eller er
særegne geografisk.Noen eksemplerkan være:
sur nedbør-problematikken
prosesseri morenemark
vannkraftsystemer
innsjørikevassdrag
stryk/hølsystemer
is i vassdrag
breer
polare problemstillinger,særlig Svalbard
spesielleøkosystemer
OSV
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En skal likevel være forsiktigmed å forsøke å styre spisskompetanse for sterkt. Det vil alltid dukke opp forskereeller
forskergruppersom i kraft av personligeinteressereller
tilfeldigheteretablererseg i den internasjonaleforskningsfronten langt utenfor de felter man skulle tro det var naturlig
for det norske miljøet å satse på. At det i Norge finnes
toppkompetansef.eks på felter som sedimentproblemerog
stratosfærekjemier vel ikke naturgitt,men like fullt av
uvurderligverdi for de norske forsknings-og
utviklingsmiljøene.
Der det er mulig bør vi aktivt delta i internasjonale
utviklingsmiljø.Den eksplosiveutviklingende elektroniske
forskningsnettenehar hatt, har i stor grad forenkletog fremmet
internasjonaltforsknings-og utviklingsarbeider.I dag er
omtrent like lett å logge seg inn på en datamaskini USA som på
en på Blindern eller SINTEF, og like lett å skrive en fellesrapport med en forskerpå MIT som på NHL.
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aven er umuli , men la

å!

Å presentere planer for utviklingen av Vassdragsregisteret for de neste
26 årene er en nærmest umulig oppgave. Og arrangøren burde visst det.
Han sitter i et 3-mannsutvalg som skal hjelpe til med planlegging og
budsjettering og vet hvor vanskelig det er å sette opp realistiske
planer bare for neste året, for ikke å snakke om for 3 år. 26 år er realistisk sett umulig.
Når det er sagt, men det føyes til at oppgaven i og for seg er både
morsom og perspektivrik. Endelig gis det anledning til å sette opp vyer
og perspektiver selv om dette er vanskelig, som rekker litt lengre enn
nesetippen. Som et motto for dette foredraget har jeg derfor valgt ett
(av mange) slagord fra de motkulturelle 70-åra, nemlig:

"All
makt
til
fantasien!"
Hva er Vassdra sre isteret i da ?
Vassdragsregisterets ambisiøse målsetting er å være er et nasjonalt informasjonssystem for opplysninger knyttet til vassdrag og nedbørfelt.
Ansvaret for utvikling og drift er lagt til NVE-Vassdragsdirektoratet,
Avdeling for vasskraftundersøkelser, men systemet skal betjene hele det
vannfaglige Norge. Det er hittil installert i et tjuetalls institusjoner.
Vassdragsregisteret er bygget opp som en database som består av flere
frittstående registre. En sterkt forenklet systemskisse for de registre
vi arbeider med pr juni 1989 er vist på figuren nedenfor, og blir kort
kommentert på neste side:

Kart

REG1NE

Foss
hhhhhhhhhhh
hhhh
hhhhhhh
hhhh
h

Forbygnin
Statistikk

Kraftverk

1NFRASTR UKTUR

Magasin

TEKN1SK 1NNGREP
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Terskel

REGINE (REGIster
over NEdbørfelt)

beskriver den hydrologiske strukturen og inndelingen av vassdragselementene i Norge, og gir geografisk informasjon for disse elementene. Enheten er
nedbørfelt eller del av dette, og beskriver et
område
som består av vannstreng pluss avrenningsområde.
REGINE utgjør kjernen i Vassdragsregisteret, og er
knyttet til alle de andre registrene i databasen
ved bruk av felles kjernetegn; vassdragsnummeret,
REGINE ble utviklet fordi vassdragsforvaltningen
trengte et felles hydrologisk stedfestingssystem.

Første landsekkendeutgave av REGINE ble ferdigstiIt i februar1988. I juni 1989 består REGINE av
i alt 25.600 enheter.De danner et hierarkisk
system av over- og underordnedeenheter.
KART

er Vassdragsregisterets
digitalekartbase,og inneholder nedbørfeltgrenser
og vassdragsnummerfor
alle REGINE's25.600 enheter.Feltarealfor alle
enhetenekan avledes.I tillegg inneholderKART en
forenkletvann-, sjø- og kystkonturfra Nasjonalatlas i målestokk1:1.000.000.
K4RT som landsdekkendedigital polygon-databasevil
bli ferdigstilti 1990. I juni 1989 er følgende
deler klare: Området rundt Oslofjorden,Østfold og
Akershusøst og vest for Glommavassdraget,Numedalslågenog Skiensvassdraget,området rundt Trondheimsfjordenog midtre deler av Nordland.Glommavassdraget,Agderfylkene,Nord-Trøndelag,nordre
deler av Nordlandog Troms sør for Målselvvassdraget er under arbeid.
Vi kan i tillegglevere foreløpige,digitaleplott
på folier tilpassetM711-kartverketfor alle deler
av landet.

REFERANSESYSTEMER består av referansearkivfor målestas'onero dataserier, som er under utvikling,og et rapportarkiv
med ekstrakt eller sammendrag,som nå er operativt.
Massivregistrering
er igangsatt,i første omgang
for NVE's egne utgivelser.
HYDROLOGISKE
"OBJEKTER"

består av registreneINNSJØ (landsekkendemed ca
2.500 enheter),BRE (ca 1.000 enheter I Sør-Norge
hentet fra ny utgave av Breatlas)og FOSS (landsdekkendemed ca 500 enheter),med data vesentlig
hentet fra vassdragsnivellementene.

TEKNISKEINNGREP

inneholderregistreneKRAFTVERK,MAGASIN,FORBYGNINGog TERSKEL.De to første er snart operative, de to siste er igangsatt,men med få data så
langt. Det planleggesflere registreav denne
typen.

INFRASTRUKTUR

består av ett eneste register;STATISTIKK,som inneholderdata fra Landbrukstellinga
1979 og Folkeog Boligtellinga1980. Registeretvi bli supplert
med data for nye, landsomfattendetellinger.
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I tillegg til de registrene som er nevnt her, finnes ulike typer oppslagsregistre for å lette søk og gjøre databasen mer rasjonell. Det
gjelder så forskjellige systemer som et register over alle norske kommuner, et register over miljøfaglige institusjoner og forskjellige
typer koderegistre som f.eks. et emneklassifikasjonssystem (til RAPPORT) og oppslag om morenetyper m.m (til BRE).
Handlingsplanen som er lagt
konsolidere stillingen, ved
de registersystemer vi pr i
viktig i nærmeste framtid å
fordi det her ligger særlig
framtida.

for de neste 3 årene går i korthet ut på å
å ta sikte på å mest mulig fullstendiggjøre
dag arbeider med. Vi ser det som spesielt
få videreutviklet det digitale kartverket,
mye informasjon som vil bli etterspurt i

Vi vil også legge stor vekt på rapportreferansesiden og registre over
tekniske inngrep.

. Hva sk'er

å informas'onsfronten nå?

I vår tid har EDB-revolusjonen virkelig skutt fart, når det gjelder mulighet for datalagring og -behandling/-presentasjon av store datamengder. EDB er også på full fart inn i den offentlige forvaltningen, på
godt og vondt.
Samtidig vil jeg påstå at rasjonell utnytting av hjelpemidler i markedet, og av allerede foretatte investeringer, er dårlig. Det skyldes antakelig i stor grad manglende tid til kompetanseoppbygging, og en sterk
frykt for ikke å være eller noen gang å komme på høyden. I tillegg
krever gode informasjonssystemer ikke bare tid til utvikling av systemet som sådan. Vel så viktig er det at det avsettes tid til å fylle informasjonssystemet med de opplysninger det er beregnet på. Her syndes
det mye. Endelig må man lære seg å lagre viktig informasjon, atskilt
fra uvesentlig, på en systematisk måte.

Vi har også sett eksemplerpå at godt utstyr brukes til å lage insom er halvgodeeller rett og slett dårlige.
formasjonssystemer
Prisene på EDB-varersynker stadig,både absoluttog spesielti forhold
Produktivitetenpå investert
til den alminneligeprisutviklingen.
utstyr hittil er imidlertidikke imponerende,det jeg har sett: investeringslystenhar vært sterkereenn evnen til å følge opp. På litt
lengre sikt kan dette bety at vi opplever en "bakrus" som kan føre til
dårligere muligheter for nødvendig fornyelse av materiellet. Utviklingen mot stadig mer strømlinjeformede hjelpemidler behøver ikke nødvendigvis å aksellerere.
Videre vil jeg peke på at helt andre faktorer kan være bestemmende for
forvaltningens og forskningens muligheter til å betjene seg av gode
informasjonssystemer. Det vi jeg komme tilbake til.
La meg imidlertid i stikkords form få peke på noen trender som akkurat
nå ser ut til å gjøre seg gjeldende:
Rask turn-over på utstyr. Vi vil ha det beste. Det har gått fra mitil PC'er som blir stadig kraftigere,til
nimaskiner/stormaskiner,
"arbeidsstasjoner".

men lagres tilfeldig.På PC er det opp
Dokumentertekstbehandles,
til den enkelte.På sentralanleggskjer det gjerne etter dato, ikke
etter dokumenttypeeller lagringsverdighet.
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Noen etater har sett behovet for referansesystemer på dokumentsiden,
og bygger opp dette etter egen lest og sine egne, dagsaktuelle
behov, uten å skjele til hva andre måtte ha bruk for.
Det eksisterer en svakt økende forståelse for samordningstiltak, ca
15 år etter at de første behov meldte seg, og ca 10 år etter at det
var "tvingende nødvendig".
Hvis det først skal satses på informasjonssystemer, har man lett for
å kreve at:
de skal kunne brukes uten forutgående
dem som etterspør informasjon.

kompetanseoppbygging

fra

de skal være tiltaksrettet mot en dagsaktuell, helst akutt, problemstilling for å få nødvendige midler til oppbygging og drift.

Disse forholdene gjør det ikke alltid lett å drive langsiktig, strategisk planlegging på informasjonsfronten.

4. Et sideblikk: Hva har sk'edd i informas'onsbehandlin en til i da ?
For å kunne forutsi noe om framtiden, kan det være nyttig å se litt
tilbake. Jeg har satt opp følgende figur som viser omtrent når noen
hjelpemidler vi i dag regnes som selvfølgelige, og som har vært eller
fortsatt er uunnværlige, ble alminnelig innført.
ÅR

2000
1990
1980
1970
1960

PC
Storanlegg, EDB
26 år EDB i forsiktige former
Massekopiering
Første fotokopiering
Spritduplikator
Stensilmaskin

1950
1940
1930

Telefon
Skrivemaskin

1920
1910
1900
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Disse hjelpemidlenehar betydd sprangvise forbedringerpå informasjonsbehandlingeninnen forvaltningog forskning.Det gir også litt perspektiv på vanskelighetsgraden
i å forutsinoe om framtiden,når vi vet at
det er 26 år siden 1963 da vi fortsattvar prisgittspritduplikatorensog stensilmaskinensluner, og det er like mange år fram til år 2015.
Jeg har også inntrykkat at kompetanseoppbygging
i bruken ligger ca 5
år etter innføringenav utstyret.Det forenklerikke akkuaratoppgaven
å leke profet.
. Vassdra sforvaltnin

o

-forsknin

er in en "ø " i samfunnet

Forskningsinnsatsen
og informasjonsbehandlingen
på vassdragssektorener
selvfølgeligavhengigav bevilgningssituasjonen,
som igjen avhengerav
flere forhold.Her blir det gjetningerom framtidabasert på mer eller
mindre godt politiskskjønn.Jeg har imidlertidsatt opp disse forutsetningeneom den ytre framtiden,som alt annet ser ut til å være avhengig av:

3. verdenskriglar vente på seg. Ikke slik å forstå at den er usannsynlig.Det er bare umulig å spå noe om framtidaetterpå.
Uendretpolitisk/økonomisk
utviklingi Norge, dvs, fortsatten vanskelig eksport-/importsituasjon.
Våre konkurrenterer alt for produktive.
Relativtmange flere trygdede.Det er antydet 1 trygdet/pensjonist
pr 2 yrkesaktivei nær framtid.
Sprangvisøkende miljøtrusleri form av katastrofevarsler.
Tsjernobyl i 1986 og algekatastrofeni 1988 føyer seg inn i den framtidige
rekken av trusler.
For øvrig blir mennesket,som det tilpasningsdyktige
vesen det er,
vant til økende forurensningog innstillerseg deretter:Man bader
f.eks. ikke i de forurensedelokalitetene,og holder seg innendørs
når det kreves fordi lufta er for uren.
Jeg forventerat dette gir følgendekonsekvenser:
Offentligebudsjetterblir fortsatttrange,og bevilgningenemå
reduseres,unntatt for sosialsektoren,som bare må prioriteres.
Miljøsektorener fortsatttiltaksrettet,og derfor avhengigav problemer for bemanningog bevilgninger.Vi får en situasjonmed kompetanseog investeringsmulighet
"på oppsigelse".
Vassdragsforskningen
og -forvaltningenrettes inn mot forurensningsproblematikken.Drikkevannblir mangelvare,og mer oppmerksomhetfokuserespå grunnvannressursene.
6.

Hvilken rolle skal Vassdra sre isteret s ille framover?

Jeg forutsetterat utviklingenav Vassdragsregisteret
(selvfølgelig)
vil gjenspeilede behoveneforskningog forvaltninghar. Hvis disse
imidlertidskulle skifte svært ofte, vil det bli problemermed å tilfredsstilledem alle. De funksjonenevi kan se, er imidlertidde samme
som de vi tar sikte på å dekke i dag:
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Basisverktøy for oversikt og overvåking av det hydrologiske kretsløpet på landjorda, med bl.a:
Tekniske inngrep
Uttak
Overføringer

Utslipp
Basisverktøyfor planlegging,med bl.a:
Hjemler, tillatelser,fallrettigheterm.m.
Iverksatteog planlagtefredningstiltak
Modellverktøyi kombinasjonmed andre eller egne data, f.eks:
Isohydater
Forurensendenedfall
Referansebasefor vannfagligeundersøkelser:
Rapporter
Målestasjoner/dataserier
Prosjekter
Vassdragsregisteret
vil i framtidenbli en viktig del av informasjonsstrømmeni samfunnet,men brukerenvil neppe være bevisst hvilken database han søker i, fordi grensenemellom de forskjelligeformene for informasjonsverktøy
vil være flytende.Man søker kort og godt etter informasjon,og maskinprogrammet
henter den fram fra de aktuelledatabasene.
Konkret: Ved hvilke roblemstillin er kan Vassdra sre isteret helt
eller delvis i bak runnsinformas'on?

La os se på noen tenkteeksempler.Disse er hentet fra år 2015 eller
tidligere.Listen over informasjonsbehovene
er ikke fullstendig.
1. Radioaktivtnedfallover Hardangervidda
- digital avgrensningav nedfallog intensitet
++ digitalkartbaseviser hvor nedfalletdrenerer
++ sjøprosentog teoretiskoppholdstidi forskjelligeavsnittav
nedbørfeltene
- digital info om jordartsfordeling
i feltene
Resultat:Varslingsrutiner,
evt. behandlingsopplegg
2. Søknad om industrietablering
og utslipp av prosessvanni Otra
hva finnes fra før av industrilangs vassdraget,og hvor
++ hva finnesav utslippfra befolkningog jordbrukm.m.
langtransporterte
forurensninger
++ vannføringover året ved utslippsstedog nedstrøms
++ fiskeundersøkelser
0.1. i vassdraget
3. Kystsoneplanfor Boknafjorden
++ tilløp av ferskvannfra vassdrageneomkring
++ befolkning,bosetting,landbruk,industri,aquakulturm.m.
++ målestasjonerog undersøkelsesaktivitet
i området
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Konsesjonssøknad for overføring fra Bygdin til Tyin
++ areal overført, alternativer for vannføringsendringer
++ befolkningsunderlag langs vassdragene
++ juridiske forhold
++ naturvitenskapelige undersøkelser
Materialtransport i Vefsna
++ areal og vannføring
++ fallforhold
løsmassefordeilng langs vassdraget

6. Fiskeundersøkelser
++
++
++
++

i Femunden
andre undersøkelser i/omkring sjøen
andre fiskeundersøkelser i tilsvarende områder
tilsigsareal og avløp
belastninger og ressursuttak i sjøen
nedbørmengde og -kvalitet

7. Flomanalyseri Gudbrandsdalslågen
++ feltareal,digitaleområdegrenser
nedbørfordeling,
geografiskog over tid, digitalisert
++ sjøfordeling,teoretiskoppholdstid
løsmassefordeling
Nødvendigebakgrunnsinformasjoner
som er hentet helt eller delvis fra
Vassdragsregisteret,
er merket med ++. For brukerener det imidlertid
irrelevant hvem som har skaffet fram disse.

Et scenariosom viser eksemplerpå hvordan man bør kunne få fram informasjon,er vist som vedlegg i form av 16 overhead-kopier.Eksemplene
viser et lite målrettetsøk, som dog til slutt gir resultater.Prinsippet består i tålmodigkommunikasjon.Mer direkte søk gir selvsagtditto
raskeresvar. x)
8. Hvordan kom vi e entli dit?
I alle fall ikke bevisstløstog av oss selv!
Jeg forutsetterat alle vil være interessertå kunne lete seg fram til
informasjonslik scenarioetviste.
Rent tekniskkan jeg ikke se noen uoverstigeligebarrierer.Det eksisterer alleredei dag så store muligheterinnen dataprogramvaremed
kartografi,grafikkog rask presentasjonat dette ikke er noen reell
hindringpå sikt. Den tekniskeutviklingenpå både dette områdetog innenfor kommunikasjon,går raskt videre.Det kreves imidlertidgode
oversettelseprogrammer
mellom forskjelligeprogramspråk.Dette kommer.
Hindringeneer av rent mental og organisatoriskart. Investeringsvolumet bør ikke være avskrekkendestort,men det er klart at det koster;
ikke bare for Staten,men også for den enkeltemiljøinstitusjon.
Spørsmålet blir: Hva vil vi?
Det er kort og godt en tøff jobb å forsøkeå samkjøreden informasjon
som finnesomkring til et helhetligsystem.Vi må være villige til å se
ut over våre egne, alltid litt snevreinstitusjonsgrenser
for å se hva
vi som samfunn trengerfor å fremme "en bærekraftigutvikling".
x)vedleemet

er ikke inntatt
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Avslutningsvis vil jeg bare peke på noen av de tiltak som kan bli nødvendig å gjennomføre for å nå målet (jeg ser slett ikke alle):
Sektorovergripende styring. Nye og strenge krav fra overordnede
myndigheter.
Budsjett og ansettelser delvis på tvers av institusjonsgrensene.
Sterkere fusjonering mellom institusjoner med overlappende ansvarsområder.
Eiendomsretten til data innskrenkes til et minimum. Det må bli slutt
på "sperre-tøyset".
Data som er vitale for "rikets sikkerhet" innskrenkes til et mini-
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viser at betydningen

av tverrfaglig

Ikke minst gjelder

dette naturfaglig

for å møte naturmiljø-problemene

tenkning

og

samarbeid

som blir met og mer

påtrengende.
Ved Universitetet

i Bergen har vi i mange år hatt en betydelig

faglig naturmiljøforskning
tilknytning

til

i regi av Kontaktutvalget,

for vassdragssaker

tverrfaglig

samarbeids-

institutter

er representerte

ved Universitetet

og koordineringsutvalg
(Botanisk

inst., avd. B og Zoologisk

for opplegg

og samordning

forbindelse

med kraftutbyggingssaker

forum i arbeidet
generelt.

museum).

der flere fagfelt
Utvalget

av naturvitenskapelige

og

inst., avd. B,
har ansvaret

undersøkelser

i

m.m., men er også et naturlig

har således

i tilknytning

i Bergen er et

inst., Geofysisk

med andre naturvernspørsmål

Kontaktutvalget

vurderinger

særlig

vassdragsreguleringssaker.

Kontaktutvalget

Geologisk

tverr-

og naturforvaltning

engasjert

seg i planarbeid

til landskapsvernområder,

og

nasjonalparker

o.l.
Kontaktutvalget

for vassdragssaker

naturmiljøfag,

der hovedaktiviteten

utbyggingssaker,
reguleringer
undersøkelser

er således

men etterhvert

er redusert,

Det siste store naturfaglige
ført i Kontaktutvalgets
Jostedalsvassdraget
Dette prosjektet

har vært knyttet

som omfanget

orienterer

og vurderinger

et samarbeidsutvalg

knyttet

utvalget

til kraft-

av denne type
seg mer mot naturfaglige

til naturforvaltning

miljøforskningsprosjekt

regi er konsesjonsbetingete

i tilknytning

til 2,5 millioner

for

generelt.

som er gjennomundersøkelser

til kraftutbyggingen

der, fig. 1.

kroner er nå inne i rapporterings-

nr-vass-for-2015

fasen.
Følgende
A.

fag og disipliner

var med i Jostedalsprosjektet:

GEOFAG

Kvartærgeologi
Fluvialgeomorfologi
Klimaundersøkelser

BIOFAG

BOTANIKK
Flora, plantesamfunn,

vegetasjonshistorie

ORNITOLOGI
Fuglearter,

fuglesamfunn,

nøkkelblotoper

FERSKVANNSBIOLOGI
Bunndyr,
De områdene

Zooplankton,

vi konsentrerte

vann og dalfører,

vesentlig

oss om var de berørte
dalbunnområdene.

var først og fremst arkivering
virkningsundersøkelser
å klarlegge,

prosessene

i tillegg

Dette kan illustreres
Denne breelvsletten
aktive

naturlige

i

av reguleringene.

meget bra på Fåbergstølsgrandane,

sammenhenger.
vedlegg

1.

som for øvrig er den største

er et skoleeksempel

som resultat

er

svingninger

inn på en rekke faglige

eller dalsanduren,

sandur i Norge,

avhengighetsforhold

fordi det foregår

virker

men også

Slike virkninger

til at de kan påvirkes

i prosessene

elvestrekningene,

Målet for undersøkelsene

av materiale,

av reguleringene.

vanskelige

Endringer

Fjærmygg

på tverrfaglige

av endringer

nr-vass-for-2015

i vannføring:

FAGLIGE

SAMMENHENGER

Sedimenttype

(jordart)

Grunnvann
Vannføring

-->Sedimentasjon/

IFerksvannsbjolog±

erosjon
Botanikk
Lokalklima
11
Ornitologi
Fåbergstølsgrandane

er således et viktig naturfaglig

område, både i geologisk
ferskvannsbiologisk
brepåvirkete
finne

ultke

stadier

i utviklingen

økologisk
Området

mekanismer

i forbindelse

aspektet

og samarbeidsmessig.
opplegg,

feltarbeid

Samfunnsutviklingen
gjelder

med innvandring

og publisering

og

plante-

og går til

for studier

av

og kolonisering.

naturfaglig

miljø,

og er

og krevende,

både faglig

både når det gjelder

tenkning,

særlig når det

og hvordan de skal løses. Dette er viktig

undervisning

disse forholdene:

BETYDNINGEN

AV TVERRFAGLIG

TENKNING

og forvaltning.

OG FORSKNING

NATURMILJØPROBLEMENE!

SAMMENHENG

sand

av materiale.

krever tverrfaglig

illustrere

TVERRFAGLIG

blottlagt

og undervisning.

En må lære seg lagspill

både innen forskning,

i sør. En kan her

etablerte

gode muligheter

er interessant

naturmiljøproblemene

fra de mest

av sedimenter

et svært interessant

av stor verdi både for forskning
Det tverrfaglige

og

kan starte. Også når det gjelder

dyr gir området

utgjør således

fra

hvordan

eller dekkes

slik at en ny utvikling

områdene

vegetasjon,

En kan observere

av erosjon,

fugler og vannlevende

av

Både botanisk

gradienter

i nord til de frodige

grus til frodig oreskog.
grunne,

sammenheng.

er det store økologiske

områdene

samfunn ødelegges

og biologisk

dokumentasjons-

I NATUREN
nr-vass-f0r-2015

Noen stikkord

kan

FÅBERGSTØLSGRANDANE!
"VERKTØYET"

FINNES DET?
TEORI OG PRAKSIS

ANVENDT

FORSKNING

TVERRFAGLIG

- TVERRFAGLIG

ANVENDT

FORSKNING

De fleste innser verdien
sammenhenger

er

MILJØ OG FORUM. HOLDNINGSENDRING:

ER DEN DESIDERT

av tverrfaglig

det bare moteord
for Universitetet

langtidsplan

forskning

og tverrfaglighet

MEST KREVENDE

forskning,

FORSKNING!

men i svært mange

uten reelt innhold.
i Bergen

viet betydelig

(Plan 2000) er anvendt
større oppmerksomhet

enn

før. En del sitater viser dette:
" Å drive anvendt

forskning

å omsette

teoretisk

forskning

vil følgeliq

Universitetet
samfunnet

sammenhengen

kunnskap

kombinert

til praktisk

slik forskning.

en naturlig

forskningsvirksomhet.
sammenheng

-

Anvendt

interesse.
overfor

Ved på denne måten å påvise den nære

mellom grunnforskning

har dermed

nytteverdi.

se det som del av sine forpliktelser
og anvendt

nevnte også bidra til å legitimere
forskning

med utvinklingsarbeid

være av stor samfunnsmessig

må derfor

å drive

betyr

innsatsen

forskning,

vil sist-

i førstnevnte.

Anvendt

plass i universitetets

Universitetet

må se sin anvendte

med sin grunnforskning,

hvilket

forskning

i

betyr at virksomheten

må

gjennom m.a. bedring

av

knyttes nært til grunnforskningsmiljøene".
"Forskningsvirksomheten
mulighetene

for tverrfaglig

rutiner og økt eksternt

Styrking

skal effektiviseres
samarbeid,

krever tverrfaglig

Bergen har vi ved Kontaktutvalget
tverfaglige

bedre administrative

samarbeid".

av tverrfagligheten

som arbeider

inkludert

millø og forum.

for vassdragssaker

fått et fagmiljø

godt sammen og som er et viktig forum for løsning
problemer.

De't er likevel mange

vanskeligheter

ved effektiv,

nr-vass-for-2015

I

tverrfaglig

av

forskning.

Av disse kan nevnes:

Universitetssystemet
Lagarbeid

honorerer

er vanskelig

individualitet.

og krever en opplæringsProsess

faglig og

administrativt.
Nedvurdering
forskning

av anvendt

mer krevende

Tverrfaglig

forskning

forskning.

Som regel er den anvendte

og mindre meritterende
er disiplinkrevende

enn grunnforskning.

og tidkrevende

fordi

mange er innvolverte.

Men det er også mange
forskning.

positive

sider ved tverrfaglig,

anvendt

Her kan nevnes:

En er med på å løse påtrengende
Utdannelsen

av medarbeidere

tverrfaglige
Miljøforskning

miljøproblemer.

(studenter

og ansatte)

skaper nødvendige

holdninger.
har fått større tilgang

på økonomiske

nr-vass-f0r-2015

midler.
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Fåbergstølsgrandane,

nedre del

Fåbergstølsgrandane,

øvre del

Foto: A. Håland

Foto: I. Røsberg

TOR ZIEGLER:

MINSTEVANNFØRINGER

Ziegler gjennom kort arbeidet
vannføringsproblematikken.
Tre rapporter
rapp-nr.Al2a,
Forøvrig
MVU-rapp.

-

FoU

innen MVU - programmet

om emnet er nå publisert
er gjengitt nedenfor.

innen MVU. Sammendrag

vises til:
nr. Al2a: Minstevannføringer

1 -

råd om prosedyrer og metoder benyttet
til utarbeidelse
vannføringer.

av forslag

om minste-

MVU-rapp. nr. Al2b: Minstvannføringer
Eksempler fra norske vassdrag.
MVU-rapp. nr. Al2c: Minstevannføringer
En beskrivelse av tiltak som bør
vurderes i sammenheng med minstevannføringer.
Alle rapporter

2 -

3 -

er utgitt av NTNF i 1989.

n-pef-mvu

om minstefra

MINSTEVANNFØRINGER

FoU

Habitat - kriteriesystem
Annen manovreringsrettet

kunnskap

Utvikling av rådgivningsfunksjonen
Systematisere erfaring
økologisk resultat
samrådsfunksjon
- hydrologisk
(5) Biologisk vannverdisystem

4-89 Aksnes

SAHMENORAG
Hensiktenmed Minstevannføringer
1 er å gi råd og bakgrunnsstoff
for
utarbeidelse
av forslagom minstevannføringer.
Rapportenmå ses i sammenheng med delrapportene2 og 3 som beskriver12 utvalgtevassdrag
til eksemplifisering,
og andretiltaksom minstevannføringer
bør vurderes i sammenhengmed.Det må skillesmellomminstevannføringer
på
utbygdeog ikkeutbygdefallstrekninger.
Dertilmå man ha for øye at
vannmengdersom slippes med volumerstørreenn fastsattminstevannføring,kan ha bådegunstige og ugunstigevirkningeri vassdraget
(manøvrerte
vannføringer).
Pålegg om minstevannføringer
gis med henvisningtil offentlige
bestemmelser
og dels til mønsterdannende
praksis. Hjemlene finnes
vassdragsreguleringsloven,
vassdragslovenog forurensningsloven.
Vassdragslovgivningen
er nyligforeslåttjustert,bl.a.slik at gitte
konsesjonerkommer opp for revisjon hvert30. år, med tilsvarende
mulighetfor å revurderebehovenefor minstevannføring.
Reglene for saksbehandling
delerplanleggingen
i tre hovedfaser:
1)
Forberedende
fase,2) planleggingsfasen
og 3) søknadsfasen.
Det er de
to førstefasenesom kan innebæreutarbeidelse
av forslagtil minstevannføring.
Dettekan skjepå fleredetaljeringsnivåer,
som innebærer
alt fra enkleoverslagtil grundigere
og mer arbeidskrevende
metoder.
NVE's "Nyttrundskriv36" fordrerat søkerensforslagtil minstevannføringerskalfremgåav søknadenshydrologiskedokumentasjonog at
krafttap/kostnader
ved forskjellige
minstevannføringer
gis.
Det er uliktgrunnlagfor å ta opp spørsmålom minstevannføringer
ved
nye og eldrereguleringer.
Ved nye reguleringer,
etterprøvetidog ved
fastsattetidspunkter
for revisjoner det enkeltå ta opp spørsmålet.
Utenomdetteer det megetvanskeligutenat regulanten
selver villig.
Statligeidereguleringsanlegg
(Statkraft)
ståri en særstilling,i
det staten når som helst kan påleggeseg selvå endreegnevilkår
knyttettil reguleringen.
Forslagetom minstevannføring
tas inn underpkt. 2 i utkastettil manøvreringsreglement.
Pkt.2 omhandlerinnskrenkende
bestemmelserknyttet til manøvreringen.Det er muligå velgeulikeløsninger.
Regelbundne,utenmulighetfor avvik (tradisjonellløsning),eller mer
fleksibleløsninger
med mulighetfor situasjonstilpassede
avviketter

- 215

-

samrådmellomflerbruksinteressene
og regulantene(fleksibelmanøvrering).
NVE

anbefalersamordningmellom reglementene

når det

gis

flere

konse-

sjoneri sammevassdrag.Fastsettelse
av tidspunktenefor revisjonbør
i sliketilfellerharmoniseresfor å lettesamordningen.
Ut over manøvreringsreglementet
gis det vanligvispåleggom en rekke
andrevilkårknyttettil konsesjonen.
Ved planleggingen
bør disse forutses og ses i sammenhengmed spørsmåletom minstevannføringer.
Dette
gjelderf.eks.oppfølgendeundersøkelsesopplegg,
hvor det bør utarbeidesforslagsamtidigmed forslagettil minstevannføring.
Gruppentilrårat det utarbeidesforslagtil minstevannføring
allerede
i. forbindelse
med forhåndsmeldingen
i forberedendefase i

form av

overslagsberegninger.
Hensiktener å få i gang drøftelseom løsningenmed andre brukerinteresser.Dette er grunnlag for en mer

enkle

arbeidskrevendeprosess for å utarbeideet endeligforslagi planfasen,hvor grundigeremetoderbør nyttes.Vurderes andre interesser
som uvesentlige,kan det foreslås utelatelseav minstevannføring.
Dettebør begrunnes.
Man bør bruke SamletPlansbrukerkategorier
som en sjekklistefor å
tilseat vesentligeinteresserikke blir oversett.
Er det flereog store interesser,behov for korttidsvannføringsvariasjonerosv.,anbefalesSOM regelen fleksibelløsning.Er vannbehovet
helt regelmessigog slippmengden
moderatanbefalestradisjonellløsning.
Gruppenleggervekt på at oppfølgingen
av minstevannføringen
i driftsfasener viktigfor å tilseat påleggeneskal fyllesin hensikt. Evt.
rammer for slik oppfølgingmå innarbeidesdels i manøvreringsreglementet,dels som vilkårknyttettil konsesjonen.
Det er vanlig å spesifisere5-årsprøvetid.Det er viktigat denne
periodenblir en faktiskprøvetid
med mulighetfor utprøvingav alternativer, med klare bestemmelserom utprøvingen.Overvåkinger en
viktigog ofte forsømtdel av oppfølgingen.
Den er et middel til å
konstaterehva den endeligeløsningenbør bli som følgeav prøvetiden,
og senere for å følge den videre tilstandeni.ressursen.
r mange tilniva-I-innh

feller kan det væregrunntil å etablereet manøvreringsrådav fagkyndigerepresentanter
for de viktigstebrukerinteresser,
som til
spesielletider kan rådgiom styringen
av minstevannsmanøvreringen.
Det er naturligå foreslåat NVE gjør den formelle oppnevningog
utskifting
av medlemmene.
Det gis informasjonom kilder for grunnlagsdata
og metoderfor å
beregneminstevannføringsbehov.
Omtalen av metoder er todelt. Det
skilles mellomoverslagsmetoder
og mer arbeidskrevende
metoder.Overslagsmetodene
anbefalesbruktfor forslageti.forberedendefase. Det
gis en oversiktoverslike,og et par metoderbeskrivesog anbefales
spesielt.Lavvannføringsanalyse
f.eks.,er gitt særskiltomtale. Noen
mer arbeidskrevende
metodervedrørende
fiske,vannkvalitet,
utseendemessigeforholdog fisk/biologiske
forholdomtalesogså.Ingenmetoder
er perfekte og det anbefaleså leggevektpå prøvetidog evt. fleksiblemanøvreringsformer.
En rekkespørsmålknyttettil endeligbestemmelse
av størrelseav minstevannføringer
vil nødvendigvis
krevespesialfagligekspertise.Det
er gittråd om hvorman kan henvendeseg for å få slikfaglighjelp.
I delrapportl'svedlegger det gitt fyldigomtaleav hvilkefaktorer
det forslaget
man kommerframtil bør vurderesi lys av ut fra et
spekter av enkeltfagområder.
Detteer mentå setteforslagsstilleren
og andrebedrei standtil å vurdereforslag som utarbeidesved de
beskrevne
metoder.

iiiva
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ODDVAR

LINDHOLM:

PRIORITERTE

OPPGAVER

I MD INNEN VANNRESSURSER

Nasjonale mål og retningslinjer for tilstand og bruk av
vannressursene.
Samlet Plan.
GIN - Nasjonal plan for beskyttelse og økt bruk av grunnvann.
Tiltaksplan for Glomma.
Vannbruksplaner - Evaluering, virkemiddelanalyse, veiledning.
Revisjon av V-Loven.
Drikkevann - Effektivisering og forvaltning.
BBV, SOS, BVS.
Drift av vassdrag.

va/notat/pef/overheads

Referat fra diskusjon kl 1610-1630, 080689
Det er positive erfaringer i NIVA med bruk av hovedfagsstudenter.
Doktorstudier krever mer oppfølging, og er derfor vanskeligere å
innpasse. Dersom institusjonen allerede har et prosjekt innen emnet,
lar det seg lettere ordne. Den "nye" doktorgraden er ment som
forskerutdanning og cand. scient-graden er mer tenkt som en
lærerutdanning.
Det er svært interessant å videreutvikle bruken av eksterne veiledere
på universitetene i forbindelse med hovedfagsstudium, cand. scient og
dr. grad.
Et problem i forbindelse med handlingsplanene er at forvaltningen må
inn med finansiering i startfasen. Dette fører lett til mer "binding"
av forskningen.
I Trondheim (universitetet/NTH) er det prøvd i praksis, at
forskning og undervisning har "nærhet/samlokalisering" med hverandre.
Resultatet er positivt og har medført bl.a en eksplosjon i dr.ingoppgaver.
Det er viktig at de som sitter i forvaltningen også kan drive anvendt
forskning og et eksempel er Hydrologisk avdeling i NVE. Dette er med
på å bygge opp kompetansen i forvaltningen. Tendensen i den senere
tid har gått den motsatte veien, dvs at forvaltning og forskning
skilles. Dette fører raskt til kommunikasjonsproblemer. Et annet
problem knytter seg til tverrfaglig forskning. Noen miljøer føler seg
lett som rene dataleverandører, som igjen fører til liten kreditt for
innsats. Et eksempel er også her Hydrologisk avdeling.
Det er mye de samme problemstillinger som går igjen i
forskningsprosjekter. Er dette fordi forskning er vanskelig, eller
drives forskningen ineffektivt? En hypotese om dette er at det er for
langt fra forskningsresultat til handling/tiltak. Sentralt her står
det å få informasjon ut fra forskningen.

AVSLUTTENDE
DI SKUSJON
Tre sentraletema ble sattsom diskusjonstema
for den avsluttende
diskusjonen:
Organsisering

av norsk

vannforvaltning,
og organisering
av forskningen
innen

vannfagene.

Miljøfond,for å samlepålagteundersøkelser
i forbindelse
med regulering
av
vassdrag.Bidragsytere
utenomkraftutbyggere.
FoU-oppgaver.

1. ORGANISERING

Det ble hevdetat det er vanskeligå skilleforvaltningsrettet
forskningfra
annenforskning.
Det ble stiltspørsmålstegn
om detteer et innarbeidet
begrep.
Forvaltningsforskning
hørerunderanvendtforskningog grunnforskning.
Slikat
kun begrepetanvendtforskningbør brukers.Til detteble det svartat NAVF har
bruktbegrepetforvaltningsforskning
innenøkoforski 7-8 år. Forvaltningen
er
nødttil å ta standpunkt
til nye oppgaver/problemstillinger
men også initiere
nye problemområder,
og få prioritere
fremnye oppgaver.Forskningen
må derfor
må skje raskt,jo raskeredette
bli anvendtumiddelbart kunnskapsoverføringen
skjerjo mer nyttevil vi ha av forskningen.
På bakgrunnav dettekan en ikke
skilledisse.Til detteble det innvendtat anvendtforskninger et smalere
begrepenn forvaltningsrettet
forskning.
Anvendtforskningmå omsetteforskning
i praktisknytteverdi
mens forvaltningsforskning
skalhjelpeforvaltningen
til å
løsefagligeog vitenskaplige
problemer.
Beggedissebegrepenemå derforbrukes.
Kontaktenmellomforvaltningen
og forskningsmiljøene
må bli bedre,forskningen
må koordineres
og samlesbedreslikat midleneblirbedreutnyttet.
Hospiteringsordninger
for ansattei forvaltningen
og innenforskningsmiljøene
må
det satsespå. Dettevar det bredenighetom. Men det ble hevdetat et system
for etterutdanning
på vannsektoren
for off.ansattevil være likegod eller
bedreenn en hospiteringsordning.
Til detteble det svartat en vekselvirkning
mellomforvaltningen
og forsknings/utdanningsinstitusjonene
vil væregunstig
for begge.I trådmed professorII stillinger
kan det opprettesen tilsvarende
forvalterII stillingforå få en bedrekontaktog nytteverdi.
Nasjonalkomiteen
for miljøvernforskning
må inn og skissereanvendteforskningsfeltut fra nasjonalebehov. Her er alle forskningsrådene
representert
og MD er
til enn MD, samtat en må
representert
via disse
- her må det flerebidragsytere
sikreat den anvendteforskningen
er i trådmed samfunnets
behov.Til detteble
det kommentert
at nasjonalkomiteen
spennerfor vidt- det kunneha vært en egen
nasjonalkom.
for vannforskning.
Men detteer ikkei trådmed regjeringen
intensjoner.
Det ble pektpå at det er suntmed konkurranse
men at vannmiljøet
er et lite
miljøog at utbredelsen
ikkemå bli for stor.En ide er derforå nedsette
tverrinstitusjonelle/faglige
prosjekter
for å samlekreftene,mensman samtidig
ivaretarmangfoldet
innenmiljøet.

Poenget med langsiktigemåleserierble tatt opp igjen. Slike serier må kjøres
frem i forskjelligetyper vassdrag.Belastendeelementersom gifter, bensin o.1
bør ileggesavgift til miljøfondet.Videre må ikke forvaltningenbli for
desentralisert,da fagkunnskapener begrenset.Det er behov for et.sterkt
dept./dir.som kan overvåkeog overprøvevedtak,og ivareta at ulike adspekt
innen vannforvaltningenblir sett i sammenheng.
Lange måleserierhar nytteverdifor forskningenmen må også sees på som et ledd
i miljøovervåkingen.Slike serier må derfor ikke være avhengig av forskningsmidler men må finansieresover statsbudsjettet.
2. MILJØFOND
Per Chr.B95orienterteom Glommen& Laagens brukseierforeningog planer for
reduksjonav forurensning.
Konsentreringav forskningsinnsatsen
i et Miljøfondble posistivtmottatt,men
det ble påpekt at det må legges opp en skikkeligstrategi for dette og det bør
satses sterkt på markedsføring.
Det ble henvist til utbyggingeni Jostedølaog Svartisenang. sjongleringav
forskningsmidlermellom disse prosjektenefor å sikre best mulige undersøkelser
i Jostedøla.Men selv med samme utbyggergikk ikke dette. Dette illustrererat
det kan by på problemerå få til dette i praksis.Til dette ble det kommenteret
at det må skillesmeIlom forskningog det å registrereet naturdokument.
Forskningkan konsentreresmen ikkeregistreringen.

I forbindelse
med finansiering
av Miljøfondet
må allebrukereav vassdrag,og de
som bidrartil miljøforurensninger
yte sin del. Fremtil i dag har ikkedisse
værtvant til å betalefor dennebrukenog forurensningen.
Tre dimensjoner
i miljøfondet
ble skissert:
MILJØ

BIDRAGSYTERE

BRUKERE

Vann
luft
jordete.

Kraftutbyggere
Vannforsyning
Veivesenet

Forskningsinstitusjoner
Forvaltning
etc.

er et miljøfondetablert- og blir
Det ble opplyst at innenlandbruket
finansiert
med avgifterpå plantevernmidler
og kunstgjødsel.
Forskningsinstitusjonene
har anledningtil å søkeher - midleneforvalteshos
STI.Denneopplysningen
kom overraskende
på mangeav deltakerne
derforble
det foreslåttopprettelse
av et registerder alle som skalsøkemidlerog alle
som har midlerkan henvendeseg for å orientereseg om muligemidlerog mulige
forskningsideer.
Det ble pektpå at vi ikkebareer ute ettermer pengertil nye registreringer/
prosjekter,
men at forskningen
må bli mer tiltaksrettet.
En avklaringmå gjøresom miljøfond-midlene
skalbrukesmed en gangellerom
det er et fondsom skalbrukeslangsiktig.
Til detteble det kommentert
at kons.
fondeter det utnyttelseav vannkraftsom er sentralt,mens i miljø-fondetvil
det være vern som er det sentrale.

3. FoU OPPGAVER
Ulike

oppgaver

Konsekvensanalyser

ble

skissert:
- her

kommer tålegrenser

inn.

Risikoanalyse- tidstrender.
Klimaprogram- miljø-økonomi.
Tverrfagligheter svært viktig innen disse oppgaveområdene.
Enkeltemindre vassdragbør stilles til disposisjonfor eksperimentelleundersøkelser,med bl.a. variasjonav vannføring.Dette vil sette krav til mer
fleksiblereguleringsreglement.
FoU-oppgaverbør orienteresmot miljø-tiltaksnarere enn vern.
Flomvarslinger et nytt utviklingsarbeidsom bør kunne prioriteresfremover.
Det ble påpekt at tålegrenserfor miljøpåvirkningerer et særlig viktig felt.
Bedre verktøy innen miljøkonsekvenserog drift av vassdrag ble etterlyst.Derfor
må det satses på verktøyutviklingog metodeutvikling.Metodeutviklingvil kunne
gjøre det enklere å kvantifiseretålegrenser.
Registreringstidenmå nå være over.
Til slutt ble det sterkt oppfordrettil at tverrfaglighetmå inn som metode
opplæringsprosessen.
Dette blir en svært viktig utfordringmot år 2015!
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Vannet og vassdragene er for samfunnet en viktig ressurs.
Forskning for bedre kunnskaper om bruk
Betydningen er økende.
og vern av vann og vassdrag er i fokus og vil være det i lang
tid fremover.
selv om vi tilsynelaDenne ressursen er det konkurranse om,
Brukerinteressene
tende har nok vann og vassdrag her i landet.
er mange.
Opp gjennom tidene har det knyttet seg mange offentPresset på vår
lige og allmenne interesser til vassdragene.
Vi har derfor behov for en
viktigste ressurs er stadig økende.
Dette er viktig å påsterkest mulig vannressursforvaltning.
peke for byråkratiet synes nå å nedbygge denne forvaltningen.
Vi er kamskje ikke
Det er vanskelig å skue inn i fremtiden.
dristige nok til å lage scenarier og tenke trender for utviklingen.
Vi er for bundet av dagens situasjon og på dette seminaret ble en også bundet av året 2015.
Dette sier kanskje noe
om aktørene innen sektoren.
Er dette årsaken
til at vannressursforvaltningen
ikke er en interessant samfunnsoppgave
lengre - eller er den det likevel ?
FoU-begrepet er omfattende.
Det spenner fra ren forskning til
utvikling, utredning, undersøkelse og utdanning, ofte trekkes
også prototyp og demonstrasjon med.
Innen vassdragssektoren
er mange aktører involvert.
Aktørene
skifter stadig, ingen er spesielt dominante hverken av departement eller forskningråd.
Som vassdragsetat har NVE-Vassdragsdirektoratet et betydelig ansvar innen sektoren, dette gjelder
selvfølgelig også innen FoU. Dette arbeid har etaten utviklet
på en samfunnsmessig forsvarlig måte i tråd med de rammebetingelser som er gitt av Stortinget, Regjeringen og OED.
NVE ble
da også som kjent tildelt stilling for forskningssjef
i 1986
for å følge opp dette arbeidet.
Fagforvaltningen
vil alltid ha behov for å få gjennomført FoUarbeid.
Dette innebærer at forvaltningen må definere problemstilling, finansiere og styre utførelsen.
Dialogen
med utførende instans, som oftest er et av våre forskningsmiljøer, er meget viktig.
Denne type FoU, som bør kalles
FORVALTNINGS-FoU,
er viktig for at forvaltningen skal ha best
mulig grunnlag for sine avgjørelser.
Forvaltnings-FoU
kommer
ikke i stedet for den forskning forskningsrådene
er ansvarlige
for, men som et supplement.
Forvaltnings-FoU
er et nødvendig
seg at byråkratiet har vanskelig

begrep å innføre.
Det viser
for å skille mellom de ulike
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har for kompetanseutvikling.

I likhet med forskningsrådene
etablerer NVE egne programmer.
Hittil har dette vært mulig med finansiering over Konsesjonsavgiftsfondet etter vedtak i Stortinget.
Dette kritiseres
fordi NVE er instillende instans for OED ad dette fondet.
Det'
hevdes da at NVE kan gi sine søknader fortrinn fremfor eksterne
søknader til "andre formål".
Stortinget har vedtatt at disse
midlene skal nyttes innen vassdragssektoren.
Hvilken annen
instans enn fagforvaltningen
er den rette til å utføre dette
for samfunnet ? - jeg bare spør.
På dette seminaret har det
vært en rekke positive signaler på den koordinering og styring
NVE driver gjennom sine program.
Vi tar dette som signal på at
forskningsmiljøene
stort sett er fornøyd med den måte vi
organiserer vår forvaltnings-FoU
på.
NVE er ogå en bruker av forskningsresultater.
På faglig
bakgrunn ønsker etaten derfor å ha mulighet for å kunne influere på omfang og innnretning av forskningen.
NVE arbeider
derfor
med å sikre betryggende deltagelse i styrende organer
og andre fora etablert for dette formål.
I St.prp. nr. 47 (1984-85) ble påpekt at etaten ikke skal utvikle egen forskningsenhet.
Dette har vi heller ikke til hensikt.
Bare innen den hydrologiske sektor, hvor NVE har landets
spisskompetanse,
utføres forskning.
Omfanget av denne er
antagelig for liten hvis kompetansen skal bedres.
Det kan
nevnes at for 1989 utgjorde det hydrologiske FoU-arbeidet etaten selv utførte rundt 3% av de midler
OED/NVE har føringer på
innen vassdrags-FoU, jf nedenstående figur.
På seminaret ble det påpekt fra en rekke av deltagerne at
vassdrags-FoU er og blir et sentralt tema.
Det ble videre
vektlagt at generelt må kontakten mellom de ulike aktørene bli
bedre.
Forskningen må koordineres og samles bedre i innsatsområder, slik at midlene blir bedre utnyttet.
NVE må få en
enda sterkere posisjon her ble det hvedet fra flere hold.
Det
var også et ønske om faglig styrke i direktorat og departement,
slik at de kan overvåke utviklingen og påse at vannforvaltningen blir sett i sammenheng.
Dessverre må nok konstateres at
fagmiljø og byråkrattiet ikke er samstemt.
NVE-Vassdragsdirektoratet
har tatt et slikt ansvar og lagt opp
til at innen de midler man har til rådighet, skal koordinering
og styring prioriteres.
Med det vil det faglige utbytte pr.
krone bli størst.
Vi vet at de fleste fagmiljøer mener at vi
har kommet godt i gang.
Vi har også lagt opp til å spille en aktiv rolle innen FoUsektoren i samspillet mellom departement - direktorat forskningsråd - fagmiljø -bruker.
Faglig bredde er bygd opp
til å mestre fremtidens utfordringer.
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KONS.FONDET

mill
kr.

1989 - FoU

7
6
5
4
3
2
1

NINA

NHL
Univ./
NLH

EFI

NIVA
SINTEF/
NTH

NTNF
NVEVH

SIS

Bevilget av Stortinget
N$,

Viderefordelt av VR, NHK, NVE
Bevilget av OED ( rådighetsbelopet )

Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet avgjøres av Stortinget. NVE
foretar en samlet vurdering av søknadene for Olje- og
energidepartementet. Størstedelen av midlene nyttes til FoUsektoren. Figuren viser hvilke midler de aktuelle faginstanser
reelt mottok i 1989.
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SEMINAR
"VASSDRAGSFORSKNING
MOTÅR2015"
PROGRAM
7. juni 1989
1230-1300Frammøte
1300-1400Lunsj
PLANLEGGING
Ordstyrer:Tom Egerhei
1400-1420Åpning - med kort resymé fra Vannressursutvalgets
Delphie-undersøkelse,
MVU-programmet,BBV-programmet,
kort om "vassdragsforvaltningen
i støpeskjeen"
1420-1440NVE's FoU-program1988-92
1440-1510NHL's handlingsplan
1510-1530NHK's FoU-plan 1990-92
1530-1540 Innovasjonsgruppetil VR
1540-1605Kaffe
1605-1625Verneplanenfor vassdrag
1625-1700 Brundtland-kommisjonens
rapport og oppfølgingav denne
1700-1720 Diskusjon
1720-1740Ttim

P. E. Faugli
P. E. Faugli
K. Nordseth
M. L. Fossdal

J. A. Eie
H. Østhagen

HVA SKAL VI BRUKEVASDRAGENEVÅRE 11L
FPEMTIDEN OG HVILKE KRAV WiL KUNNSKAP

STILLM DE.ITE?
del

CrdstyrerMarit LundteigenFossdal

-Belyst ut fra:
1740-1810Kraftverkssektoren
1810-1830
ren
1830-1850Naturfcrvaltningen
1850-1915Diskusjon

H. Korsvold

P. Chr. Røhr
T. KlOkk

2000 Middag

8 . .uni

del B: OrdstyrerBjørn WOld
0900-0920Rekreasjon,turisme og friluftsliv
0920-0950Fisk og fiske
0950-1010NIVA's fagfelter
1010-1030Effekteravklimaendring
1030-1050Ferskvannsøkologi
1050-1110Flam- og erosjonssikring- redusert forurensning
1110-1130Kaffe
1130-1150Erosjon ogmaterialtransport
-Belyst ved generelle innlegg:
1150-1210Innlegg
1210-1245Diskusjon
1245-1400Lunsj

A. Kroken
R. Borgstrøm
D. Berge
A. Tollan
Halvorsen
Berg

J. Bogen

H. Pleym
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TEKNISKEOG AENINISTRATIVE
VERKTØY
HVA FINNESoc HVA M urvnazs,
Ordstyrer:T. Ziegler
1400-1430Revisjonav vår vassdragslovgivning
1430-1500Modellverktøy
1500-1530Vassdragsregisteret
forskning
1530-1550Tverrfaglig
1550-1610Forskningog undervisning
1610-1630Diskusjon
1630-1650Kaffe

H. Solli
N. R. Sælthun
S. Hamstvedt
N. Rye
K. Nordseth

GRUPPEARBEID
1650-1700Innledning
1700-1930Gruppearbeid

P. E. Faugli

2000 Middag
9. 'uni
0900-0930Gruppearbeid
fortsetter.
Avslutningi gruppene
PLENUMSAVSLUTNING
Ordstyrer:
Arne Tbllan
0930-1100Oppsummering
gruppearbeid
1100-1130Kaffe.Ryddingav rom
1130-1300Diskusjon
1300-1315Avslutning
1315-1400Lunsj
1400 Avreise

(va)n-pef-seminar

P. E. Faugli
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