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SAMMENDRAG
På oppdrag fra Statkraft Region Midt-Norge er det tidligere utarbeidet en rapport om reguleringens
innvirkning på elveløpet ovenfor utløpet av Trollheim kraftverk, NVE-rapport 21/1995. Rapporten
beskriver endringer i elveløp og hydrologi i Surna på strekningen Bulu-Harang som følge av
reguleringen. Under gjennomgang av rapporten ble det bl.a. fokusert på at det har vært en markert
tilgroing med trær og busker på tørrlagte deler av elveløpet i tiden etter reguleringen. På bakgrunn at
dette ønsket Statkraft å få utarbeidet en skjøtselsplan for vegetasjonen i hele det regulerte elveløpet
som blir berørt av reguleringene i Trollheimen.
Trollheim kraftverk ble satt i drift i oktober 1968 og ligger i Surnadal ved Harang, ca 25 km fra
Surnadalsfjorden. I elva Folla, som er en sideelv til Surna, er det bygget to store magasin, Gråsjø og
Follsjø, som også får overført varm fra elvene Vindøla, Bulu og Rinna. Elva Surna er påvirket av
reguleringene i Trollheimen opp til samløpet med Rinna.
Ved alle vannkraftutbygginger endres vannføringen i større eller mindre deler av vassdraget, og vanligvis
vil vannføringen i hvert fall periodevis reduseres. Er vannføringsreduksjonen stor og tilnærmet
permanent, vil dette føre til etablering av bl.a. trær og busker i de mer eller mindre tørrlagte delene av
elveleiet. Innsnevret elveløp som følge av tilgroing og gjenøring i hovedløpet, medfører økte
vannhastigheter i flomsituasjoner. Dette kan føre til bunnerosjon og dermed fare for leirblottinger. Som
resultat av tilgroingen er også områdene der isen kan legge seg i en isgangssituasjon, uten å medføre
skade, blitt betydelig redusert. Dette har størst betydning for strekningen oppstrøms kraftverksutløpet.
Det er utarbeidet kart som viser at det har vært betydelig vegetasjonsøkning i elveløpet i perioden
1963 - 1981. Videre er det utarbeidet en liste med steder der det er aktuelt å fjerne vegetasjonen for å
bedre avløpskapasiteten og aktuelle teknikker for rydding er beskrevet.
Det er anbefalt at skjøtselsplanen sendes ut på en omfattende høring før tiltak iverksettes. Den bør
revideres etter 5 - 10 år, og for å sikre en god gjennotnføring av tiltakene bør det opprettes en
oppfølgingsgruppe med god lokal forankring.
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1

INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
På oppdrag fra Statkraft Region Midt-Norge er det tidligere utarbeidet en rapport om reguleringens
innvirkning på elveløpet ovenfor utløpet av Trollheim kraftverk, NVE-rapport 21/1995. Rapporten /1/
beskriver endringer i elveløp og hydrologi i Surna på strekningen Bulu-Harang etter reguleringen.
Under gjennomgang av rapporten på Saga Skysstasjon i Rindal 18.01.1996, ble det bl.a. fokusert på
at det har vært en markert tilgroing med trær og busker på tørrlagte deler av elveløpet i tiden etter
reguleringen. Denne tilgroingen i elveløpet, som også har ført til oppbygging av masse på grusørene,
kan skape problemer ved flom og isgang ved at elveløpets aktive område reduseres.
Statkraft var velkjent med disse problemstillingene og ønsket å gå videre med dette arbeidet. Etter et
avklarende meste19.06.1996, ble NVE Region Midt-Norge engasjert til å utarbeide forslag til tiltak.
Oppdraget ble bekreftet med bestilling datert 31.07.1996.

1.2 Organiseringav arbeidet
Arbeidet er organisert slik at NVE står for feltarbeid og rapportering. Som støtte for arbeidet er det
oppnevnt en styringsgruppe. Gruppens viktigste funksjon er å gi synspunkter og støtte til NVE ved
gjennomføringen av prosjektet. Styringsgruppen har hatt følgende sammensetning:
Gunnar Steiro
Ingebrigt Bævre
Bodil Gjeldnes
Per Inge Aakvik
Jon Kristian Aune
Ola G. Sande
Ola L. Tellesbø

Statkraft (Leder for styringsgruppe)
NVE Region Midt-Norge (Prosjektleder)
Surnadal kommune
Rindal kommune
Representant for elveeiere i Rindal
Representant for elveeiere i Surnadal ovenfor kraftverket
Representant for elveeiere i Surnadal nedenfor kraftverket

Erik Øyen fra Møre og Romsdal Skogeigarlag har skrevet kapitel 5 om behandling av uønsket
vegetasjon.
Feltarbeidet ble gjennomført i september og oktober 1996, og det ble tatt bilder fra de fleste omtalte
stedene.

2

GRUNNLAGSINFORMASJON

2.1 Kort om Trollheim-reguleringen
Trollheim kraftverk ble satt i drift i oktober 1968 og ligger i Surnadal ved Harang, ca 25 km fra
Surnadalsfjorden. I elva Folla, som er en sideelv til Surna, er det bygget to store magasin, Gråsjø og
Follsjø, som også rar overført vann fra elvene Vindøla, Bulu og Rinna.
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Elva Surnaer påvirketav reguleringenei Trollheimenopp til samløpet med Rinna. Like nedstrøms
samløpet med Bulu har Surna et nedbørfeltpå 521,3 km2-Av dette er 154 km2 (30 %) berørtav
reguleringeri Rinna og Bulu der vann blir tatt inn og overførttil Follsjø. Hele det regulerteområdet
liggerover 420 m.o.h. Like nedstrømssamløpet med Folla har Surnaet nedbørfeltpå 896 km2,her er
hele 56 % berørtav reguleringen.
Utbyggingen fører til at elvene Folla, Rinna, Vindøla, Bulu og Surnaovenfor Harang får redusert
vannføringstortsett hele året.Folla er nærmesttørrlagtden første strekningennedover fra Follsjø og
selve Suma er sterktpåvirketav reguleringenmellom samløp Folla og kraftstasjonen.
Nedenfor Haranghar Surnarattredusertsommervannføring,men sterktøkt vintervannføring.
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Figur 1. Oversiktover Sumavassdraget
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2.2

Hydrologi

Flomsituasjoner vinterstid synes å gi forholdsvis liten forandring i vannføring med og uten regulering
oppstrøms Trollheim kr. v. Dette skyldes at avrenningen fra reguleringsområdet høgre enn 420 m, i
liten grad bidrar til økt avrenning vinterstid. Regn og eventuell snesmelting absorberes i stor grad i
snødekket og gir moderat økning i avrenningen. Enkelte vinterflommer, særlig i desember, kan
imidlertid gi begrensede flommer også fra nedbørfelter over 420 m.o.h. Sent i april kan snøsmelting
ha kommet i gang og bidra til moderate flommer fra nedbørfelt over 420 m.o.h.
Flommer i perioden mai - november vil være vesentlig redusert etter regulering av Surna, særlig
nedstrøms Folla. Størst reduksjon i vannføringen vil vi ha under snøsmeltingen i mai-juli og en noe
mindre reduksjon i august- november. Periodevise overløp fra Follsjø påvirker flomforholdene
vesentIig.

ENDRINGER I STØRSTE ÅRLIGE DØGNMIDDELFLOM OG MIDDELVANNFØRING.
Surna like o

strøms Folla

Desember-april: Største årlige døgnmiddelflom og middelvannføringmed regulering vil utgjøreca 90
% av vannføringen uten regulering.
Mai-november: Største årlige døgnmiddelflom og middelvannføringmed regulering vil utgjøre ca 7080 % av vannføringen uten regulering.
For vinterflommer vil vi ikke ha overløp over Follsjø og Rinna dam. Bekkeinntak i Bulu kan ha overløp
på grunn av snø og isdemming.
Overløp over Rinna dam forekommer i noen flomtilfeller i sommerhalvåret. Dette kan medfører en noe
mindre reduksjon i de mest ekstreme flomvannføringeneetter regulering sammenlignet med forholdene
uten regulering.
Surna like nedstrøms Folla
Desember-april: Største årlige døgnmiddelflom og middelvannføringmed regulering vil utgjøre ca 75
% av vannføringen uten regulering.
Mai-november: Største årlige døgnmiddelflom med regulering vil utgjøre ca 60 % av vannføringen
uten regulering. De høgste flomverdiene nedstrøms Folla oppstk i kombinasjon med
store overløp fra Follsjø. Med overløp fra Follsjø vil flommene bli tilnærmet like
store, med og uten regulering, nedstrøms Folla. Dette gjør at vi i disse tilfellene får
mindre forskjell i flomvannføring med og uten regulering.
Middelvannføringen vil etter regulering utgjøre ca. 43 % (ca 35-50 %- varierende fra
vår til høst) av vannføringen før regulering. I mai- juli, med snøsmelting fra fjellet,
vil middelvannføringen kunne være bare ca 35 % av aktuell vannføring i uregulert
tilstand.
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Flomperioden i mai-juli og november, med snøsmelting fra fjellet, vil imidlertid kunne gi vannføringer
fra ca. 35-50 % av vannføringen før regulering. Se tabell 3 vedlegg 2. Varighet og intensitet av midlere
flommer i mai-juli er således blitt sterkt redusert.
Normale flomstørrelser sensommer og høst, uten overløp fra Follsjø eller bekkeinntak, vil gi ca halvert
vannføring sammenlignet med uregulert tilstand.
Overløp vil normalt kunne opptre i perioden juli til november. Overløp fra Follsjø dam opptrer i 12 av
16 år. Overløp kombinert med flom gir oss den høgste flomverdi i 4 av 16 år. Den største registrerte
flom var den 27.10.1983 med et døgnmiddel på 600 m3/s ved Honstad med et overløp på 210 m3/s fra
Follsjø.

2.3

Kart og bilder

Bilder o økonomisk kart
Det foreligger to serier med vertikalbilder tatt fra fly som grunnlagsmateriale for økonomisk kartverk
(M 1:5000). Det er en billedserie fra 27.07.1963 (før reguleringen) og en serie fra 08.08.1981 (etter
reguleringen). Disse bildene danner grunnlaget for de to økonomiske kartverkene som dekker området.
Vannføringen i elva overiforkraftverket var forholdsvis lik ved de ulike fototidspunktene og er beregnet
til å være 16 m3/s i 1963 (NB feil i rapport 21/1995) og 10 m3/s i 1981. Like nedenfor utløpet av
kraftverket var vannføringen ca 16 m3/s i 1963 og 48 rn3/s i 1981 Disse bildene er brukt som
grunnlagsmateriale for å tegne inn vegetasjon og grusører på de respektive økonomiske kart. Se
vedlegg 1.
Ellers har vi tatt utgangspunkt i skråbilder tatt fra fly 14.09.1994 samt bilder tatt fra bakkenivå langs
elva høsten 1996.

3

TILGROING OG GJENØRING

3.1

Generelt

Ved alle vannkraftutbygginger endres vannføringen i større eller mindre deler av vassdraget, og
vanligvis vil vannføringen i hvert fall periodevis reduseres. Er vannføringsreduksjonen stor og
tilnærmet permanent, vil dette føre til etablering av bl.a. trær og busker i de mer eller mindre tørrlagte
delene av elveleiet. Omfanget av gjengroingen vil videre være avhengig av hyppigheten av flommer,
klimatiske og jordbunnsmessige forhold. En avgjørende faktor er også tiden som er gått etter
reguleringen. Vegetasjonen trenger et par tiår på å etablere seg i et slikt omfang at problemene
begynner å vise seg.
Vegetasjon på grusører i elveleiet kan medføre at disse fungerer som sedimentfeller og dermed øker
i omfang. Dette betyr at flomavledningskapasiteten for de største flommene reduseres og at
erosjonsbelastningen på elvas bunn og sider øker.
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3.2

Hjemmel

for rydding

Dette kapitlet er i sin helhet hentet fra /2/.
I forbindelse med reguleringer i vassdrag for kraftformål, er det vanlig at det settes vilkår om at
"naturlige flommer så vidt mulig ikke skal økes". Regulanten kan således sies å ha en plikt til å holde
elveløpene åpne i tilfelle flom.
Vanligvis vil dette ha funnet sin løsning enten i de forutsetningen som eksproprianten/regulanten har
stilt opp som grunnlag for skjønnet (skjønnsforutsetningene), eller ved bestemmelser i avtaler om
grunnerverv eller klausulering. Dersom spørsmålet mot formodning ikke er regulert i
skjønnsforutsetninger eller avtaler, er det et alminnelig prinsipp at ekspropriasjonstillatelsen gjelder
nødvendig grunn og rettigheter til gjennomføringen av ekspropriasjonstiltaket. Rydding av vegetasjon
i et mer eller mindre tørrlagt elveleie for å hindre økte flomskader er en slik "nødvendig" rettighet.
Dette gjelder selv om eksproprianten bare har sikret seg rettigheten til å disponere over vannet.
Selv om grunneieren har beholdt sin eiendomsrett ut til djupålen kan de ikke motsette seg at regulanten
ivaretar sine forpliktelser ved å rydde et helt eller delvis torrlagt elveleie for vegetasjon.
Derimot er det tvilsomt om denne retten til å rydde også omfatter rett til å disponere ryddet vegetasjon
på annen manns grunn. Nyttbart virke tilfaller således grunneier. Kratt og annet hogstavfall må fiernes
fra elveleiet for å unngå oppstuvinger. Det vil ofte være mest hensiktsmessig å deponere avfallet
utenfor elveløpet. En avtale om slik deponering må gjøres i hvert enkelt tilfelle. En bør derfor i alle
tilfelle ta kontakt med grunneier før ryddingen starter.

3.3

Miljomessige konsekvenser

Som nevnt i 3.1 skapertilgroingog gjenøringproblemerved at flomavledningskapasitetenreduseres.
Også områdeneder isen kan legge seg i en isgangssituasjon,uten å medføre skade, har blitt betydelig
redusert.Innsnevretelveløp som følge av tilgroing og gjenøringmedfører økte vannhastigheteri
flomsituasjoni hovedløpet. Dette kan føre til bunnerosjonog dermedfare for leirblottinger.
Som kartenei vedlegg 1 og bildene i vedlegg 2 viser, har det værten markerttilgroingav elveløpet i
perioden 1963 til 1981. På områderder det tidligerevar flate grusørerog en jevn overgang mellom
vannog ør, har det nå utvildetseg til å bli en bratterosjonskantsom følge av at øra harvokst ca 0,5 1,5 m i høgden. Et godt eksempelpå dette er på strekningenSvean- Korsbrua,se bilde 4 og 5 for dette
området.
En rekke invertebrat-arter
har slike grusørersom sitt eneste levested. De fleste artenekrever sterile
vegetasjonsfrieflater som sand og grus. Andrearterovertarder grunnenfår et høyere humusinnhold.
Det ripare(som lever på elvebredder)faunaelementeter genereltavhengig av flom som regelmessig
flytterpå løsmaterialene,og dervedholder vegetasjonentilbakeeller på et tidlig suksesjonstrinn/3/.
Ut fraestetiskeog biologiske hensyn vil det ofte være en fordel å la den nyetablertevegetasjonenstå.
Dette er naturenstilpasningtil en ny situasjon.Vegetasjonenkan virke erosjonshindrende,og når den
utgjøret belte mellom dyrketmarkog vassdragvirkerden som et "renseanlegg".Et vegetasjonsbelte
langs vassdragetredusererden forurensendeavrenningentil vassdragetfra ovenforliggende dyrket
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mark vesentlig. Det er derfor viktig at det ikke ryddes med enn nødvendig.

4

FORSLAG TIL TILTAK

4.1

Generelt

Som omtalt i kapitel 3.3 vokser også ørene i høgden når vegetasjonen får etablert seg. Dette betyr at
effekten av å bare fjerne vegetasjonen ikke alltid gir så stor effekt. Siden dette med vegetasjonsfieming
og opprensking i regulerte elveløp er lite utprøvd i Norge så er det viktig å skaffe seg erfaringer med
hvordan dette fungerer.
Fjerning av masse er mer problematisk med hensyn til fiskeforhold, forurensning, uønskede
massevandringer etc. Massene som fjernes vil ofte ha høgt innhold av organiske materialer og liten
omsetningsverdi. Det må derfor i mange tilfeller finnes muligheter for deponering av massene i
nærheten. Det er av miljømessige og praktiske årsaker lite ønskelig å sette i gang omfattende opplegg
for fjeming av ørmasser. Vi vil derfor foreslå at massefjeming prøves på to mindre områder, et
nedenfor og et ovenfor kraftverksutløpet, se kapitel 4.2

4.2

Fjerning av vegetasjon

Tiltakene nedenfor er ikke inntegnet på kart, men er beskrevet på en slik måte at de skal være enkle å
finne på kartet og i terrenget. På de fleste steder er det tatt bilder som finnes inntegnet på kartet som
vil gjøre det enklere å fmne fram. Kartene i vedlegg 1 starter øverst i vassdraget, og hovedelva renner
fra høyre mot venstre på kartene. For hvert kartblad er det tatt en serie med bilder som starter med bilde
nr. 1 for hvert kartblad og alle bilder er innte et å kartene. For å få et best mulig utbytte av dette
kapitlet er viktig å følge kartene i vedlegg 1 og se på bildene i vedlegg 2.
Ofte vil en grusør som ligger ute i elva ha størst høyde i området rundt midten. I slike tilfeller er det
viktig at den lavestliggende vegetasjonen fiernes, dvs at en normalt fjerner vegetasjonen rundt hele øya
dersom det er beskrevet at ca 1/3 av vegetasjonen fiernes. Generelt gjelder det at det er mest effektivt
å fjerne den lavest liggende vegetasjonen for å forbedre avløpskapasiteten.
Stedene hvor vi har foreslått vegetasjonsfjerning er bygget på en skjønnsmessig vurdering av hvor vi
mener at vegetasjonen vil skape problemer av betydning ved flom og isgang.
Tiltakene er listet opp ovenfra og nedover vassdraget. De tiltakene som har høgst prioritet er merket
med P.

MJOHØLBRUA- BOLMVOLLEN
Rinna (kommer inn fra sør i venstre del av kartet)
Elva renner i et trangt og dypt elveløp på størstedelen av strekningen, og elva går mot fielloverlange
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strekninger. Selv om omfanget av vegetasjonen i og langs elveløpet kan ha økt som følge av
reguleringen, ser vi ingen grunn til å foreta iydding på denne typen elvestrekning. Dette fordi at skader
i en flomsituasjon pga gjengroing forventes å bli minimale.
Ved Rinnas utløp er det imidlertid en ør som har fått betydelig vegetasjon etter reguleringen. På motsatt
side av grusøra (høyre side sett nedover, h.s.), er det aktiv erosjon i elvekanten. På de nederste 100 m
av øra vil vi anbefale at den yngste generasjonen med skog fjernes; dvs ca 15 m bredde.
Hovedelva synes å ha fått en bare mindre kapasitetsreduksjon pga. vegetasjonen på denne strekningen
og vi ser ingen grunn til å foreslå vegetasjonsfjerning.

BOLMVOLLEN - AUNE
På grusøra på høyre side like nedenfor gamle Bolme bru har vegetasjonsomfanget økt betydelig. Vi
foreslår derfor at mesteparten (ca 3/4) av vegetasjonen på øra fjernes.
I området på venstre side (v.s.) nedenfor Bolme bru har det vokst skog i et gammelt flomløp og
terrenget har bygget seg opp. Det foregår nå erosjon på nedre deler av området (bilde 7). Lengre ned
er det foretatt grusuttak. Det kan med fordel ryddes skog i det gamle flomløpet.
Det er ei stor ør på v.s. nedenfor Småøyan (helt til venstre på kartet). Her har det blitt betydelig
vegetasjonsøkning etter reguleringen, og det dannes ofte iskork i dette området. Det foreligger godkjent
forbygningsplan for området der det er foreslått å flerne en del av øra. Når dette blir gjennomført,
mener vi at det ikke er behov for ytterligere fjeming av vegetasjon.
Bulu (elva kommer inn fra sør midt på kartet bilder 1-6)
Det har blitt økt vegetasjon langs elveløpet etter reguleringen. Elva er rensket opp over en flere hundre
meter lang strekning hvor det har foregått masseavlagring. Selv om vegetasjonen har økt noe i
utbredelse og størrelse ser vi ingen grunn til å foreta opprenskinger i elveløpet.

AUNE - SANDE
Ved Teinøran (bilder 2-4) har vegetasjonen økt betydelig. I dette området er det problemer med iskork
og det er aktiv sideerosjon og bunnsenkninger i området. Vi vil foreslå ta bort vegetasjonen på den
nederste øra og ca 1/3 av vegetasjonen på de to øyene som ligger like ovenfor.
P = Prioritet
P

øra utenfor Sande har blitt dekket med vegetasjon og har økt i omfang. Hensynet til problemer
ved isgang tilsier at vegetasjonen på øra bør fjernes. Isproblemene i området vil bli redusert
dersom det blir fjernet noe masse fra øra.
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Folla (kommer inn fra sør midt på kartet)

P

På øra oppstrøms bru (bilde 1) over Folla har vegetasjonen økt kraftig i omfang og snevrer inn
løpet betydelig. Det er høg vannhastighet her i en flomsituasjon og dermed stor erosjonskraft.
Den kraftige vegetasjonen i elveløpet øker presset mot elvas sidekanter. Vi foreslår at ca 1/3 av
vegetasjonen på øra fjernes.

SANDE - SÆTRA
Lavtliggende område på v.s. ved Leirkleiva (bilder 1-3). Vegetasjonen i området har en hogde på ca
4-5 m. Vegetasjonen bør holdes nede for å hindre at øra bygger seg opp.
På h.s. like nedenfor er det lagt opp en stor grusrygg i forbindelse med opprensking for å unngå
isproblemer i området (bilder 11-12). Vegetasjonen på den delen som vender ut mot elva er ca 2-2,5
m høg og bør holdes nede.
Nedenfor dette området på samme side er vegetasjonen ca 10 m høg. Her er det erosjon på motsatt
bredd. Her vil vi foreslå å fierne vegetasjonen på den ytterste 1/3 på h.s.
I området Måsholmen Kaninøra (bilde 13) har det vært en omfattende økning i vegetasjonen. Vi
foreslår å flerne vegetasjonen på høyre del av Måsholmen i hele sin lengde og i en bredde på ca 20 m.
Videre foreslår vi fjerne vegetasjonen i flomløpet som går mellom Kaninøra og Litløra.

SÆTRA - SVEAN
Nederifor Sæterhølen (bilde 5) har det nå kommet vegetasjon på en øy i elva like nedenfor og området
på v.s. har fått økt vegetasjon. Vegetasjonen på denne øya bør holdes nede.
På v.s. i samme område er nå hele øra dekket med vegetasjon. Øra har vokst i høgde og det er svak
erosjon langs kanten. Den yngste generasjonen med or som står ytterst mot elva er ca 10 m høg. På de
øverste ca 150 m vil en rydding av en ca 15 m bredt belte gi en bedring av flomavledningskapasiteten.
Ved Bekkerholmen har elva senket seg slik at det høyre løpet er dominerende og det venstre løpet har
grodd til. Det er erosjon langs kanten på nordsiden av Bekkerholmen (bilde 1). På v.s. av denne
holmen (bilde 2) foreslår vi å f.jerne vegetasjonen i ca 15 m bredde. Det er bare vegetasjonen i det
laveste partiet som bør fjernes.

SVEAN - KORSABRUA
På h.s. av elva ved Gulla er det ca 6 m høg vegetasjon. På deler av området er det foretatt rydding for
å holde vegetasjonen nede. På motsatt side er det erosjon på Gullasøya (bilde 8) og på et lavere pIatå
like nedenfor (bilder 10-11). De ytterste 20-25 m av området på h.s. er dekket med vegetasjon og kan
med fordel holdes nede.
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På h.s., like ovenfor Korsbrua (bilder 14-15), har det skjedd en betydelig reduksjon av
flomavledningskapasiteten,og flomløpet (bilde 16) har nå en sterkt redusert effekt. Elva har senket seg
i området. Store deler av området som er dekket med vegetasjon ligger forholdsvis høgt og en fjerning
av vegetasjonen vil ha liten effekt. Avledningskapasiteten ved flom kan også økes ved å ta ut grus på
den ytterste delen av øya ut mot elva.

KORSABRUA - KRANGNESØYA
Øra nedenfor Mogstadhølen er i ferd med å gro til med vegetasjon (bilde 3). Foreløpig er ikke dette
alvorlig men vegetasjonen bør systematisk holdes nede.
Utenfor Kuøra (bilder 1-2), har elva senket seg og er nå svært dyp inn mot venstre bredd. Det er behov
for å holde vegetasjonen nede i det ytterste lavereliggende partiet på h.s. De ytterste
20-25 m bør holdes nede.

KRANGNESØYA - ØYE BRU
På v.s. ved Faksneset (bilde 7), har det vært foretatt grusuttak og opprenskinger i flomløpet i de senere
år. Området representerer ingen stor hindring slik det er framstår nå, men vegetasjonen i området bør
holdes nede.

4.3

Fjerning av grusmasser

Som nevnt i kapitel 4.1 har vi valgt ut et prøveområde det vegetasjonen har ført til at grusøra har vokst
i høyden. Vi har lagt vekt på å fmne et prøveområde som illustrer problemet og er lett å komme til slik
at en opprensking kan foregå uten for store kostnader.
Etter samtale med Ola L. Tellesbø har vi kommet fram til et område på høyre side av elva, like ovenfor
Skeisøya (kartblad Krangnesøya - Øye bru). Endelig opplegg og omfang må klarlegges nærmere.
Ovenfor kraftverket vil foreslå massefjerning fra grusøra utenfor Sande. Se også kapitel 4.2.

5

BEHANDLING AV UØNSKET VEGETASJON

Kapitlet er skrevet av Erik Øyen fra Møre og Romsdal Skogeigarlag.
5.1

Generelt

Vegetasjonen som i denne forbindelse kan skape problemer i og langs vassdraget er stort sett treaktige
flerårige vekster. Det er særlig lauvskog som opptrer som pionertreslag på slike steder. De fleste
lauvtrearter har en stor frøproduksjon. Foruten vanlig frøformering har lauvtre evnen til å formere seg
vegetativt ved nye skudd fra røtter og rothals. Både osp, or, selje og rogn har gode egenskaper for å
sette både rotskudd og stubbeskudd. Rotskudd og stubbeskudd har også en meget rask vekst til å
Skjøtselsplan for vegetasjon i Surna (112.Z) og regulerte sideelver.
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begynne med.
Det er gråor som er det dominerende gjengroingstreslaget i og langs Surna.
Det finnes flere metoder for fjerning av uensket vegetasjon langs elveleiet. Flere metoder er kjent fra
det tradisjonelle skogbruk. Ikke alle metoder som nyttes i skogbruket er egnet til rydding langs
vassdrag. Bladsprøyting blir benyttet en del i skogbruket. Dersom denne metoden skal anvendes på
vegetasjon langs vassdraget kreves spesiell tillatelse etter forurensningsloven. Bladsprøyting blir ikke
beskrevet, da denne metode ikke er å anbefale.
Videre i dette kapitlet blir det beskrevet metoder som kan være aktuelle å benytte for rydding av
uønsket busk- og trevegetasjon i og langs Surna.

5.2

Hogging av nyttbart virke med stubbebehandling

Etter flere års gjengroing vil situasjonen være at det blir betydelig mengder virke som skal kuttes ned,
og mye av dette virket kan være salgsvirke. Det er ikke tilrådelig at kvist og topp blir liggende igjen
i vassdraget. Dette bør i den grad det er mulig fiernes. I dette distrikt har det vært mulig å levere virke
for flising til grønnflis. I helt spesielle tilfeller har det vært mulig å levere or ukvistet, men her må
toppen kappes av. Det må presiseres at dette bare er mulig for or. Dette virke må hogges på tider av året
da det ikke er lauv på skogen. For andre treslag må det foretas full kvisting. En slik leveringsform må
avklares med Møre og Romsdal Skogeigarlag i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig at virket lunnes slik
at det kan flises på lunneplassen. Ofte er det mye sand i barken på slikt virke og skjæreutstyret sløves
forholdsvis raskt. Dette er et problem uansett hvilken metode man benytter.

5.2.1 Mekanisert hogst
Dersom det er et større kvanta av virke som må fjernes som kan leveres som virke for flising, kan det
være aktuelt å benytte hogstmaskin og utkjøring med lastetraktor eller snarekjøring. Dette er en effektiv
og rasjonell metode. Virke av or kan kjøres fram ukvistet og toppenden kappes av på lunneplass. Skal
virket leveres for flising, må hogsten foregå på tider av året da det ikke er lauv på skogen. Etter en slik
hogst bør det foretas stubbebehandling som omhandles i punkt 5.2.3. Dersom det er mye kratt og
renning bør det etter hogsten også foretas en rydding. Ryddemetoden omhandles i kapitel. 5.3.

5.2.2 Motormanuell hogst
Felling av virke med motorsag på tradisjonell måte er også en aktuell metode. Framkjøring av virket
kan skje på samme måte som for mekanisert hogst. For større kvantum kan det også her være mulig
å fa til en levering av ukvistet or på samme måte som for mekanisk hogst. For mindre partier må alt
virke være kvistet. Etter hogsten bør det også her foretas en stubbebehandling, og det bør muligens
foretas en rydding av renning.
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5.2.3 Stubbebehandling
Etter alle former for mekanisk hogst og/eller rydding av lauvskog kan en forvente et kraftig oppslag
av nytt lauv fra stubber og restter. Felles for alle vegetative lauvtre er at de vokser raskere enn
frøformerte planter. Grunnen til dette er at stubbeskudd og rotskudd har rikere tilgang på næring fra
morstubbens rotsystem.
For å redusere den vegetative formering betraktelig kan stubbene behandles kjemisk. Det aktuelle
middelet som brukes i dag omsettes under navnet Roundup. Det inneholder stoffet glyfosat som har den
virkning at ny skuddskyting hindres eller reduseres.
Etter hogst som er nevnt under punkt 5.2.1 og 2 bør alle stubbene gås over og behandles med dette
stoffet. Middelet blandes med vann i forhold 1:4 (følg det blandingsforhold som står på kannen),
Oppløsningen må påføres stubbene mens snittflaten er fersk. For å påføre stoffet kan det kan det nyttes
enlde metoder som spann og kost. En annen metode er sprayflaske eller en punktsprøyte som består av
en plastbeholder som kan bæres i beltet, en sprøytepistol og en dyse plassert på en rørforlengelse som
gir hensiktsmessig arbeidsstilling. Unngå hogst og stubbebehandling i den mest aktive sevjetiden om
våren. Selve stubbebehandlingen bør ikke skje i regnvær, da væsken har lett for å vaskes bort, og
virkningen kan bli dårlig.
Det er å anbefale stubbebehandling ved alle hogster som har til hensikt å holde trevegetasjonen
borte så lenge som mulig.

5.3 Ryddingav lauvkratt
Til rydding av lauvkratt er det flere metoder som kan benyttes. De enkleste metoder er manuell rydding
me ryddekniv eller saks. En slik manuell rydding er lite egnet til rydding i og langs Surna.
Motormanuell rydding med kjemisk stubbebehandling er den metode som sannsynligvis egner seg best
til rydding i Surna. Dette er den eneste metode som blir omhandlet i senere kapitel. Bladsprøyting med
kjemisk middel har tidligere vært mye brukt i skogbruket. Dersom denne metode skal anvendes på
vegetasjon i og langs vassdraget kreves det spesiell tillatelse etter forurensningsloven. Slik sprøyting
er ikke å anbefale, og derfor blir ikke denne metode beskrevet.
Det finnes også utstyr for ren maskinell rydding. Et slikt utstyr krever store areal. Et slikt utstyr finnes
ikke i distriktet og må eventuelt skaffes fra andre steder i landet. Denne metoden mener jeg er lite
egnet i Surna.

5.3.1 Ryddingmed ryddesagmed påmontertsproyteaggregat
For rydding av lauvkratt i og langs Surna anbefales bruk av ryddesag med påmontert sprøyteaggregat.
Et slik utstyr kan nyttes på dimensjoner som har en diameter på opp til 10 cm. Mest effektivt er
ryddesagen for mindre virke, det vil si lauvkratt opp til en høyde 3 - 4 meter. På skog og kratt som
vokser langs elva avleires det ofte mye finsand på trestammene, dette fører til at sagbladene sløves
meget raskt, og det må files og skiftes sagblad mye oftere enn ved normal rydding.
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På ryddesagen bør det påmonteres et sprøyteaggregat (ENSO-aggregat). Sagbladet tilføres da
sprøytevæske (glysfosat) som avsettes på snittflaten slik at nye skudd fra stubben hemmes. Dette har
samme virkning som stubbebehandling, og det er samme sprøytemiddel som blir benyttet. Dette er
beskrevet i punkt 5.2.3. Ved bruk av et slikt aggregat unngår man at sprøytemiddelet blir avsatt på
annet enn stubbene, slik at det ikke kommer i kontakt med vann. ENSO-aggregatet kan påmonteres på
de fleste europeiske ryddesagene på en enkel måte.
Ved bruk av ryddesag er det viktig at operatøren av ryddesaga kan bruke den. En øvet bruker av
ryddesaga legger krattet ned på linje slik at det er lett å rydde det sammen. For personer som ikke har
erfaring med bruk av ryddesag anbefales det at de får opplæring før de starter opp med et slikt utstyr.

Ryddingen kan forgå hele året med unntak av den mest aktive sevjetiden om våren.
Det bør heller ikke foretas rydding når det regner, da har den sprøytevæske som er avsatt på stubben
vil da lett vaskes bort, og virkningen kan bli dårlig. Dersom det ryddes når det er kuldegrader må
sprøytemiddelettilsettes frostvæske. Rydding sent på høsten, vinteren og tidlig vår når krattet mangler
løv er en grei tid å rydde på. Man får da en bedre oversikt over arbeidet, og det avsagde er da lettere
å håndtere.

5.3.2 Fjerning av kratt og hogstavfall

I de aller fleste tilfeller bør alt avsaget kratt fjernes fra elveløpet etter en rydding. Kratt og annet
hogstavfall i elveleiet kan ved en flom forårsake skader. Det anbefales at hogstavfallet plasseres i
hauger utenfor elveleiet. Avtale om deponering av hogstavfall må gjøres i hvert enkelt tilfelle.
Dersom det er mye kratt som må fjernes kan lastetraktor med tømmerkran være rasjonell å bruke i en
slik operasjon. Skal et slikt utstyr brukes til å fjerne krattet er det viktig at personen som bruker
ryddesaga kan sitt arbeid, slik at krattet blir liggende i ranker etter at det er saget ned. Ved en slik
metode står man noe friere til et deponeringssted da det er mulig å kjøre avfallet noe lenger.
Store deler av de områder dette kan være aktuelt i egner seg godt for lastetraktor.

5.4

Fjerning av løsmasse og vegetasjon

På sine steder har vi ratt store opphopninger av finkornet løsmasser. Disse løsmassene har lagt seg
oppe på en del elveører, og senere har det her kommet inn vegetasjon. På en del av disse stedene kan
det være aktuelt å fjerne både vegetasjonen og de fine løsmassene. Dette gjøres enklest med at en
høvler av løsmassene med en bulldoser. Deponering av slike masser må avtales med grunneier.

6

ANBEFALINGER FOR VIDERE ARBEID

Rapporten inneholder forslag til tiltak som berører en rekke grunneiere og interessenter i vassdraget.
Før tiltalcsettes ut i livet er det viktig at rapporten blir sendt på høring på kommune- og fylkesnivå og
til relevante interesseorganisasjoner.
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Det må understrekes at vi har lite erfaring med slik type vegetasjonsfierning i regulerte elveløp og det
som er helt sikkert er at vegetasjonen vil komme opp igjen. Som nevnt i kapitel 4.2 og 4.3 har det
skjedd en betydelig oppbygging av masse på ørene i vassdraget. Flere i styringsgruppa er av den
oppfatning at det er nødvendig å gå videre med en plan for fjerning av masser som har bygget seg opp
på ørene for å forbedre avløpsforholdene. I den forbindelse vil det være viktig å følge opp
prøveområdet ved Skeisøya for å skaffe seg erfaringer med dette. Videre er alle elveløp i kontinuerlig
forandring og det oppstår store massevandringer i flom- og isgangssituasjoner. Det er derfor viktig at
planen blir revidert med 5-10 års mellomrom. I mellomtiden er det viktig å dokumentere situasjonen
med bilder og skaffe seg erfaringer med hva som er de mest kostnadseffektive iyddemetoder. For at
arbeidet skal gå smidig er det viktig å ha god lokal forankring. Vi vil foreslå at det opprettes en
oppfølgingsgruppe for det videre arbeidet med gjennomføringen av planen.
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Tegnforklaring:

Grusører

Vegetasjon

Dyrketmark

Beite

Elv

Forbygning

VEDLEGG 2
Bilder tatt langs vassdraget høsten 1996.
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Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energiverk
Adresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
I 1997

Nr

1

ER FØLGENDE

RAPPORTER

(NVE)

UTGITT:

IngebrigtBævre: Skjøtselsplanfor vegetasjoni Surna (112.Z) og regulertesideelver.(17 s.)

