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Forord 
Vassdragsmiljø 1997 - 2001 

Bakgrunnen for FoU-programmet «Vassdragsmiljø» (1997-2001) er et 

forvaltningsbehov for videreføring av Etterundersøkelses-, Biotopjusterings- og 

Vassdragsdriftprogrammet og deres type prosjekter. Enkelte prosjekter er direkte 

videreført i «Vassdragsmiljø», og i tillegg kommer nyetablerte prosjekter. 

Hovedvekten er lagt på temaene naturgrunnlag, analyse av inngrep i vassdrag, 

opplevelse og miljø. 

Programmet styres aven intern styringsgruppe med representanter fra Hydrologisk 

avdeling, Vassdragsavdelingen og forskningsseksjonen. FoU-seksjonen har også 

ansvaret for den administrative gjennomføringen av programmet. Det er innledet 

samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Energiforsyningens 

fellesorganisasjon (Enfo), og det er landets ledende faginstanser som er 

prosjektutførende. 

Det er viktig at de forvaltningsrettede problemstillingene blir ivaretatt og at 

direktoratet kan ta hånd om dette i sine egne forskningsprogram. FoU-aktivitetene må 

sees på som et supplement til de program Forskningsrådet gjennomfører. 

Vassdragsmiljøprogrammet skal bidra med: å øke kunnskapen om naturgrunnlaget, 

prosesser i vassdragsmiljøet, miljøkonsekvenser av inngrep og tiltak i vassdrag, 

behov og metoder for å sikre et levende vassdragsmiljø og gjøre ervervet kunnskap 

tilgjengelig for forvaltning, forskning og allmennhet. 

Det er forskningens nytteverdi for utvikling av direktoratets forvaltningskompetanse 

som er retningsgivende. NVE har helt siden 70-årene initiert FoU-aktiviteter for å 

bedre forvaltningskompetansen innenfor vassdragssektoren, og ikke minst når det 

gjelder miljøfaglige forhold som det fokuseres sterkt på i dette programmet. 

Budsjettet for 1998 var på 2,4 mill. kroner, finansiert av Olje- og 

energidepartementet, og 24 prosjekter fikk støtte gjennom programmet. 

Oslo, august 1999 

~g~ 
Programleder 



Sammendrag 

Avsluttede prosjekter 
Prosjektet "Regional overvåking av breer i Nord-Norge", er blant prosjektene som ble 
avsluttet i 1998. I Svartisen området er det store lokale forskjeller; Høgtuvbreen har 
smeltet ca. 700 m tilbake fra 1972, mens Engabreen har gått fram ca. 150 m siden 

1968. Ellers har det vært tilbakegang eller stabil frontposisjon på de andre undersøkte 

breene. 

Hensikten med prosjektet "Metoder for å utarbeide faresoner i flomutsatte områder 

(MUFFO)" er å beskrive en metodisk gjennomgang av flom og flomfare i hoved- og 

sidevassdrag for å forbedre arealdisponering. Det ble laget et kart over Jostedøla som 
viser dekket areal fra en vannføring tilsvarende 100 års flom. Dette kartet viser at 
området vest for elva er godt sikret mot en 100 års flom. Selv en 1000 års vannføring 
er godt sikret. Uten sikring vil 1000 årsflommen totalt oversvØmme Myklemyr. 

Formålet med "Metodeutvikling og grunnlagsdata for produksjon av nytt 
isohydatkart" var å skaffe til veie data og utvikle metoder som er nødvendige for å 

produsere kart som viser årlige og sesongvise middelverdier for vannbalanse
elementene nedbør, fordampning og avrenning for normalperioden 1961 - 1990. 

"Tilslamming av Gaula" prosjektet har gjennomført en sammenstilling av 
vannføringsdata med vannkvaliteten i Gaula for perioden 1980 til 1997 og viser at 
vannføringen er en styrende faktor for vannkjemien. Studier på fisk i 1997 og 1998 
viser ingen dramatiske endringer i tettheten av 0+ laks- og ørretunger i det 

slampåvirkede området. Det ser derfor ikke ut til at slammet påvirker gyteforholdene i 
betydelig grad. 

"Georadarundersøkelse av sedimentene i Gaulas elvebunn" viser at georadarmetoden 

fungerte meget godt for kartlegging av dyp til leire i Gaulas elveløp. Langs de aller 
fleste profilene har det vært mulig å detektere en klar og utholdene reflektor i 
overgangen mellom leirdominert materiale og overliggende sand- og gruslag. 

Foreløpige konklusjoner i prosjektet "Stabilitet i kvikkleire, Røesgrenda i Verdal" 
viser på at porevannstrykket i leira har ingen særlig korrelasjon til nedbør- og 

smeltevannsinfiltrasjon i grunnen. Sannsynligvis har tørre perioder med nedgang i 
kapillærkreftene større påvirkning på stabiliteten enn det positive porevannstrykket. 

Prosjektet "Vegetasjonsutvikling på forbygningsanlegg, eksempler fra Orkla og Søya 

i Midt-Norge" har som hovedkonklusjon at man bør satse på en kombinasjon av 

brakklegging og substratbearbeiding/substratpåføring. Man bør ta i bruk en strategi 
med beplantning/tilsåing bare på ekstreme lokaliteter, dvs. under sterk erosjonsfare. 

"Massedeponering av sprengstein i vann - forurensningsvirkninger" viser at 
massedeponering av sprengstein i vann og vassdrag fører i de fleste tilfeller til endret 

vannkvalitet. Endringer i vannkvalitet kan gi problemer for vannlevende organismer. 
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Miljøeffekten av sprengsteindeponering er variabel, og avhenger aven rekke faktorer 
som pH, bergart, utfyllingmengde og vannføring. 

I prosjektet "Miljøkonsekvensar av mini- og mikrokraftverk" blir det tatt 

utgangspunkt i et utvalg av forskjellige anlegg. I en analyse av dette temaet har vi 

vurdert naturforhold, kulturmiljø, landskapsbilde og friluftsliv ut fra situasjonen før 
og etter utbygging. Ved å studere ulike mini- og mikrokraftverk ser en at det i sum er 

gode løsninger på hvordan en skal utforme for eksempel et inntaksarrangement, men 
også opplegg som er mindre gode med tanke på landskap og estetikk. 

"Revegetering i Meltingen" prosjektet har pågått i mange år. I årene 1989-92 ble det 

utført forsøk med vegetasjonsetablering i Meltingen, et nordtrøndersk magasin med 

nominelt 21 m reguleringshøyde. Behandlingene var gjødsling, torvtilsetning, 

erosjonsmatter samt kombinasjoner av disse. Den stedegne vegetasjon ble brukt i 9 

felt, mens 5 arter ble utplantet på de øvrige feltene. Plantene ble satt ut i 1989 og 
1990. Uansett hvilke tiltak som gjøres i strandsonen, kan ikke en regulert innsjø av 
Meltingens type få tilbake et fullstendig naturlig preg hva vegetasjonsforhold angår. 
Man må avfinne seg med betydelige svingninger i plantedekkets utbredelse og 
sammensetning, og tolerere at ruderatplanter ("ugras") vil forekomme i en viss 

mengde. Dessuten vil det å holde på plantedekket og finmaterialet i strandsonen 

nødvendigvis medføre at magasinet ikke kan kjøres utelukkende etter energimessige 
retningslinjer. Periodevis bør magasinet holdes lavt (helst en hel sommersesong) slik 

at plantedekket kan bygges opp i strandsonen og frøbanken der kan fornyes. 
Gevinsten ved dette tiltaket vil bli mindre erosjon i strandområdene. 

Målet med "Slektskap og kolonisering hos ørekyt" var å studere populasjonsgene
tikken til ørekyt i Norge med sikte på å få økt kunnskap om artens sprednings
mekanismer. Prosjektet har kunnet fastslå at noen av de nyetablerte bestandene på 
Hardangervidda har en genetisk historie som er svært forskjellig fra hva den naturlig 

utbredte ørekyten har. Dette betyr at noe av spredningen trolig skyldes langtransport 
av levende fisk. En del av den nyetablerte ørekyten har samme genetiske historie som 

naturlig utbredt ørekyt. 
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Prosjekter som videreføres 
Breundersøkelser på Langfjordjøkelen i Nord-Norge har pågått siden 1989. Masse
balansen for 1998 viser en vinterbalanse på 1,80 m vannekvivalenter og dette er den 

minste vinterbalansen som er målt siden målingene startet i 1989. Nettobalansen ble 
på -1,44 m og er det største underskuddet som er målt på breen. 

"Simulering av grunnvannsbevegelser i oppsprukket fjell" har som mål å utvikle en 

simuleringsmodell for beskrivelse av grunnvannsbevegelse i fjell og utvikle 

kalibreringsrutiner som kan sikre at simuleringene beskriver grunnvannsstrømning i 
fjellsprekker på en troverdig måte. 

Prosjektet Briksdalsbreen omfatter sedimenttransport i Briksdalselva og dynamikken 
til bretunga til Briksdalsbreen. Målingene viser at brefronten har rykket fram ca. 450 

meter siden 1967 og står nå ved utløpet av Briksdalsvatnet. Målingene tyder også på 
at framstøtet nå har stoppet opp. 

"Isforhold i Finmark" ble iverksatt i 1997 for å gi bedre grunnlag for vurderinger i 
forbindelse med: varsling av isgang og vannføringsendringer i forbindelse med is i 
vassdrag, sårbarhetsanalyser, erosjonssikring og vassdragsforvaltning. 

Formålet med "Sedimenttransport i Gråelva" er å følge utviklingen i vassdraget for å 
dokumentere og tolke effekten av sikringsarbeidene med hensyn på erosjonsintensitet 

og sedimenttransport i et vassdrag typisk leirvassdrag. I 1998 er suspensjonstrans
porten beregnet til 44771 tonn og en vesentlig del (68 %) kom med vinterflommen i 
februar. 

Sedimenttransport og uttak av grus i Bøvra-Medalen tar for seg effekten av grusuttak 

på de morfologiske og hydrauliske forhold i Bøvra som er et verna vassdrag. 

Senkingen av elveløpet har enda ikke ført til noe problemer for veien eller bruer. 
Mens den har vært positiv for gårdbrukerne pga. lavere grunnvannsstand under 
vekstperioden og mindre problemer med flom. 

FoU-prosjektet "Utvikling aven sensor for bunntransport i vassdrag" er et forsøk på å 

finne nye målemetoder for bunntransport. Resultatet av forsøkene ute i felt virker 
lovende. Det registrerte bevegelsesmønsteret for bunntransporten i forsøket i felt, er 

slik som det ville være å forvente. 

Formålet med delprosjektet "Minstevannføring og begroingsproblematikk, Børselva 

1997 - 1998" er at det skal utarbeides en tiltaksplan som så skal gjennomføres for å få 

til en restituering av vassdraget hvor bl.a. vannstrengen fra Børsvann til Grunnvann 
åpnes opp og tilpasses vannføringsforholdene i det nye manøvreringsreglementet. 

Hovedprosjektet skal finne frem til et fremtidig manøvrerings-reglement for 

vassdraget som både tilfredsstiller krav til energiproduksjon og vassdragets egenverdi 

som natursystem. 

"Radiotelemetri på storørret i Brumunda 1996 og 1997" undersøker vandringsad

ferden til storørreten for å teste følgende hypoteser: hunner og hanner har samme 
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vandringsmønster, endringer i fysiske miljøparametre utløser forflytninger, 

vandringsmønsteret er likt gjennom døgnet og fisk av ulik størrelse har samme 

vandringsmønster. 

Formålet med "Miljøfaglige undersøkelser i 0yeren" er å skaffe tilstrekkelig 

basiskunnskap om de naturfaglige sammenhenger, slik at man kan anbefale et mer 

tilpasset manøvreringsreglement i fremtiden . Det er først og fremst deltaområdet som 

står i fokus. 

"Hvordan påvirker steinsetting den biologiske produksjonen i et vassdrag? 0rret- og 

invertebratundersøkelser i Gråelva, Nord-Trøndelag". Tettheten av 0+ ørretunger var 

høyest på de ikke steinsatte områdene i Hofstadelva i juni og en gradvis reduksjon i 

fisketetthet mot oktober. I de steinsatte områdene var tendensen motsatt med en 

økning i tetthet av 0+ ørret fra juni til oktober. Det samme var tilfelle for de ikke 

steinsatte områdene nedstrøms den steinsatte delen av Gråelva. For 1+ og eldre ørret 

var tendensen mindre klar, med unntak av at det synes å være en gradvis økning i 

fisketetthet med tiden i det nederste, ikke steinsatte området. Tettheten av eldre ørret 

var hele tiden lav. Tettheten av bunndyr i det steinsatte området nærmer seg det som 

ble påvist i området ovenfor, mens den nederste stasjonen er noe fattigere. 

"Bestand og rekrutterings-undersøkelser i Orkla" har pågått siden 1979. 

Undersøkelsene har kartlagt vandringsmønsteret gjennom sesongen med hensyn til 

starttidspunkt, varighet, fordeling gjennom døgnet og hvilke omgivelsesvariabler som 
virker inn på utvandringen. 

Gjennom "Internasjonal elverestaurering" ønsker man å se nærmere på hvilke 

erfaringer og teknikker som kan finne anvendelse under norske forhold, særlig med 

tanke på tiltak i sterkt kanaliserte og forbygde elvestrekninger. For å vinne praktisk 

erfaring med planlegging med planlegging og gjennomføring av slike tiltak er det 

valgt ut en delstrekning av Måna ovenfor Tinnsjøen i Telemark der man tar sikte på å 

bygge et demonstrasjonsanlegg og forsøksfelt med utprøving aven del nye teknikker. 
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Regional overvåking av breer i 
Nord-Norge 1998 
Liss M. Andreassen og Bjarne Kjøl/moen, NVE 

Breers utvikling kan være en god indikator på klimaendringer. Overvåking av breers 

utbredelse, fluktuasjoner og volumendringer over tid er et viktig bidrag til 

klimadiskusjonen. I Nord-Norge er det ikke gjort omfattende flyfotograferinger av 

breer siden 1985. I forbindelse med at NVE utarbeidet breatlaset over Nord
Skandinavia (Østrem et.al. 1973), ble det for alle breer estimert lengde og areal. Siden 
den gang er det ikke blitt gjort omfattende regionale undersøkelser av breutvikling i 

Nord-Norge. Seksjon bre og snØ (HB) gjennomførte derfor en omfattende 
flyfotografering av breer i denne landsdelen i 1998. Århus Universitet i Danmark og 
Queens University i Storbritannia er eksterne samarbeidspartnere til dette prosjektet. 

Det ble flyfotografert breer i seks avgrensede områder i Nord-Norge 

1. Okstindan i Nordland 
2. Svartisenområdet i Nordland 
3. Blåmannsisen i Nordland 
4. Skjomen i Nordland 
5. Lyngenhalvøya i Troms. 
6. Øksfjord og Seiland ved Altafjorden i Finnmark 

For å studere endringene av de flyfotograferte breene ble det foruten flyfotografier 

brukt topografiske kart, opplysninger fra breatlaset og andre målinger og 
observasjoner. 

Resultater fra fem av seks områder i Nord-Norge blir omtalt her. I Svartisenområdet 

er det store lokale forskjeller i breutvikling de siste tiårene. Mens Høgtuvbreen i syd 
ligger nå godt opp i dalsiden, og den har smeltet tilbake omlag 700 m siden 1972 og 
har blitt svært lite aktiv. Engabreen har hatt et stort masseoverskudd og rykket fram 

de siste årene. Engabreen er en vestlig utløper fra Vestisen og har et areal på ca. 38 
km2• Mesteparten av arealet (nær 90 %) omfattes av et stort breplatå mellom 1100 og 

1500 m O.h. Breen har en markert tunge som strekker seg ned til ca. 20 m O.h. Det er 

foretatt en rekke undersøkelser av breen opp gjennom tidene, og breen er den mest 

studerte av alle breene i Svartisenområdet. Målinger av brefrontposisjon har vært 

gjort siden 1909 og massebalansemålingene på breen startet i 1970 og har pågått hvert 

år siden. I perioden 1970-98 har Engabreen hatt et formidabelt masseoverskudd på 

mer enn 23 m vann-ekvivalenter. I tillegg har det vært gjort en rekke 

spesialundersøkelser av istykkelse, brebevegelse, dreneringssystem og 

sedimenttransport. Flere undersøkelser er også gjort på undersiden av breen hvor en 
spesiallaget forskningssjakt gir tilgang direkte til bresålen under 200 m tykk is. Fra 
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1945 finnes det en rekke flyfotografier av breen. Detaljerte brekart av breen finnes for 

årene 1968 og 1985. 

Historiske beretninger forteller at Engabreen på midten av 1700-tallet gikk helt ned til 

Holandsfjorden. Deretter smeltet breen sakte tilbake fram til ca. 1930. Breen begynte 

da å kalve i Engavatn, en sjø som ble dannet etter hvert som breen trakk seg tilbake. 

Flybilder fra 1945 viser at breen da hadde smeltet tilbake mer enn 2 km fra 

maksimalutbredelsen og hadde smeltet så langt tilbake at den ikke lenger kalvet i 
Engavatnet. Fram til 1968 trakk breen seg ytterligere 300 m tilbake. Årlige 

frontposisjonmålinger viser at breen deretter hadde en periode med både små framstøt 

og tilbakesmelting. Fra 1992 begynte breen å gå markert fram igjen. Flybildet fra 

1998 viser at breen står nesten nede ved vannet igjen, og har gått fram ca. 150 m fra 

1968 posisjonen. 

For platåbreen Blåmannsisen er det også store lokale forskjeller for de ulike 

utløperene. Vestvendte utløpere har rykket fram eller hatt stabil frontposisjon, mens 

nordvendte utløpere har smeltet tilbake. 

I Skjomen har breen Frostisen vært i generell tilbakegang siden 1945. I samme 

område har Storsteinsfjellbreen og Riukojietna gått tilbake siden 1960. Tilbakegangen 

ser ut til å ha stoppet de siste par årene. Den siste breen i dette området, Blåisen ved 

Sildvikvatnet, har hatt en tilbakegang på 200 m de siste 40 årene. 

Breene Strupbreen og Koppangsbreen har smeltet tilbake siden 19S0-tallet, men 
tilbakegangene ser ut til å ha stoppet opp det siste tiåret. I Seiland har alle de 

undersøkte breene smeltet tilbake. 

Denne rapporten har beskrevet foreløpige resultater av flybildeanalysen. Dataene vil 
bli analysert videre og en endelig rapport med analyser også av områdene Okstindan, 

Øksfjordjøkelen og flere breer i Lyngen vil foreligge i løpet av året. Våre eksterne 

samarbeidspartnere vil bidra til denne rapporten. 

Prosjektet ble avsluttet i 1998. 

Referanse: Andreassen, L.M. og Kjøllmoen B. 1999: Regional breovervåking i 
Nord-Norge i 1998, NVE HB-notat 511999. 

øvrige referanser: østrem, G. et.al. 1973: Atlas over breer i Nord-Skandinavia. 

Meddelelse nr. 22. 
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Metoder for å utarbeide 
faresoner i flomutsatte områder 
(MUFFO) 
Øyvind Armand Høydal, NVE og Frode Sandersen, NGI 

Hensikten med dette prosjektet er å beskrive en metodisk gjennomgang av flom og 
flomfare i hoved og sidevassdrag for å forbedre arealdisponering. 

Flommen på Østlandet i 1995 aktualiserte arbeidet med å begrense skader av flom. 

Langs hovedvassdrag ble store områder satt under vann, mens skader i sidevassdrag 
ofte var mer kjennetegnet av erosjon og løpsendringer og masseavlagring. Flom langs 

hovedvassdrag kan karakteriseres som en rolig hendelse mens flom i sidevassdrag er 

ofte er raske og dramatiske. Hendelsene kalles ofte flomskred. Begrepet faresone har 
blitt benyttet om områder utsatt for flomskred på vifteformede avsetninger fra 
sideelver og for områder bak flomverk. Faresone reflekterer at området gir risiko for 

tap av menneskeliv blant annet ved sammenstyrtning av bygninger. Sammenstillingen 
av flom og faresoner må gjøres ut fra hvilken arealdisponering som er strengest. Dette 
vil si at faresoner legges over flomsoner. 

I forbindelse med flom i hovedvassdrag er begrepet flomsonekart etablert. Et 

flomsonekart i et hovedvassdrag viser maksimal flomutbredelse ved ulike 
gjentaksintervall. Faresonekart er et utvidet begrep som kan omfatte soner med 
påvirkning fra for eksempelleir-, snØ-, stein og flomskred. 

Prosjektet har benyttet Jostedalen som testområde der flomskredfaresoner for 

Sperleelvi, Sagerøyeli og Røykjedøla har blitt definert. Det har vært utført feltarbeid i 
disse sideelvene for å kartlegge sedimentkilder. Sedimentkilder kan være i selve 

elveløpet eller eldre avsetninger. De siste er godt kartlagt på kvartærgeologisk kart 
uten at dette gir informasjon om hvordan de "mater" vassdraget. Myklemyr har blitt 
benyttet som eksempel på fareområder under flom som er sikret med flomverk. 

Oversi ktskartleggi ng 
En oversiktskartlegging vil gi en indikasjon på potensiell skredfare og utarbeidelse av 

faresonekart. Potensielle fareområder tegnes inn på kart. For å redusere omfanget av 

feltarbeidet kan arbeidet konsentreres til vifter med størst skredfare. 

Detaljkartlegging 
Detaljkartlegging foretas i hovedsak på økonomisk kart i målestokk 1 :5000, men 

dersom detalj kart i målestokk 1: 1000 finnes, kan kartleggingen foretas på dette. 

Kartet bør inneholde minst to faresoner, hhv. 100 og 1000 årsgrenser. 
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Utarbeidelse av faresonekart 
Inntegningen av fareområdene for 100 og 1000 årskred baserer seg på 

feltundersøkelsene og grunnlagsmateriale. 

Jostedalen 
For selve Jostedalen er det to områder som er spesielt interessant med hensyn på 

flomsonekart. Dette er Myklemyr og Fossøy. Fossøy ligger innenfor samme elveslette 

som Sperleelva og var derfor et prioritert område i dette prosjektet. Flomstigning på 

elveslettene i Jostedalen er i alt vesentlig styrt av gjel f.eks. Fossagjelet nedenfor 

Fossøy, og Haukåsgjelet nedenfor Myklemyr. 

Resultater 

Resultatene er først og fremst viktig med tanke på en beredskapssituasjon. På kartet 

over areal fra en vannføring tilsvarende 100 års flom viser at området vest for elva er 

godt sikret mot en 100 års flom. Selv en 1000 års vannføring er godt sikret. Uten 

sikring vil 1000 årsflommen totalt oversvØmme Myklemyr. Selve 

flomsikringsarbeidet etter 1979 skulle sikre mot en flom tilsvarende 1979 med 

reduksjon på grunn av reguleringa slik at vannstanden ble 2,5 m lavere enn i 1979. 

Disse etterberegningene viser at kapasiteten til anlegget er tilfredsstillende. 

Vannføringen under skadeflommer må øke dramatisk sammenlignet med tidligere 
flommer. 

Usikkerhet/faremomenter knyttet til vannlinjerlflomareal 

Resultatene av vannlinjebergningene viser at Myklemyr er godt sikret selv ved 1000 

års vannføring. Massetransport og avlagring er ikke inkludert i beregningene. Ved 

stor massetransport vil mye av denne overhøyden tas vekk, med den antas likevel å 

være tilstrekkelig 

Den største usikkerheten ligger nettopp i endring av flomforløp som følge av 

kapasitetsutvidelse av gjelene. 

Det er ganske liten forskjell mellom det som her er kalt en 1000 og en 100 års flom 

(henholdsvis 1000 m3/s og 800 m3/s). 1000 års flommen er 25 % (200 m3/s av 800 

m 3/s) større enn en 100 års flom. 

Flom- og faresonekartlegging videre 
Gjennom dette prosjektet har det vist seg at en finner bebyggelse på områder som det 

utfra en faglig vurdering ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene for plassering av 

bebyggelse. Prosjektet illustrerer at faresonekartlegging og evaluering av fareområder 

for flomhendelser uten at konsekvens er kvantifisert, er en håndterlig oppgave. For 

hendelser som snØras og steinsprang begynner en å få erfaring med gjeldene krav 

gjennom håndtering av byggesaker, arealplanlegging, faresonekartlegging og 

rettskraftige dommer. For flomrelaterte farer er en fortsatt i en tidlig fase. Erfaring 
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med bruk av kommende retningslinjer fra NVE (RAFO) i videre tlom- og 

faresonekartlegging, behandling av bygge- og arealplaner vil gjøre at metodikk, 

retningslinjer og arealbruk vil tilpasse seg hverandre. Erfaring fra alle disse 

elementene vil bringe arbeidet videre. 

En systematisk gjennomgang av problemer relatert til bratte og raskt stigende 

vassdrag bør gjøres etter hvert som tlomsonekartarbeidet videreføres. Flom- og 

faresone arbeidet bør gå parallelt i side- og hovedvassdrag. Det bør være en viss 

kontinuitet i arbeidet slik at det kan bygges opp erfaring med slike problemstillinger. 

Myklemyr og Fossøy i Jostedalen er forslått som delprosjekter i Flomsonekartplanen 
og faresonene for disse områdene vil bli tatt opp igjen i denne forbindelsen. 

Prosjektet ble avsluttet i 1998. 

Referanse: Høydal, ø.A., NVE og Sandersen, F., NGI: Metoder for å utarbeide 

faresoner iflomutsatte områder (MUFFO). NVE Dokument nr. 10 1999. 
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Metodeutvikling og grunnlags
data for produksjon av nytt 
isohydatkart 
Stein Beldring og Lars A. Roald, NVE 

Formålet med prosjektet var å skaffe til veie data og utvikle metoder som er 

nødvendige for å produsere kart som viser årlige og sesongvise middelverdier for 

vannbalanseelementene nedbør, fordampning og avrenning for normalperioden 1961 -

1990. Dette skal utføres med en metode som kombinerer observerte klima- og 

vannføringsdata med beregninger fra en hydrologisk modell for landskapselement 

med størrelse l km2• Avrenningsdata for alle NVEs stasjoner som ikke er vesentlig 

påvirket av reguleringer skal benyttes for å kontrollere og korrigere modellens 

beregninger. Serier med manglende data må kompletteres for den aktuelle perioden. 

Meteorologiske data for perioden 1961 - 1990 fra Det norske meteorologiske institutt 

(DNMI) benyttes som inngangsvariable til den hydrologiske modellen. Romlig 

interpolasjon av DNMIs data må utføres for å beregne verdier som er representative 

for de enkelte cellene i vannbalansemodellen. Konstruksjon av vannbalansekartene 

utføres i samarbeid med Institutt for geofysikk, Universitetet i Oslo og DNMI og er et 

bidrag til CHIN Project: Nordic Water Balance Maps 1961 - 1990. 

Vannbalansekart 
DNMI utarbeider normaler for ulike klimaparametere målt ved sine stasjoner for 

perioder på 30 år. NVE utarbeider tilsvarende normaler for årsavløpet basert på data 

fra Hydrologisk avdelings stasjonsnett. Normalverdiene fremstilles ofte som 

vannbalansekart som viser middelverdier for nedbør, avrenning og fordampning for 

lange perioder, mens sesongmessige variasjoner beskrives ved å klassifisere 

klimasoner og avløpsregimer. Kartene bør være konsistente, det innebærer at 

vannbalansen er oppfylt både i tid og rom. Unntaket er breområdene der snø kan 

lagres i nedbørrike perioder eller bidra til avrenningen i varme og tørre perioder. 

Betegnelsen vannbalansekart benyttes i stedet for isohydatkart, etter som isohydat 

refererer til presentasjon av avrenning ved bruk av isoplether, dvs. vektorer trukket 

gjennom punkt med samme spesifikke vannføring. 

Ved å sammenlikne avløpet i ulike normalperioder, finner vi klare forskjeller, både i 

langtidsmiddel og i sesongfordeling. Dersom de antatte klimaendringene inntrer som 

følge aven forsterket drivhuseffekt, vil ikke lenger normalverdier basert på det gamle 

kartet være egnet til bruk for ulike formål. Det er derfor av stor betydning å 

framskaffe et verktøy som raskt gjør det mulig å framskaffe vannbalansekart for en 

vilkårlig periode. Det er ønskelig at dette verktøyet også kan produsere 

vannbalansekart for fast avgrensete sesonger i tillegg til det tradisjonelle kartet basert 
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på års verdier. Når metodikken er klar, må avrenningsnormaler og meteorologiske 

inngangsdata for hele Norge benyttes som grunnlag for den endelige konstruksjonen 
av et landsdekkende vannbalansekart. 

Avrenningskart er et viktig redskap for alle som arbeider med kraftforsyning, 
vannforsyning, jordbruksvanning, oppdrett av fisk, vei- og brobygging, flomsikring, 
vannressursplanlegging, klimaundersøkelser, undervisningsformål etc. Verktøyet har 

også et betydelig potensiale som redskap for tilstandsovervåkning og kan bli et viktig 

bidrag til en videreutvikling av flomvarslingen. I tillegg har vannbalansekart og andre 

klassifiseringer av klima fått en ny rolle ved validering (tlground-truthtl) av 

beregninger med storskala klima- og hydrologiske modeller (Gottschalk and 
Krasovskaia, 1998). 

Gridded Water Balanee Model 
I 1993 startet Hydrologisk avdeling et prosjekt for utvikling av metodikk for 

konstruksjon av vannbalansekart i samarbeid med DNMI og Institutt for geofysikk 

ved Universitetet i Oslo. Det er tatt i bruk en rasterbasert versjon av HBV -modellen: 

Gridded Water Balance Model (GWB). GWB-modellen benytter først et 
preprosseseringsprogram der utvalget av meteorologiske tidsserier defineres. Basert 
på en digital terrengmodell bestemmes vegetasjonstype, vekter for å justere nedbør

og temperaturdata og nedbørens høydegradient. Daglige temperatur- og nedbørdata 
tildeles så hver gridcelle basert på disse vektene og data fra DNMI. Resultatene av 
beregningene aggregeres tillangtidsmidler og framstilles ved hjelp av ArclInfo og 
kan vises både som choroplether der hver gridcelle gis en fargekode i henhold til 
avløpet og som isohydatkart. Modellen simulerer også massebalansen i områder med 

breer, og dette gir ekstra grunnlag for å verifisere resultatene i høyfjellet. 

Ved bruk av GWB-modellen ser det ut til at det kan lages konsistente kart over de tre 
hovedkomponentene i vannbalansen: nedbør, fordampning og avrenning. Det må 
understrekes at nedbør- og fordampningskartet er resultat av simuleringer. Disse 

kartene vil ikke være Norges offisielle fordampnings- eller nedbørkart, men vi håper 
at disse kan brukes til å vurdere godheten av modellen i samarbeid med DNMI. 

Metodikken kan også brukes til å utarbeide nasjonale eller regionale 

tilstandsoversikter, bl.a. til bruk for flomvarsling. Likeså kan verktøyet muligens 
brukes i representativitetsvurderinger av stasjonsnettet. 

Digital representasjon av avløpsfeltgrenser 
For alle avløpsfelt med data for vannstand, vannføring eller tilsig lagret i Hydrologisk 

avdelings databaser skal digitale feltgrenser bestemmes. Dette skal benyttes som 
datagrunnlag for integrasjon av beregnet avrenning i rommet og kontroll av avløp 

beregnet med GWB-modellen mot observerte data. Store deler av feltgrensene for 

disse vil allerede være bestemt som grensene for Regines vassdragsområder. 
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Normalverdier 
En fullføring av vannbalansekartet krever at Hydrologisk avdeling beregner 
normalverdier for avrenning for flest mulig målepunkt i vassdragene for perioden 
1.1.1961 - 31.12.1990. En del serier dekker bare deler av den aktuelle perioden. For 

disse seriene må data kompletteres ved bruk av sammenlikningsserier og skalering. 

Prosjektet ble avsluttet i 1998. 

Referanse: Beldring, S. og Roald, L.A.: Metodeutvikling og grunnlagsdata for 
produksjon av nytt isohydatkart. NVE HD-notat 1/1999. 

øvrige referanser: GottschaIk, L. and Krasovskaia, I. 1998: Grid Estimation of 

Runoff Data, Report of the WCP-Water Project B.3: Development of Grid-related 

Estimates of Hydrological Variables, World Meteorological Organization, WCASP-
46,56 pp. 
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Tilslamming av Gaula 

Tilslamming av Gaula. Vannkjemi relatert til vannføring 1980 - 1997. 
Bunndyr- og ungfiskundersøkelser i 1998. 

Jo H. Halleraker og Einar Tesaker, SINTEF, Jo Vegar Arnekleiv, NTNU 
Vitenskapsmuseet og Kjetil Hindar, Bengt Finstad og Hans M. Berger, 

NINA 

Er vannkvalitet hovedsakelig styrt av vannføring i 
Gaula? 
En sammenstilling av vannføringsdata med vannkvaliteten i Gaula for perioden 1980 

til 1997 viser at vannføring er en styrende faktor for vannkjemien. De fleste av de 

undersøkte vannkjemiske parametrene viser at konsentrasjonen er negativt korrelert 

med vannføring. Dvs. at de fleste stoffene fortynnes når vannmengden øker i 

vassdraget. Kun turbiditet og en fraksjon av aluminium (AI-Tr) viste positiv 

korrelasjon med vannføring. Dette tyder på at disse parametrene både fortynnes og 

løsrives fra nedslagsfeltet i økende grad som en følge av stor vannføring. Hvor mye 

fortynning slår ut kontra løsrivelse avhenger trolig av når i en flomfrekvens en 

vannprøve tas, og tid på året. Elveserien til NINA viser få klare endringer i 

vannkjemien over tid. Den tydeligste tidsutviklingen som vi fant, var en markant økt 

turbiditet i 1997 kontra de foregående år. Dette sammen med at 1997 var en spesiell 

varm sommer i Trøndelag har trolig medvirket til det dårlige lakseåret i Gaula i 1997. 

Det er imidlertid gledelig at fisket i Gaula tok seg betydelig opp igjen allerede i 1998. 

Hvorvidt og hvordan påvirkes bunndyrfaunaen i 
nedre deler av Gaula av økt tilslamming? 
Undersøkelsen viste et mindre antall bunndyr i prøvene fra de tre nederste stasjonene 

i Gaula sammenliknet med mengden fra tre stasjoner ovenfor Høgmælen ved Melhus. 

Data fra 1997 viste også en enklere sammensetning av faunaen nederst i Gaula, mens 

data fra 1998 viser like stor artsrikdom av døgnfluer og steinfluer nederst i elva 

sammenliknet med prøver tatt ovenfor Høgmælen. Slike feltundersøkelser gir 

imidlertid tolkningsproblemer med hensyn til å forklare årsaker til observerte 

forskjeller, siden en rekke faktorer påvirker bunndyrmengde og artssammensetning. 

Hvordan virker økt tilslamming inn på 
ungfiskbestandene av laks og ørret? 
Våre studier i 1997 og 1998 viser ingen dramatiske endringer i tettheten av 0+ laks

og ørretunger i det slampåvirkede området. Det ser derfor ikke ut til at slammet 

påvirker gyteforholdene i betydelig grad. På den andre siden ser det ut til å være en 
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vedvarende trend at nedre (og muligens midtre) Gaula er dårligere oppvekstområder 
for eldre laksunger nå enn det som var tilfelle på l 980-tallet. Årsaken til dette er 
sannsynligvis færre oppholdsplasser mellom steinene på bunnen etter at tilslamming 
tetter igjen hulrommene. En alternativ forklaring kan være lavere tilgjengelighet av 

næringsdyr etter tilslamming. Tetthetsundersøkelser er i seg selv usikre pga. effekter 

av vannføring, substrat, temperatur osv. På det nåværende tidspunktet må vi kunne si 

at slike undersøkelser ikke gir noe fullgodt bilde av situasjonen for laks- og 

ørretunger i Gaula, og ikke noe årsak-virkning-forhold for effekten av slam på 

ungfisk. 

Prosjektet ble avsluttet i 1998. 

Referanse: Halleraker, J.H. og Tesaker, E. (SINTEF), Arnekleiv, J.V. (NTNU 
Vitenskapsmuseet) og Hindar, K., Finstad, B. og Berger, H.M. (NINA): 

Sluttrapportering av prosjektet tilslamming av Gaula. -Vannkjemi relatert til 

vannføring 1080 - 1997. -Bunndyr- og ungfiskundersøkelser i 1998. SINTEF Rapport 
STF A9941O. 
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Georadarundersøkelse av 
sedimentene i Gaulas elvebunn 
Torleif Lauritsen, NGU 

Georadannetoden fungerte meget godt for kartlegging av dyp til leire i Gaulas 
elveløp. Langs de aller fleste profilene har det vært mulig å detektere en klar og 
utholdene reflektor i overgangen mellom leirdominert materiale og overliggende 
sand- og gruslag. I Skjærvollslykkja Naturreservat er gjennomsnittlig grusmektighet 
estimert til ca. 2-3 m. Ved Lundesoknas utløp er det detektert grusmektigheter fra 
1,5 m til 4 m. Ved Møstas utløp ligger grusmektigheten alt overveiende rundt 1,5-2 
m, men med unntak av enkelte mektigere partier på opptil 8 m tykkelse. Ved Losen 
ser gjennomsnittlig grusmektighet ut til å være større på Gaulas østside (4-5 m) enn 
på vestsida av elva (1,5-2 m). Nord for Kaldvellas utløp er det registrert sand- og 
grusmasser ned til maksimum 4-5 m dyp, mens minstedypet ligger rundt 1,5-2 m. 
Ved Kuba indikerer målingene store variasjoner i grusmektighet; fra 1 m til 
maksimum 8 m. Ved denne lokaliteten ble det dessuten utført 3 sonderboringer som 
bekrefter tolkningen av georadaropptakene. 

Prosjektet ble avsluttet i 1998. 

Referanse: Lauritsen, T., 1998: Georadarundersøkelse av sedimentene i Gaulas 

elvebunn. NGU Rapport 98.147. 
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Stabilitet i kvikkleire, 
Røesgrenda i Verdal 
Jan Otto Larsen, Institutt for geoteknikk, NTNU 

Helgådalen i Verdal har hatt mange kvikkleireskred de siste 150 årene. Den mest 

tragiske ulykken skjedde 19. mai 1883 hvor 112 mennesker ble drept. 12. september 

samme år skiftet elva Helgåa leie og grov seg ned 30 meter. Elveerosjonen 5 km 

oppover elva til Granfossen gjorde store skader på jordbruksarealet. De bratte sidene 

var ustabile kvikkleireskråninger helt til i 1970 årene da NVE begynte å forbygge 

strekningen. 

Hensikten med prosjektet var å undersøke sammenhengen mellom skredaktivitet, 

porevannstrykk og værparametre i et kvikkleireområde i Røesgrenda. Skråningene 

hvor undersøkelsene foregår er i det forbygde området hvor det fortsatt foregår små 

skred. 

Det er ikke foretatt nok målinger til å ha en sluttkonklusjon for prosjektet og det vil 

bli tatt målinger og observasjoner i de neste to årene. Foreløpige konklusjoner er at 

porevannstrykket i leira har ingen særlig korrelasjon til nedbør- og 

smeltevannsinfiltrasjon i grunnen. Sannsynligvis har tørre perioder med nedgang i 

kapillærkreftene større påvirkning på stabiliteten enn det positive porevannstrykket. 

Prosjektet ble avsluttet i 1998. 

Referanse: Larsen, J.O. Stabilitet i kvikkleire, Røesgrenda i Verdal. Institutt for 

geoteknikk, NTNU. Intern rapport. 
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Breundersøkelser på 
Langfjordjøkelen 1998 
Bjarne Kjøl/moen, NVE 

Langfjordjøkelen ligger på grensen mellom Troms og Finnmark, omlag 60 km 

nordvest for Alta. Den er en liten platåbre som ligger i et område med maritimt klima 

og relativt mye nedbør. Breen strekker seg fra 10S0 m O.h. og ned langs en veldefinert 
østvendt brearm til rundt 300 m O.h. Den dekker totalt et areal på 8,4 km2 (1994) der 
litt mindre enn halvparten (43 %) drenerer ned til Andrevann (255 m o.h.). Det er på 

denne delen de årlige massebalansemålingene utføres. Resten av breen drenerer til en 
rekke mindre utløpere, spesielt i nord og vest. Andrevann som også har tilførsel fra 

n~~~----~----~------~----~----~----~------~----~----~ 

a Met.station 

tr, • Observa~on hut 

'1 Water gauge 

_let 
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Coordinate system: UTM Euret 89 zone 34 Om 500 m 1000 m 1500 m 2000 m , 
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\ (sea levet) 

n~'~~----~-----r------~----~----~-L--____ ----~----~-----4 
525000 527000 529000 

East(m) 
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Figur 1: Langfjordjøkelen ligger på grensen mellom Troms og Finnmark fylke. 

Massebalansemålingene utføres på den delen av breen som drenerer østover til Andrevann, 

markert med gråfarge på kartet. 

27 



Tredjevann (365 m o.h.), drenerer til Førstevann (249 m o.h.) og videre ned til 

Langfjorden. Seksjon bre og snØ har gjennomført målinger på breen siden 1989. 

Undersøkelsene omfatter nå måling av massebalanse, frontendringer og 

lufttemperatur . 

Eldre kart viser at Langfjordjøkelen har gått kraftig tilbake siden tidlig på nitten

hundretallet. Breen har krympet både i utbredelse og tykkelse. Et kart fra 1891 viser 

at den østlige breutløperen da lå helt ned til Første- og Andrevann. Siden den gang 

har breen trukket seg tilbake ca. 1 km. 

Rapporten omhandler breundersøkelser på Langfjordjøkelen i perioden 1966-98, med 

hovedvekt på massebalansemålinger. Ved sammenligning av kart fra 1966 og 1994 er 

nettobalansen beregnet for den mellomliggende perioden på 28 år. Videre er 

massebalansen for perioden 1989-93 og 1996 ny beregnet med oppdatert kartgrunnlag 

fra 1994. Massebalansen for 1998 er beregnet ut fra tradisjonelle feltmålinger. Et 

estimat av massebalansen for årene 1994 og 1995 er gjort ved hjelp av 

meteorologiske data. 

Studier av kart fra 1966 og 1994 viser både areal- og volumreduksjon for 

Langfjordjøkelen i denne perioden. Beregningene gjort for hele breen viser at arealet 

er redusert fra 9,8 til 8,4 km2• Volumtapet er 123 mill. m3 vann, og jevnt fordelt over 

hele breens areal utgjør det et vannlag på 12,5 m vannekvivalenter. Tilsvarende tall 

beregnet for den østlige breutløperen (hvor de årlige massebalansemålingene utføres) 
viser at denne delen av breen har krympet fra 4,3 til 3,7 km2, og volumtapet er 83 
mill. m3 vann, eller 19,3 m vannekvivalenter. 

Resultatene fra den nye beregningen av massebalansen for perioden 1989-93 og 1996, 

viser bare mindre endringer av de spesifikke verdiene sammenlignet med tidligere 

beregninger utført på kartgrunnlag fra 1966. Som følge av arealreduksjon mellom 

1966 og 1994, er imidlertid volumverdiene for vinter- og sommerbalansen redusert 

med ca. 25 % i forhold til de forrige beregningene. 

Massebalansen for 1998 viser en vinterbalanse på 1,80 m vannekvivalenter, og dette 

er den minste vinterbalansen som er målt på Langfjordjøkelen siden målingene startet 

i 1989. Sommerbalansen ble -3,24 m vannekvivalenter, og bare en gang tidligere i 

måleperioden (1997) er det målt mer avsmelting. Nettobalansen ble -1,44 meter, og 

er det største underskuddet som er målt på breen. 

Vinterbalansen for 1994 og 1995 er estimert til hhv. 1,6 og 2,2 m vann-ekvivalenter, 

og sommerbalansen til-l,9 og -1,3 meter. 

Prosjektet videreføres i 1999. 

Referanse: KjølImoen, B. 1999: Breundersøkelser på Langfjordjøkelen 1998, NVE 

Dokument nr. 2 1999. 
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Briksdalsbreen 
Hallgeir Elvehøy, NVE 

Dei hydrologiske undersøkingane i Olden omfatta i 1998 sedimenttransport i 
Briksdalselva og dynamikken til bretunga til Briksdalsbreen. Notatet omhandlar 

førebels resultat frå undersøkingane på Briksdalsbreen. Undersøkingane av 
bredynamikk har pågått sidan hausten 1996. Resultat av målingane i 1996-97 er 
rapportert i Kjøllmoen (1998). 

Briksdalsbreen (ca. 10,4 km2) er ein vestleg utløpar frå Jostedalsbreen og strekk seg 

frå Kvitekulen 1910 m o.h. ned til Briksdalsvatnet 350 m o.h. Det meste av arealet 
(88%) ligg på breplatået over 1500 m o.h. I brefallet ned frå breplatået går breen frå 

1500 m o.h. til 450 m o.h. over en horisontal avstand på 2,2 km. Etter det siste 

breframstøytet som starta rundt 1987, har breen fylt Briksdalsvatnet og danna ei 
slakare bretunge med ei helling på 11 grader der Briksdalsvatnet låg tidlegare. 

Brefronten har rykket fram om lag 450 meter sidan 1967 og står no ved utløpet av 
Briksdalsvatnet. Ved den indre enden av Briksdalsvatnet er no breen 80-100 meter 
tjukk. Bretunga sitt areal har auka med ca. 0,15 km2 (1,5 %) mellom 1967 og 1997 
som følgje av breframstøytet. 

Observasjonar 
Stakenettet på Briksdalsbreen står på den nederste delen av breen under 500 m o.h., 

og vart innmålt 4 gongar i 1998. Pga. bresprekker nær brekanten vert målingane 
konsentrert om eit avgrensa område nær midten av breen. 

Frontposisjonendringar 
Fronten til Briksdalsbreen rykka fram om lag 390 meter mellom hausten 1987 og 

hausten 1996 i følgje konvensjonelle frontposisjonmålingar. Målingane viser at 

framstøytet då stoppa opp. Brefronten var lengst framme i mai 1998, men smelta 

noko tilbake i løpet av sommaren. Sidan breelva renn like framfor brefronten, vert 

morenerygger som breen skyv saman i løpet av vinteren vaska vekk i løpet av 

sommaren. Breelva kan også rive vekk isblokker, og dermed hindre at breen går fram. 

Om breen går fram over breelva slik ho renn i dag vil det truleg føre til ei større 
endring i dreneringsmønsteret framfor breen. 

Endring i istjukkleik 
Målingar indikerer at overflata på bretunga er senka om lag 2 meter mellom 

november 1996 og oktober 1997, og ytterlegare 2 meter mellom oktober 1997 og 

september 1998. Sidan smeltinga kan fortsette langt utover hausten er dei utrekna 
endringane minimumsestimat på høgdeendringa. Målingane indikerer derfor at 

tilførselen av breis frå breplatået ikkje kompenserer smeltinga på bretunga, og at det 
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derfor må forventast at breen kan komme til å trekkje seg tilbake innan relativt kort 

tid. 

Brebevegelse 
Middelhastigheit er utrekna for periodane mellom innmålingar utrekna. Direkte 

samanlikning av målingane frå år til år er vanskeleg pga. forskjellar i periode og 

posisjon, men estimat ved interpolering kan gjerast. Målingane viser då at 

brehastigheita har gått ned frå 1997 til 1998 både for vinteren og sommaren. Midt på 

sommaren (juli) var hastigheita i 1998 (22/6 - 4/8) om lag 80 % av hastigheita i 1997 

(18/6-3017), medan vinterhastigheita i 1998 (15110 - 22/6) var om lag 75 % av 

vinterhastigheita i 1997 (8/11 - 18/6). Sidan istjukkleiken på bretunga i lita grad er 

endra sidan hausten 1996, må reduksjonen i brehastigheit i stor grad skuldast redusert 

påtrykk frå brefallet ovafor det undersøkte området, noko som igjen kan skuldast 

redusert istransport frå breplatået. Samanlikning av retningar på hastigheitsvektorar 

syner dessutan minkande grad av transversalt strekk, dvs. at spenningane i isen som 

fører til at det vert danna radiale sprekker i brefronten, er redusert. Dette kan også 

skuldast redusert påtrykk frå brefallet. 

Smelting på breen 
Total smelting var om lag 8,8 m is som tilsvara 7,9 m vassekvivalentar. Midlare 

issmelting var mellom 5 og 8 cm is pr. døgn. I balanseåret 1997-98 (15/10 - 24/9) 

smelta det om lag 11 meter is (9,9 mvassekv.) på bretunga, medan det i balanseåret 

1996-97 (8111 - 15110) smelta meir enn 13 meter is (11,7 mvassekv.). Til 

samanlikning var nettobalansen i samme høgdenivå på Nigardsbreen i 1997 og 1998 

hhv. -11,2 og -10,9 m vassekvivalentar som var 108 og 112 % av gjennomsnittet for 

måleperioden der (1962-98). Forskjellen mellom 1997 og 1998 ser ut til å ha vore 

mykje større på Briksdalsbreen enn på Nigardsbreen. Dette kan skuldast at det på 

Nigardsbreen i dette høgdenivået var mykje meir snø om vinteren i 1997 enn i 1998, 

med an det på Briksdalsbreen var lite snø i begge åra. Snølaget reduserer avsmeltinga 

slik at effekta av ein varm sommar vert redusert. 

Prosjektet blir videreført i 1999. 

Referanse: Elvehøy, H. (red.) 1998: Briksdalsbreen. NVE HB-notat 311999. 

øvrige referanser: Kjøllmoen, B. 1998: Glasiologiske undersøkelser i Norge 1996 

og 1997. NVE-rapport nr. 2011998. 
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Simulering av 
grunnvannsbevegelser i 
oppsprukket fjell 
Panagiotis Dimakis og Tor Simon Pedersen, NVE 

Et modelleringsverktøy for reservoarsimulering, FRONTSIM, tilpasses modellering 
av grunnvannsbevegelser i oppsprukket fjell. FRONTSIM er en 3D endelig 
differanses simuleringsmodell for flerefasestrømning for bruk i reservoarsimulering i 

oljeindustrien. Strømningen i modellen antas til å finne sted i permeable, porøse 
reservoarbergarter med sprekkesoner simulert som høypermeabilitetsområder. 

FRONTSIM og medfølgende grafikkprogrammet GRIDSIM er blitt tilgjengelig for 
NVEs brukere, og flere simuleringsoppgaver er blitt definert og fullført. 

Resultater 

Teoretiske simuleringer 

De beste resultater ble oppnådd når vi prøvde å simulere vanntransport styrt av 
produksjonsbrønner. I og med at slike situasjoner ligner på oljeproduksjonsproblemer 

var det ikke overaskende at FRONTSIM her var på sitt beste. Modellen var meget 
rask i å estimere trykkfordelinger og strømningslinjer. 

Resultatene ble problematiske når vi prøvde å simulere situasjoner med umettet sone, 

lekkasjer fra innsjøer eller elver og nedbørsfelt. Hovedproblemet var at FRONTSIM 
ikke har de nødvendige verktøy for å simulere slike situasjoner og de indirekte 
løsninger som ble prøvd ut var ikke tilfredsstillende. 

Simulering av grunnvannsbevegelser i Østmarka i forbindelse med 
tunnelen Romeriksporten. 

Til tross for problemene diskutert i det foregående, ble FRONTSIM benyttet til å 

bygge opp og kalibrere en modell for grunnvannstransport i Romeriksporten. 

Modellen estimerte lekkasjene i tunnelen under forskjellige tettningsforhold rundt 

tunnelen. Kitterød et al. (1998) presenterer FRONTSIM og simuleringsresultatene. 

Hensikten med dette arbeidet har vært å simulere de viktigste trekkene i 

strømningsforholdene i Puttjemsonen. Et sporstofforsøk ble utført før de viktigste 

tettningstiltakene var gjennomført i tunnelen og resultatene ble brukt til å kalibrere 

modellen. Simuleringene styrker antagelsen om at øst-vest forkastningsoner i området 

er meget viktige for strømningsproblemet, fordi de skaper forbindelse mellom 

overflatevannene, nord-sørforkastninger og tunnelen. 
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Prosjektet fortsetter i 1999 med videretilpassing av FRONTSIM til simulering av 

grunnvann i oppsprukket fjell og utvikling av kalibreringsprosesser. 

Prosjektet blir videreført i 1999. 

Referanse: Kitterød, N.O., Colleuille, H., Pedersen, T.S., Langholt, E., Dimakis, P., 

1998. Vanntransport i oppsprukket fjell. Numeriske simuleringer av vannlekkasjer i 

Romeriksporten. NVE Dokument nr. Il 1998. 
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Isforhold i Finnmark 
Randi pytte Asvall og Knut Aune Hoseth, NVE 

Innledning 
FoU prosjektet "Isforhold i Finmark" ble iverksatt i 1997 for å gi bedre grunnlag for 

vurderinger i forbindelse med: varsling av isgang og vannføringsendringer i 
forbindelse med is i vassdrag, sårbarhetsanalyser, erosjonssikring og 
vassdragsforvaltning. Prosjektet er planlagt gjennomført over en 4-årsperiode. 

Innsamlete historiske data 
Innsamlingen av historiske data startet opp i 1997 har fortsatt, og systematisering av 
dataene er startet opp. Det er gjort forsøk på å komplettere dette materiale med 
tilsvarende informasjoner fra finsk side av elva. Samarbeid med Finland er etablert og 

en regner med å få utfyllende informasjon fra Finland i kommende periode. 

Kartlegging av isforhold 
Isforholdene er kartlagt gjennom vinteren, og spesielt er det foretatt detaljerte 
observasjoner av isgangens forløp. Isgangen i 1998 foregikk i perioden 16.- 20. mai. 

Det var en moderat isgang med enkelte oversvømmete partier. Isen gikk inn over land 
noen steder på finsk side, og disse lokalitetene vil bli fulgt opp nærmere, spesielt 

med hensyn på komplettering av det historiske materialet. En er kjent med skade på 
en finsk hytte samt stenging av vei mens ismasser fra isgang ble fjernet. 

Høsten 1998 gikk det vinterisgang som fikk betydning for forløpet av vårisgangen 
1999. Dette vil en komme tilbake til i neste års rapport. 

Ismålinger 
På 8 lokaliteter er det foretatt måling av istykkelse og beskrivelse av isens kvalitet 
gjennom vinteren. Dette gjelder følgende steder: Asebakte, Levajok, Sirma, Båteng, 

Skippargurra, Masjok, østre Seida og Rustefjelbma. 

Målingene og beskrivelsene er supplert med fotodokumentasjon. 

Istykkelsen økte til omkring midten av april eller litt lenger enkelte steder. Det var 

noe varierende andel av sørpeis og dette har sammenheng med hvor utsatt lokaliteten 

er for overvann. Andelen av sørpeis er liten bortsatt fra Masjok. Dette målestedet 
ligger i sideelva og forholdene avviker derfor fra situasjonen i hovedelva. Dette stedet 
er tatt med da det er årvisse oversvømmelser i området som følge av isoppstuving. 

Maksimal istykkelse varierte mellom ca. 0,8 og l m. Ovenfor Storfossen avtok 

istykkelsen merkbart før isgangen gikk. 
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Registrering av vannstand og vanntemperatur 
Om våren øker vanntemperaturen under isen ved at varmeutveksling, særlig 

innstrålingen øker i omfang etter hvert som råkene blir større. Samtidig øker 

vannføringen, og isløsningen kan bli termisk eller dynamisk avhengig av om isdekket 
smelter nærmest på stedet som følge av økt vanntemperatur eller om 
vannføringsøkningen er så rask at isdekket rives løs og det går en isgang. 

I Tana er det alltid en form for dynamisk isløsning, altså isgang, men den kan variere 
mye i omfang fra år til år. For å kvantifisere de utløsende faktorer ble det satt ut 

loggere for å registrere vanntemperatur og vannstand under isgangen. Dette er i 

utgangspunktet risikabelt og en må regne med instrument svikt da en ønsker data 
særlig fra de områder som er utsatt for isgang. 

Det ble valgt følgende 4 lokaliteter: Kautokeino, Øvre Levajok, Nedre Levajok og 

Storfossen. Mellom målesteden Øvre og Nedre Levajok er det vanligvis større 

isdammer som demmer vannet oppstrøms. Målestedet Storfossen ligger i Øvre del av 
strykpartiet. Og som fryktet ble det noe instrumentsvikt. 

Vanntemperatur: Loggerne ble kalibrert og valgt ut slik at nøyaktigheten er i 
størrelsesorden 0,02 °e i området omkring O 0e. Resultatene fra Nedre Levajok og 

Storfossen viser at det under isgangen er tendens til noe lavere temperatur ved 

Storfossen enn ved Levajok. Dette antas å ha sammenheng med store ismasser i elva 

som virker avkjølende. Videre utover sommeren er det økende vanntemperatur 
nedover elva. 

Vannstand: Resultater foreligger fra Nedre Levajok og Polmak. og ved Øvre 
Levajok frem til isgangen. 

Ved Nedre Levajok var det dette året flere perioder med oppstuving på 1-2 m. 

Vurdering og kvantifisering av isgang 
Med utgangspunkt i målinger og beskrivelser vil en søke å kvantifisere isgangen. 

Dette innebærer kvantitative angivelser av isoppstuving og oversvømmelse på 

utvalgte steder, angivelse av antall steder og omfang der isen oppsamles og går utover 
elvebredden eller akkumuleres i stor høyde. 

Videre vil en søke å finne årsaker til hvorfor akkurat disse steder er spesielt utsatt. 

Virkningen på disse stedene, med hensyn til sårbarhet og erosjon vil vurderes. 

Prosjektet blir videreført i 1999. 

Referanse: Asvall, R.P. og Hoseth, K.A. Isforhold i Finmark. NVE HM-notat 

19/1999. 
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Sedimenttransport i Gråelva 
Truls Erik Bønsnes, NVE 

Bakgrunn 
Sommeren 1992 ble det igangsatt omfattende forbygningsarbeider i Gråelvas 
nedbørfelt for å sikre landbruksområder mot erosjon og kvikkleire skred. 
Sikringsarbeidene vil pågå over flere år, og er enda ikke sluttført. Formålet med 

undersøkelsene er å følge utviklingen i vassdraget for å dokumentere og tolke 
effekten av sikringsarbeidene med hensyn på erosjonsintensitet og sedimenttransport i 

et vassdrag typisk leirvassdrag. 

Prosjektet ble satt i gang for å kvantifisere og dokumentere effekten av forbygninger i 

leirområder på erosjonsprosessene og derved suspensjonstransporten og 
vannkvaliteteten i vassdraget. Undersøkelsen må videre sees i sammenheng med de 
konsekvensene endringer i sedimenttransporten kan ha på de økologiske forhold som 
f.eks. innvirkning på fisk i vassdraget. Måleprogrammet i Gråelva er utvidet til å 
kunne dokumentere hvilke fysiske konsekvenser fjerning av naturlige sediment kilder 

har på elveløpenes morfologi i et vassdrag med uendret hydrologi. Problemstillingen 
vil bli belyst i hovedfagsoppgaven som nå er påbegynt i vassdraget. 

Metode 
Det er opprettet en helautomatisk målestasjon for suspensjonstransport og vannføring 
ved Børstad. Prøvetakingsfrekvensen varierer mellom l og 4 prøver i døgnet, 
avhengig av vannføring og nedbør. Det er i tillegg foretatt manuell vannprøvetaking 

av sidebekker for å vurdere erosjon og sedimenttilførsel fra disse. 

Områdebeskrivelse 
Gråelva ligger i Nord-Trøndelag fylke ca. 10 km øst for Stjørdal sentrum. 
Nedbørfeltet ligger nord for Stjørdalselva og har et areal som utgjør 47,6 km2 ved 

målestasjon 124.15 Børstad. Området består av barskog i de Øvre delene, mens 

løvskog og dyrket mark dominerer i de lavereliggende områder. Omlag 20 km2 ligger 

under marin grense (MG). Arealene over MG (150 m o.h.) består for det meste av 

moreneavsetninger med innslag av myr og bart fjell. Områdene under MG består av 

tykke impermeable marine leiravsetninger avsatt under siste istid. Det antas at 

sedimenttransporten hovedsakelig stammer fra kilder i disse områdene (Sandersen 

1993). Store arealer av den marine leiren består av kvikkleire, som noen steder ligger 

helt ned til elveløpet. Leirområdet er i dag intenst ravinert og det har gjennom tidene 

skjedd en rekke store skred. 

Marin leire har en lav effektiv porøsitet (ca. 5 %) som fører tilliten infiltrasjon av 

vann. Derfor representerer leire et lite tilgjengelig grunnvannsmagasin selv om 
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porøsiteten er på hele 55 %. Det meste av avløpsvannet får bidrag i form av 
overflateavrenning. Under slike forhold er det kort responstid på avløpet, med 
markerte og kortvarige flomtopper. Raske vannføringsendringer og rask respons på 
nedbør forekommer en rekke ganger gjennom året. Innsjøene er små og er lokalisert 

høyt oppe i nedbørfeltet. Dette medfører at den naturlige selvreguleringen i feItet er 
lav. Lav magasineringskapasitet i form av et lite tilgjengelig grunnvannsmagasin og 

lav effektiv innsjøprosent i nedbørfeltet gir også en relativt kortvarig 
resesjonsperiode. Vannføringen i lavvannsperiodene ligger mellom 0,1 - 1,0 m 3/s, 

mens flomvannføringene varierer fra 10,0 m 3/s og opp til 35,5 m 3/s. Sistnevnte 

registrering fant sted ved en vinterflom i januar 1992 og er den høyeste vannføringen 
som er målt ved denne avløpsstasjonen. 

Måleresultater i 1998 
Suspensjonstransporten ved målestasjonen i Gråelva ble i 1997 målt til 103 000 tonn. 

Dette tilsvarer transporten i 1993 og er betydelig mer enn det som er målt de siste 

årene. Den dramatiske reduksjonen som har karakterisert perioden 1992 - 96 er 
dermed brutt. Tallet for 1997 ligger også noe høyere enn estimert årlig naturlig 

suspensjonstransport i vassdraget. Økningen er uventet, men skyldes antagelig 
faktorer som at sikringsarbeidene ble tatt opp igjen, flere og større regnflommer både 
vinterivår og høst og mulig økt løpserosjon nedstrøms sikringsområdet. Observatøren 
har påpekt økt erosjon flere steder nedstrøms sikringsarbeidene, blant annet over 
strekningen ned mot riksveien ved målestasjonen. Det er også sannsynlig at den lange 

og tørre sommeren har virket inn på de høye transporttallene som er målt under 

regnflommene i september. Dette ved at leirområdene har blitt kraftig uttørret og 
sprukket opp og dermed blitt mer sårbare for overflateerosjon ved senere intens 

nedbør. I 1998 er suspensjonstransporten beregnet til 44771 tonn (gjelder kun fram til 
3. november 1998). I perioden 26. mars til 19. mai 1998 var vannstandslogger og 

vannprøvetaker ved Børstad ute av drift. Dette har ført til at vannføring og 
sedimenttransport kun er basert på simuleringer i denne perioden. 
Suspensjonstransporten i 1998 er vesentlig lavere enn i 1997, men høyere enn i 1995 
og 1996. Totalavløpet i måleperioden for 1998 var på ca. 38 mill. m3, mens 

sammenlikningsperioden for 1997 var på ca. 43,5 mill. m3. Etter august 1997 har det 

ikke vært utført sikringsarbeider i elva, noe som kan forklare noe av reduksjonen i 

suspensjonstransporten fra 1997 til 1998. Høye vannføringer i løpet av vinteren med 

høyere maksimumskonsentrasjoner enn i 1997 fører til at suspensjonstransporten 
fremdeles er stor. I februar 1998 var det en transport på 30327 tonn minerogent 

materiale. Det er i underkant av det dobbelte sammenlignet med hele 1996. 

Sedimenttransporten i januar 1992 var imidlertid på ca. 100 000 tonn eller ca. 45000 

tonn mer enn i hele 1998. 

I 1998 er det vinterflommen i februar som utgjør en vesentlig del av totaltransporten. 

I forbindelse med relativt høye vannføringer i august og oktober var det også en 
relativt høy transport. Perioden fra 26. mars til 19. mai er uten måledata, men er 

komplettert på grunnlag av statistisk samvariasjon mellom suspensjonskonsentrasjon 

og vannføring i resten av året. Suspensjonskonsentrasjonene i 1992 og 1993 er 
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imidlertid gjennomgående høyere enn i 1998 ved sammenliknbare vannføringer og 

flomtopper. Høyeste målte verdi i 1992 var 25 gil ved en vannføring på ca. 25 m3/s, 

mens maksimumsverdien i 1998 var ca. 18,5 gIl ved en vannføring på 14 m3/s. Den 

høyeste målte konsentrasjon i 1993 ca. 16 gil ved en vannføring på 8 m3/s. Målingen 

fra 1998 må imidlertid sees i sammenheng med en foregående periode med 

vannføringer i underkant av 30 m3/s. Høyeste konsentrasjon under høstflommen i 

1998 ble målt i oktober til 6 gil ved en vannføring på 12,7 m3/s. 

Kornfordel i ng 1998 
Pr. 12. april 1999 er det analysert 21 kornfordelingsprøver. Det er materiale i silt og 

leire fraksjonen som utgjør størst andeler av suspensjonsmaterialet. For disse 

fraksjonene er det en tendens til samvariasjon med vannføring. En økning av 

vannføring fører til en større andel av materiale i siltfraksjonen. En tilsvarende 

reduksjon med økende vannføringer gjør seg gjeldende i leire fraksjonen. Materiale i 

siltfraksjonen dominerer, hvor innholdet i gjennomsnitt i 1998 er på 76,2 %. 

Gjennomsnittet for leire er på 23,3 %. Sandinnholdet er relativt lavt og utgjør 0,56 % 

i snitt. For sand er det ingen systematisk sammenheng med vannføring. Det er ingen 

vesentlige endringer i kornfordelingen for 1998 i forhold til perioden 1991 til 1997. 

Foreløpig vurdering av måleresultatene 
I måleperioden august 1991 til desember 1996 viser måleresultatene (se fig 1,2 og 3) 

en signifikant nedgang i transportert suspendert materiale forbi målestasjonen ved 

Børstad bru. Den meget høye årstransporten som ble målt i 1992, var forårsaket aven 

stor vinterflom som inntraff i januar. Årlig suspensjonstransport i vassdraget før 

forbygningstiltakene er vurdert til å ligge størrelsesorden 80-90000 tonn pr. år. 

Måleserien i Gråelva viser en kraftig nedgang i årlig suspensjonstransport. Denne var 

i 1996 kun 16000 tonn, eller i størrelsesorden 10 % i forhold til det som ble målt i 
1992. Sett i forhold til det som er vurdert som normaltilstanden, tilsvarer dette en 

reduksjonen i årlig suspensjonstransport i størrelsesorden 80 %. 

Den høye transporten som ble målt i 1997 knytter seg først og fremst til mange og 

høye flomtopper også i vinterhalvåret. Dette gjelder også i 1998, hvor vinterflommen 

i februar er spesielt markert. En sammenlikning mot verdier målt i 1992 og 1993 

tyder på at sedimentkonsentrasjonene er sterkt redusert både i 1997 og 1998 sett i 

forhold til verdier målt ved sammenliknbare vannføringer og flomtopper i 1992/93. I 

løpet av vinterflommen i februar 1998 ble det målt en maksimumskonsentrasjon opp 

mot 18,5 gil, men hovedtyngden av målingene er markert lavere enn før 

sikringsarbeidene kom i gang. 

Sedimenttransporten reflekterer erosjonsintensiteten i vassdraget og varierer avhengig 

av nedbør og flomforholdene gjennom sesongen. En samlet vurdering av 

analyseresultatene så langt, viser at forbygningsarbeidene i vassdraget har ført til 

redusert suspendert sedimenttransport i vassdraget. Erosjonssikringen fjerner de 

naturlige sedimentkildene og fører derved til redusert erosjonsintensitet i nedbørfeltet 
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Suspendert sedimenttransport i Gråelva september 1991 - 1998 
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som helhet. Visuelle observasjoner kan imidlertid tyde på at løpserosjonen har økt 

nedstrøms inngrepene. Spesielt gjelder observasjonene den flatere strekningen ved 
Børstad bru. Endringer i løpsmorfologien som f. eks. en senkning av løpet, vil kunne 
føre til skader på Børstad bru og derved på riksveien mellom Stjørdal og Meråker. 

Arbeider utført i forbindelse med gjennomføring av 
hovedoppgave 
Effekten av sikringsarbeidene på løpserosjonen i Gråelva er ukjent, men vil bli 

gjenstand for nærmere studier. Dette gjøres i samarbeid mellom Geografisk institutt 
ved Universitetet i Oslo og NVE. Våren 1998 ble det igangsatt et Cand. scient arbeid 
som vil fokusere på geomorfologiske forhold og derved løpsutvikling i Gråelva. 

Nedenfor er det gjengitt en kort oppsummering av arbeider som Kristin Haugen har 
gjennomført i 1998. Arbeidene er utført i forbindelse med gjennomføring av 
hovedoppgave. 

Befaring langs nedre del av Gråelva, fra nedre målestasjon til Luddubekken. 

Gjenværende peler fra målt lengdeprofil i 1989 ble lokalisert, hvor 11 av 24 peler ble 

funnet. Tele i bakken gjorde det umulig å etablere nye profiler. Lengdeprofilene fra 
nedre målestasjon og opp til profil 23 ble nivellert opp. Det ble kun nivellert ved 
tverrprofiler hvor peler fra forrige oppmåling ble funnet. 

En øvre målestasjon for suspensjonstransport ble etablert. Denne vil gå fram til det 
blir frost. Anleggsveien over kulverten ble reparert slik at det lot seg gjøre å kjøre 

fram til øvre målestasjon. Etablerte vannmerke i Gråelva ved Kyllo. Vannmerke i 
Luddubekken ble etablert. Utførte fire vannføringsmålinger med flygel, to målinger i 

Gråelva og to i Luddubekken. Målte lengdeprofil og etablerte tverrprofiler fra O til og 

med 23. Tok vannprøver fra forskjellige deler av feltet til forskjellig tid og med 
forskjellig vannføring. Prøvene ble senere filtrert. 

Etablerte og målte opp 10 tverrprofiler med 20 meter mellomrom på nedre del av 
målestrekningen. Oppmålinger i Øvre del lot seg ikke, blant annet på grunn av kraftig 

regnvær som førte til høy vannføring. Utførte en vannføringsmåling i Gråelva med 
flygel og tok noen vannprøver som ble filtrert. 

Nivellering av resterende tverrprofiler i øvre del var umulig å gjennomføre på grunn 

av mye is i elva. Nivellerte fra fastpunkt til pel 23. Befaring Luddubekken. Tok noen 

jordprøver fra Øvre og nedre del, både fra flomslette og skråning. 

Prosjektet blir videreført i 1999. 

Referanse: Bønsnes, T.E. Sedimenttransport i Gråelva, resultater fra 1998. HM
notat 7/99. 
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øvrige referanser: Sandersen, F. 1993: Gråelva. Stjørdal. Kartlegging av 

sedimentkilder og estimat av sedimentbudsjett. NGI rapport 924037 - l 
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Sedimenttransport og uttak av 
grus i Bøvra-Medalen 
Gunnar Berg, Geografisk institutt UiO og Tharan Fergus, NVE 

Elvegrus er en viktig lokal ressurs i mange kommuner og en viktig biinntekt for 
mange grunneiere. Grusuttak kan ha en positiv virkning hvor det er stor naturlig 

sedimenttilgang som kan forårsake oppbygging av elveløpet og skape flomproblemer. 
Men det er også eksempler hvor grusuttak har ført til problemer som undergraving av 
veier, erosjons- og flomsikringsforbygging. Dette prosjektet tar for seg effekten av 
grusuttak på de morfologiske og hydrauliske forhold i Bøvra som er et verna 
vassdrag. 

Bøvra, målt fra Lom, har et nedbørfelt på 900 km2 og drenerer de nordøstre deler av 

Sognefjellet. 18 % av nedbørfeltet er dekket av isbreer. Undersøkelsesområdet ligger i 
Medalen og er 6 km langt. 66 profiler i området ble oppmålt i 1976 og igjen oppmålt i 
1997. 

Resultater 
Siden 1975 har bunnen i elveløpet sunket både ovenfor og nedenfor grusuttaks
området. Veien som er bygd der, kan også ha forårsaket litt av senkningen. Beregnet 
tilførselen i området har vært på 35 000 m3 mens 195 000 m3 har blitt beregnet 

transportert ut ca. 160 000 m3 i netto som er ca. 320 000 tonn. I gjennomsnitt er 

senkingen 0,35 m mens det i noen profiler er senkingen 1,2 m og den største 
senkningen var på 2 m. 

Vannoverflaten har også blitt lavere pga. senkningen og er i gjennomsnitt 0,3 m 

lavere. Vannoverflaten på 50 m3/s i 1975 er i 1997 den sammen som når det går 150 
m3/s. 

Senkingen av elveløpet har enda ikke ført til noe problemer for veien eller bruer. 

Mens den har vært positiv for gårdbrukerne pga. lavere grunnvannsstand under 
vekstperioden og mindre problemer med flom. 

Prosjektet vil bli videreført i 1999. 

Referanse: Berg, G. & Fergus, T.: The morphological and hydraulic impacts of 
gravel-mining in the Bøvra, Norway, NHP Report No. 441998, pp. 348-357 
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Utvikling aven sensor for 
bunntransport i vassdrag 
Jim Bogen, NVE 

Mål 
Målet for dette prosjektet er å utvikle og teste en akustisk sensor for bunntransport i 
vassdrag. 

Organisering 
Prosjektet utføres som et samarbeide mellom NVE og CLAMPON AS. 

Prosjektansvarlig er Jim Bogen, NVE. Tor Vesterhus er kontaktperson i CLAMPON 
AS. 

Faglig bakgrunn og NVEs behov for denne 
forskningen 
Bunntransporten i vassdragene er betegnelsen på den delen av materialtransporten 

som beveger seg i kontakt med elvebunnen. Bunntransporten i norske vassdrag består 
av sand, grus og stein. 

Bunntransporten beveger seg først og fremst under store flommer. Den er viktig fordi 
den innvirker på elveløpenes stabilitet. Under flommene øker elvens 
transportkapasitet og elvebunnen kan senke seg. Hvis sedimenttilførselen ovenfra 
avtar, kan elveløpet også senke seg. Hvis vannføringer og strømhastigheter reduseres 
ved reguleringer, kan elveløpet heve seg. 

Transportprosessen er komplisert. Selv om vannføring og vannhastighet er viktige 

kontrollerende faktorer, så er bevegelsesmønsteret ofte svært sammensatt. Steiner 

ruller langs bunnen i pulser. Mengde materiale i transport under en flom er ikke bare 

avhengig av hva som skjer på det aktuelle tidspunktet, men også hva som skjedde i 
tiden før. 

De mest pålitelige målingene av bunntransport er indirekte målinger av pålagrede 
volum i fangdammer og delta i innsjøer. Målinger med forskjellige typer 

kurvprøvetakere gir momentanverdier. Det er imidlertid svært kostbart og vanskelig å 

måle over en lengre periode. 

I senere år har omfanget av grusuttak i vassdrag økt betydelig. Årsakene er at 

løsmassene representere betydelige ressurser for grunneierne. Løsmasser er en viktig 

ressurs som har betydning fordi den brukes i en rekke forskjellige sammenhenger. 
Dette kan være veibygging, byggemateriale, etc., eller råstoffer som grunnlag for 
industriell virksomhet. 
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I den senere tid har det etter hvert blitt begrensninger i tilgangen på løsmasser fra 

kvartære løsmasser. Mange naturlige løsmasseforekomster er enten båndlagt eller 
uttømt. Uttak av masser fra elveløpene er ofte det mest rimelige alternativ. Problemet 

er imidlertid at ukontrollerte uttak av masser fra elvene kan føre til uforutsette 
endringer i elveløpene. Hvis uttakene holdes på samme nivå som den årlige tilførselen 

så er det sannsynlig at det ikke opptrer negative konsekvenser. For at 
forvaltningsmyndighetene skal kunne fastsette slike grenser er det nødvendig med 
bedre målinger og bedre måleutstyr. 

Modeller kan benyttes som en støtte ved utarbeidelse av konsekvensanalyser av grus 

og sanduttak. Modellene forutsetter imidlertid inngangsdata, dvs. målinger av 

transporten før uttakene finner sted. Bedre måleutstyr er derfor en helt nødvendig 
forutsetning for en bærekraftig utnyttelse av grusressursene som fins i vassdragene. 

Tidligere arbeid 
NVEs målinger av bunntransport er nå enten indirekte målinger av den årlige 

tilveksten i fangdammer og delta eller direkte målinger med bunntransport

prøvetakere. Det har vist seg at bunntransporten kan variere så mye over korte 

tidsrom at direkte målinger bør være kombinert med sensorer. Det er kjent fra direkte 
iakttagelser at bulderet fra steiner i bevegelse er merkbart under store flommer. Det 
ble derfor vært gjort visse forsøk med lydregistreringer med vanlige mikrofoner. Det 
er imidlertid nødvendig å lytte bare på utvalgte frekvenser for å skille ut 
bakgrunnsstøy. Etter hvert kom vi i kontakt med CLAMPON som hadde brukt 
ultralyd som et mål på partikkeltransport i oljeledninger. Når olje kommer opp fra 
reservoarene i Nordsjøen følger det med sand fra sandsteinen som oljen er lagret i. 

CLAMPON har utviklet instrumentering for måling av partikkeltransporten ved å 

registrere lyden av anslagene mot rørveggene. Denne typen sensorer har vist seg å 
kunne kalibreres til transportert mengde sand. 

Nyutviklingen i dette prosjektet ligger i å utvikle sensorer som kan registrere 

anslagene fra større steiner. I 1997 ble det gjort laboratorieforsøk med rullende stein 
over en sensor i en vannrenne i CLAMPONs laboratorier. Resultatet fra forsøkene er 
publisert i CLAMPON (1998). 

Arbeid i 1998 
De innledende forsøkene ga grunnlag for å konstruere en sensor som ved hjelp av 

ultralyd registrerer anslagene fra steiner som ruller over en metallplate. Sensoren 

lytter bare på utvalgte frekvenser og skal kunne skille ut lyden av steinenes anslag 
mot platen fra vannets bakgrunnsstøy. 

4/5 - 6/5 1998 ble en prototyp oppmontert i elveløpet foran Nigardsbreen. Det ble 

boret ut et hulrom i fjellet på en bergterskel ved breelvens innløp i Nigardsvannet. 

Sensoren ble montert på undersiden aven plate som ble boltet fast over hullet. Det ble 

strukket en kabel opp til en instrumenthytte ved elvebredden. Kabelen ble lagt i 

stålrør for å beskytte den mot påvirkningen fra rullende steiner. 
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Måleresultater 
I den første perioden fra 117 til 517 når ikke vannføringen over 20 m3. Detektoren 

registrerte hyppig med intense anslag mot platen den 217 i en periode da vannføringen 

lå mellom 17 m3 Is og 19 m3 Is. Den 117 var vannføringene like høye, men antallet 

anslag og intensiteten i anslagene var langt mindre. I perioden 1517 - 2117 var 

vannføringen lav, for det meste under 15 m3/s og anslagene få. Når vannføringen gikk 

opp i 35 m3/s resulterte dette i de mest intense anslagene som ble registrert. 

Konklusjon 
Resultatet av forsøkene virker lovende. Det registrerte bevegelsesmønsteret for 
bunntransporten er slik som det ville være å forvente. En terskelverdi på rundt 15-17 

m3/s synes å være nødvendig for å få bunntransporten i gang. Det er en viss 

proporsjonalitet mellom vannføring og anslagenes hyppighet og intensitet. 

Bunntransporten er også styrt av tilgangen på materiale fra kildene slik at høy 

vannføring ikke nødvendigvis fører til høy transport. Det er derfor et godt håp om å få 

utviklet en sensor som kan registrere bunntransporten kontinuerlig. 

Prosjektet vil bli videreført i 1999. 

Referanse: Bogen, J. Utvikling aven sensor for bunntransport i vassdrag. NVE HM
notat nr. 

øvrige referanser: Forsøksserier i testriggfor utvikling av passiv akustisk sensor for 

å registrere bunntransport i vassdrag, ClampOn Energy AS, Rapport: C E 

32.01.00 1.98. 
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Vegetasjonsutvikling på 
forbyg n i ngsan legg 
Eksempler fra Orkla og Søya i Midt-Norge 

Jarle I. Holten, Terrestrisk miljøforskning 

Prosjektet har vist en stor variasjon naturlig elvekantvegetasjon og vegetasjon på 
forbygningsanlegg langs Orkla på de 7 undersøkte lokalitetene, men materialet viser 

også noen konstante mønstre. Orkla er en lang elvestrekning med markert 

klimagradient kyst-innland, mest som forskjeller i nedbørsklima. Det er 

vegetasjonsforskjeller fra nedre Orkla til Kvikne som betinges av klimaforskjellene, 
men samtidig er det dokumentert store likheter i kantvegetasjonen pga. elvas 
utjevnende virkning gjennom aktiv nedstrøms transport av frø og sporer. 

Søya-lokalitetene ligger konsentrert og viser liten eller ingen variasjon i klima og 

substrat. Naturlig elvekantvegetasjon viser generelt en vertikal sonering i forhold til 
elvenivået, fra nederst: grusør - gras/urtesone - gras/urtlviersone - skogsone. 

Artssammensetningen av disse sonene varierer og er uttrykt som karakteristisk 
sonering for hver lokalitet. 

Vegetasjonssoneringen på forbygningsanlegg er prinsipielt lik den naturlige 

soneringen med hensyn til livsformer av planter, men har ofte annen 
artssammensetning. En viktig faktor for vegetasjonsetableringen på 

forbygningsanleggene er "naboskapet" til elva, det vil i praksis si om man har intakte 

kantskoger eller dyrkamark som de mest typiske frøkilder for elvekantvegetasjon i 
tillegg til frø fra områdene oppstrøms. Lateral sigevannstilførsel er påvist som en 

viktig og positiv faktor for rask vegetasjonsetablering. Vegetasjonsbeskrivelsene 

(artssammensetningen) er grunnlag for en praktisk inndeling avelvekantvegetasjonen 
i Midt-Norge i to klimasoner, en sone som omfatter nedre Orkla og andre større, 

næringsrike lavlandsvassdrag i Midt-Norge. Den andre sonen omfatter øvre Orkla og 
næringsrike vassdrag i fjellskog-, fjell- og innlandsstrøk i Midt-Norge. Materialet 

viser at Søya bør plasseres i en kystsone, kanskje med større affinitet til vassdrag på 
Vestlandet (surere og brattere vassdrag i kystklima). Materialet fra Orkla synes å vise 

at ugraspreget avtar på forbygningsanlegg med økende alder på anlegget, og dette 

synes å være uavhengig av om man har hatt tilrettelegging eller ikke. 

Man kan se for seg tre prinsipielt forskjellige metoder for å stimulere 

vegetasjonsetablering på forbygningsanlegg: Brakklegging ("passiv" gjengroing), 

substratbearbeidinglsubstratpåføring og beplantningltilsåing. Prosjektet har som 

hovedkonklusjon at man bør satse på en kombinasjon av brakklegging og 

substratbearbeidinglsubstratpåføring. Man bør ta i bruk en strategi med beplantningl 

tilsåing bare på ekstreme lokaliteter, dvs. under sterk erosjonsfare. Det er laget en 
prinsippmodell for godt substrat som består av tre komponenter: 
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1. Finmateriale (nærings- og vannhusholdningfunksjon) 

2. Steinlblokker (stabiliseringsfunksjon) 

3. Humus/organisk materiale 

Det synes å være mest praktisk og økonomisk å lage substratet lokalt nær anlegget for 

på denne måten å kopiere substratet til intakt elvekantvegetasjon i nærheten. 
Hovedårsaken med for lite eller ingen satsning på beplantningltilsåing er den store 
faren for innvandring av fremmede gener og dermed negativ påvirkning på det 

biologiske mangfoldet. Hvis frøblandinger brukes, bør disse være stedegne (samme 

proveniens som artene på aktuelt anlegg), dvs. ha sin opprinnelse fra en region med 
relativt likt klima. Prosjektet foreslår to grupper av slike miljøvennlige frøblandinger, 

sammensatt avarter med relativt stor økologisk amplitude og med differensiering 
etter artenes fordeling i soner over elvenivået. 

Prosjektet ble avsluttet i 1998. 

Referanse: Holten, J. 1.: Vegetasjonsutvikling på forbygningsanlegg. Eksempler fra 
Orkla og Søya i Midt-Norge. NVE Rapport nr. 11999. 
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Massedeponering av 
sprengstein i vann -
foru rensn ingsvi rkn inger 
Jørgen Sørensen, NVE 

Massedeponering av sprengstein i vann og vassdrag fører i de fleste tilfeller til endret 
vannkvalitet. Endringer i vannkvalitet kan gi problemer for vannlevende organismer. 
Miljøeffekten av sprengsteindeponering er variabel, og avhenger aven rekke faktorer 
pH, bergart, utfyllingmengde og vannføring. 

De små partiklene fra sprengsteinmassen viser seg å gi størst negativ virkning på 
vannkvaliteten og livet i vannet. Dette skyldes at partikler fra sprengstein både kan 
reagere kjemisk med vannet, de har en spiss, flisete og skarpkantet form, og de 
suspenderes i vannmassene eller sedimenterer på bunnen. Tilslammingseffekten har 
negativ effekt på alle ledd i næringskjeden. Blant annet fører tilslammingen til at 
biomassen og sammensetningen av bunndyrfaunaen endres. Dessuten endres ofte 
habitatet til laks- og ørretunger, og rogn og plommesekkyngel kan dø pga. 
oksygenmangel. Videre kan fiberliknende partikler (spesielt fra bløte bergarter og 
mineraler) gi dødelige mekaniske skader på gjellevev hos fisk og filterapparat og 
gjeller hos dyreplankton og bunndyr. 

Massedeponering av sprengstein kan føre til at bunnsedimentet virvles opp, og 
anriker vannmassene ytterligere med partikler eller eventuelle miljøgifter. Miljøgifter 
kan gi giftvirkninger på alle ledd i næringskjeden. 

I sprengsteinmassen blir rester av sprengstoff ofte liggende igjen. Sprengstoff består 
blant annet av nitrogenforbindelsene nitrat og ammonium. Ved deponering vaskes 
disse stoffene ut i vannet, og det kan føre til eutrofieringsproblemer eller 
giftvirkninger på vannlevende organismer. 

Sur avrenning eller blottlegging av sulfidholdige/metallholdige bergarter kan føre til 
kjemisk reaksjon og økt løselighet av metaller eller ioner. Økt metallkonsentrasjon 
fører ofte til negativ vannkvalitet for fisk og andre vannlevende organismer. 

Følgende tiltak kan tenkes brukt for å avbøte skadevirkningene: 

Spyle og vaske sprengsteinmassen 

Utplassering av "skjørt" rundt steinfyllingen 

Unngå bløte bergarter og bergarter som gir sur avrenning 

Ta bunnprøver med hensyn på miljøgifter, truede/sårbare arter 

Prosjektet ble avsluttet i 1998. 
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Referanse: Sørensen, J., 1998: Massedeponering av sprengstein i vann -

forurensningsvirkninger. NVE Rapport nr. 29 1998 
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Miljøkonsekvensar av mini- og 
mikrokraftverk 
Ivar Sægrov og Gyril Fimreite, NVE 

Bakgrunn 
Det har i den seinare tid vore stor interesse for bygging av mini- og mikrokraftverk. 

NVE har fått mange konkrete prosjekt til handsaming. Ikkje få kraftverk er 

ferdigbygd og fleire er under bygging. Ei av årsakene til dette er at kraftprisane i ei tid 
har vore aukande (1996-97). Men sjølv om ein no har fått ein nedgang i 

straumprisane, er pågangen på mini- og mikrokraftverksaker framleis jamn. Ei anna 
årsak er den tekniske utviklinga på dette område som har gjort det enklare og meir 

økonomisk å drive slike kraftverk. Det har vore ulike støtteordningar, ulike 

konsulentar og maskinfirma som har satsa på mini- og mikrokraftverk, samstundes 

som det har vore eit ønskje om omlegging i landbruket, jf. mellom anna St. prop. nr. 8 
Landbruk i utvikling (1992-93). For landbruket kan straumprisen utgjere ein stor post 

i budsjettet. Vidare fekk vi ei ny energilov som gjorde det enklare å få tilgang på 
nettet. Energilova av 29. juni 1990 med forskrifter av 7. desember samme år, opna for 
unntak frå konsesjonsplikt etter energilova for gards og grendeverk som ikkje har 
høgspenningsanlegg. Konsesjonærane vil med områdekonsesjon vere pliktig å stille 
ledig overføringskapasitet i nettet til disposisjon for småprodusentar. Alt dette har ført 
til auka interesse for bygging av mini- og mikrokraftverk. 

I samband med den store pågangen av slike saker i NVE, har ein kome i gang med 

dette forprosjektet, der ein skal vurdere kva for miljøkonsekvensar mini- og 

mikrokraftverk har på omgjevnaden. Det blir teke utgangspunkt i eit utval av 

forskjellige anlegg. I ein analyse av dette temaet har vi vurdert naturtilhøve, 
kulturmiljø, landskapsbilete og friluftsliv ut frå situasjonen før og etter utbygging. 

Metode 
For å illustrere kva for konsekvenser mini- og mikrokraftverk kan ha for miljøet, har 

vi teke utgangspunkt i fem anlegg som i dag står ferdig bygt. Her har vi vurdert 

konfliktane ut frå omsynet til naturforhold, kulturmiljø, landskapsbilete og friluftsliv. 

Miljøkonsekvensar av mini- og mikrokraftverk 
Miljøkonsekvensane av mini- og mikrokraftverk er i hovudsak knytt til 
anleggsomfang, til vassføring og tillovverk/sakshandsaming. Anleggsomfang 

gjeld utforming av stasjonsbygget, framføring av røyrgate, vegar, utforming av 

inntaksarrangement og framføring av kraftleidning. Terrengtilpassing er avhengig av 

kva for moglegheiter som ligg i landskapet, men og til den som skal utføre tiltaka sin 
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kompetanse. Ved å studere ulike mini- og mikrokraftverk ser ein at det i sum er gode 

løysingar på korleis ein skal utforme til dømes eit inntaksarrangement, men og 
opplegg som er mindre gode med omsyn på landskap og estetikk. 

Vassføring 
Landskapsopplevinga knytt til vassføring er eit sentralt punkt ved bygging av mini

og mikrokraftverk. Det gjeld både for konsentrerte fall og for fall over lengre, 
stilleflytende strekningar. Responsen som vassdraga har for nedbør er ein viktig 

parameter for å forstå elvane. Nokre elvar reagerer raskt, medan andre reagerer 
seinare. For å forstå endra vassføring i elvane er det viktig å sjå samanhengen mellom 

nedbør, snøsmelting og flaumpåverknad. Storleiken på nedbørsfeltet er avgjerande for 

kor stabil vassføring ein har til kraftverket. 

Konsekvensane for biologisk mangfald 

Belastningar på naturmiljøet ved bygging av mini- og mikrokraftverk konsentrerer 
seg i dei fleste tilfella til redusert vassføring. Fjerning av kantvegetasjon, stenging av 

flomlaup, masseuttak i vassdraget eller omlegging og utretting av elveløpet, er sjeldan 
aktuelt ved bygging av mini- og mikrokraftverk. Vidare vil dam/terskel som stenger 

for fisken sin vandring oppover i vassdraget og evt. regulering kunne vere eit 

problem. 

Konsentrerte fall 1 fall over lengre strekningar 

Bygging av minikraftverk på strekningar med konsentrerte fall kan føre til at fossar 
og markerte stryk som er viktig for landskapsbilete blir borte. A v og til er det tale om 
å berre ta deler av vatnet for å sikre vassføringa i fossen. Kor mykje vatn ein kan ta, 
før det reduserer opplevinga av fossen er usikkert og ofte vanskeleg å vurdere 

Elvestrekninga si lokalisering 

Fjernverknad har mykje å seie for kva for konsekvenser redusert vassføring vil ha. 

Dersom den utnytta elvestrekninga ligg i eit trongt gjel med tett granskog, vil elva 
ikkje synast på avstand. Dersom elva ligg eksponert til vil krav til vassføring vere 

viktigare. Vidare kan vassføring vere viktig for nærverknad frå sti, bustadfelt osv. 
Vassføringa sin verdi, må vurderast i kvart einskild tilfelle, likevel vil lokalisering og 
eksponering vere avgjerande. 

Sakshandsaming og oppfølging 
Sakshandsaming av mini- og mikrokraftverk har vore under stadig utvikling frå dei 

første blei bygt rundt 1995. Faste prosedyrar er etterkvart utarbeidd og 
sakshandsaminga har blitt meir effektiv. Med den nye vassressurslova kan det bli nye 

rutiner for sakshandsarning. 
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Detaljutforming 

Ved vurdering av konsesjonsplikt for mini- og mikrokraftverk blir m.a. framføring av 
røyrgate, evt. anleggsvegar, utforming av inntaksarrangement, dam/terskel og 

framføring av kraftleidning vurdert. NVE skal også godkjenne detaljutforming av 
anleggsomfanget før endeleg utbygging, sjølv om det blir vurdert som ikkje 
konsesjonspliktig. 

Etter at NVE har fått delegert konsesjonsmynde for mini- og mikrokraftverk, vil det 
truleg føre til at ein lettare vel konsesjonshandsaming for fleire saker enn tidlegare. 

Til dømes vil konsesjonshandsaming vere nødvendig når det er krav til ulik 
vassføring gjennom året. På den måten kan ein sikre vassføring på dei tider der vatnet 

spelar ei viktig rolle med omsyn på landskapsbilete og fisk. 

Verna vassdrag 

Som nemnt tidlegare skal det i prinsippet ikkje byggjast kraftverk i verna vassdrag. 
Det blir likevel akseptert å byggje mini- og mikrokraftverk dersom utbygginga ikkje 

er i strid med allmenne interesser. Etter gjeldande retningsliner skal vassføringa vere 
så normal som mogleg (10-15 % av middelvassføringa). I mange verna vassdrag er 
det relativt store vassmengder og mange fallstrekningar, noko som har resultert i stor 

interesse for å bygge mini- og mikrokraftverk i slike vassdrag. Med klar avgrensing 
for storleik på uttak av vatn og streng vurdering i høve til verneverdiane i vassdraget, 

er det likevel relativt få prosjekt som har fått grønt lys for utbygging. 

Prosjektet ble avsluttet i 1998. 

Referanse: Sægrov, L og Fimreite, G.: Miljøkonsekvensar av mini- og 

mikrokraftverk. NVE-rapport nr. 8 1999. 
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Revegetering i Meltingen 
Stein W. Johansen, NIVA 

I årene 1989-92 ble det utført forsøk med vegetasjonsetablering i Meltingen, et 

nordtrøndersk magasin med nominelt 21 m reguleringshøyde. Forsøkene omfatter 17 
prøvefelt med tilsammen 520 småruter på 0,25 m2• Behandlingene var gjødsling, 

torvtilsetning, erosjonsmatter samt kombinasjoner av disse. Den stedegne vegetasjon 
ble brukt i 9 felt, mens 5 arter ble utplantet på de øvrige feltene. Plantene ble satt ut i 
1989 og 1990, og veksten fulgt 2-4 ganger årlig. Hoveddelen av eksperimentene ble 

avsluttet i 1991. Deretter ble endel av feltene fulgt med årlige fotografiske 
observasjoner frem til 1998. 

Resultatene viste at dødeligheten varierte sterkt mellom forsøksartene og langs en 

eksponeringsgradient. Størst dødelighet viste sølvbunke (Deschampsia cespitosa) på 

eksponert strand, mens den særpregede økotypen elvebunke (D. cespitosa var. glauca) 
hadde den laveste dødeligheten av alle grasslagene. Svinn av planter som følge av 
erosjon og masseforflytning i strandsonene varierte mellom 11 og 14 % for artene i 

våre forsøk. Erosjonsutsatte lokaliteter hadde lavere grad av overlevelse enn 
beskyttede steder. 

Gjødsling hadde en klar positiv effekt på grad av overlevelse og fekunditet (andel av 

planter med frøsetting) for sølvbunke etter 3 vekstsesonger. Utplantet elvebunke ga 
tilsvarende resultater, men utmerket seg ved å ha betydelig lavere dødelighet enn 
hovedtypen av sølvbunke. Elvebunke på beskyttet strand hadde svært stor grad av 

overlevelse, rundt 97 % etter en vekstsesong. I 1998 var det 50 % igjen av de 

opprinnelig utplantede individene av begge sølvbunkeartene på to felter. Høsting av 
forsøksplanter i 1991-sesongen viste at totalbiomassen ble signifikant forøket ved 

gjødsling. Siden rot- og skuddbiomasse øker i takt, betyr dette at gjødslede felter får 
mer plantedekke og samtidig mer rottorv: Begge forholdene er gunstige for å stå imot 
erosjon og utvasking av finmateriale på strendene. 

Den statistiske utsagnskraften i forsøkene avtok sterkt etter 3 vekstsesonger. Flere 

forhold bidro til dette. Forsøksfeltene ble uheldig påvirket av menneskelig aktivitet 
(vandalisme, raseringer) og antallet gjenværende planter ble etterhvert for lavt til at 

effekter av de ulike behandlingene kunne etterspores og testes. Slike vansker kan 
løses i nye forsøksopplegg dersom kostnadsrammene tillater dette. 

Korttidsforsøk med gjødsling av naturlig vegetasjon viste at 50 glm2 førte til økning 
av ugras og noe reduksjon av amfibisk vegetasjon, mens 200 glm2 ga sterk økning av 

gras, mindre økning av ugras og størst tilbakegang for stedegen vegetasjon. Gjødsling 

av naturlig vegetasjon ga påvisbare effekter flere år etter tiltaket. Utslagene var 

betinget av om vekstsesongen var god eller dårlig for denne vegetasjonen. Dette viser 

at gjødsling kan realisere det vekstpotensial som ellers hemmes av ugunstige 
vekstforhold og langvarig oversvømmelse av strendene. Data indikerer også at 
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fjerning av stedegen vegetasjon fører til utvasking av finmateriale og at det kan ta 
flere år før reetablert plantedekke kan dempe erodering av de berørte områdene. 

Vegetasjonsanalysene dokumenterte forekomst av ugras- og pionerarter av terrestrisk 
opprinnelse, sammen med fragmenter av den vannvegetasjonen som hadde 
forekommet i Meltingen før reguleringen. Vi fant ikke indikasjoner på innvandring av 
arter som ikke allerede forekom i området. Hvorvidt Meltingen permanent har tapt 

arter ifra den flora som fantes før reguleringen, er usikkert. Men det er også klart at 

forekomstene av endel arter i selve Meltingenmagasinet nå er betinget av kontinuerlig 

innvandring og spredningsenheter fra refugier i randområdene (Åfjorden og Stryken ). 

Vannkvaliteten i Meltingen utmerker seg ved relativt gunstige forhold for vekst av 
neddykkete langskuddsplanter, selv om næringsnivåene er moderate. Imidlertid setter 

lysklimaet under vann en dybdegrense ved 2,5-3 meter for permanent vekst av 
undervannsplanter. Det tilgjengelige området for vekst av undervannsplanter 
"krympes" av dårlig lysforhold og vannstandsvariasjoner, og slike planter har små 

muligheter i år hvor Meltingen opereres med mange meters vannstandsvariasjon i 

vekstsesongen. Som følge av "våte" år 1987-90, hvor Meltingen sto fylt over k. 214 i 
lengre tid om sommeren, kunne stedegen vannvegetasjon imidlertid til en viss grad 

reetablere seg. Dette var mulig fordi det eksisterte to randområder (Stryken og 

Åfjorden) der vekstbetingelsene var bedre for permanent forekomst av 
vannvegetasjon. Slike oppvekstområder ("refugier") bør forekomme dersom et 

regulert magasin skal kunne koloniseres med ny vegetasjon etter regulering. Like 
viktig er det at finpartikulært substrat forblir i reguleringssonen, slik at ny vegetasjon 
får anledning til å rotfeste seg. Finmaterialet gir også rom for en frøbank som hurtig 
kan spire og bidra til reetablering av vegetasjon på strandflatene. 

Uansett hvilke tiltak som gjøres i strandsonen, kan ikke en regulert innsjø av 
Meltingens type få tilbake et fullstendig naturlig preg hva vegetasjonsforhold angår. 

Man må avfinne seg med betydelige svingninger i plantedekkets utbredelse og 
sammensetning, og tolerere at ruderatplanter ("ugras") vil forekomme i en viss 

mengde. Dessuten vil det å holde på plantedekket og finmaterialet i strandsonen 
nødvendigvis medføre at magasinet ikke kan kjøres utelukkende etter energimessige 
retningslinjer. Periodevis bør magasinet holdes lavt (helst en hel sommersesong) slik 

at plantedekket kan bygges opp i strandsonen og frøbanken der kan fornyes. 
Gevinsten ved dette tiltaket vil bli mindre erosjon i strandområdene. 

Prosjektet ble avsluttet i 1998. 

Referanse: Johansen, S.W, 1999: Vegetasjonsetablering i Meltingen, en regulert 

innsjø i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra langtidsforsøk 1989 - 98. NIVA-rapport 

4013-99. 
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Slektskap og kolonisering hos 
ørekyt 
A. Vøllestad, u. H. Refseth, c. L. Nesbø og K. S. Jakobsen. Biologisk 

institutt, UiO 

Målet med dette prosjektet var å studere populasjonsgenetikken til ørekyt i Norge 
med sikte på å få økt kunnskap om artens spredningsmekanismer. Ørekyten utvider 
stadig sitt leveområde, og det er uklart hvordan spredningen skjer. Dette prosjektet 
har kunnet fastslå at noen av de nyetablerte bestandene på Hardangervidda har en 

genetisk historie (en unik mitokondrie-DNA haplotype) som er svært forskjellig fra 

hva den naturlig utbredte ørekyten har. Innen det naturlige utbredelsesområdet finnes 
bare en haplotype. Dette betyr at noe av spredningen trolig skyldes langtransport av 

levende fisk, dette kan skyldes bruk av levende agn (importert), eller utsetting av ikke 
kontrollert settefisk importert fra utlandet (med ørekyt som blindpassasjer). En del av 

den nyetablerte ørekyten har samme genetiske historie som naturlig utbredt ørekyt. I 
to vann (Legereidvatn og Sandvatn) ble det funnet ørekyt med begge haplotypene; 

dette tyder på at ørekyten i disse vannene har blitt etablert som følge av to ulike 
sprednings hendelser. Analysene av DNA-fingerprint viste at det var stor genetisk 

variasjon innen de "naturlige" ørekytpopulasjonene. Det var som ventet mindre 

variasjon hos de nyetablerte populasjonene; noen av populasjonene oppviste 

imidlertid relativt høy genetisk variasjon. Den høye variasjonen i DNA

fingerprintdata hos ørekyt fra Sandvatn og Legereidvatn kan skyldes at det har 
forekommet minst to spredningshendelser (det ble funnet to ulike mitokondrie-DNA 

haplotyper). Også i de andre populasjonene hvor vi fant stor variasjon (Vinstri, 

Lesjaskogsvatn, Vålåsjøen) antar vi at årsaken er multible spredningshendelser. Alle 
disse lokalitetene ligger i populære fiskeområder. Vi kan ikke fastslå i større detalj de 
ulike ørekytpopulasjonenes opphav, til det trengs mer omfattende analyser. 

Prosjektet ble avsluttet i 1998. 

Referanse: Vøllestad, A., Refseth, U.H., Nesbø, C. L. og Jakobsen, K.S. 1999: 
Slektskap og kolonisering hos ørekyt. Rapport, Biologisk institutt, Universitetet i 

Oslo. 
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Minstevannføring og 
begroingsproblematikk 
Børselva 1997 - 1998 
Karl Jan Aanes, NIVA 

Bakgrunn 
Arbeidsområdet for prosjektet er minstevannføring og begroingsproblematikk, og 

feltarbeidet foregår i Børselvvassdraget i Ballangen kommune, Nordland fylke. 

Aktiviteten, som her er sammenstilt, er en separat del av et større forsknings og 

utredningsprosjekt i Børselva som startet i 1997 og som skal gå frem til år 2003. 

Formålet er å finne frem til et fremtidig manøvrerings-reglement for vassdraget som 

både tilfredsstiller krav til energiproduksjon og vassdragets egenverdi som 

natursystem. 

Det skal tidlig i prosjektperioden utarbeides en tiltaksplan som så skal gjennomføres 
for å få til en restituering av vassdraget hvor bl.a. vannstrengen fra Børsvann til 

Grunnvann åpnes opp og tilpasses vannføringsforholdene i det nye 

manøvreringsreglementet. Delprosjektet: Minstevannføring og begroings

problematikk i Børselvvassdraget inngår som en viktig del i arbeidet med å løse 

denne oppgaven. 

Børselva er en del av Forsavassdraget, og er lokalisert ca. 5 km sørvest for Ballangen 

sentrum. Elva er 3,2 km lang og renner fra Børsvannet til Grunnvannet. Totalt 

nedbørfelt er ca. 85 km2, mens det lokale nedbørfeltet for Børselva er beregnet til 5,5 

km2• Elvestrengen har et fall på ca. 10 m (fra 90 til 80 m o.h.) og det meste av fallet 
har elva de første 300 metter Børsvannet. 

Børsvannet i Ballangen ble første gang regulert etter kgl. res. av 12.6.1914, ved at det 

ble bygget en dam i Børvassfossen. Hensikten med utbyggingen var å gi vann til 

gruvedriften i Bjørkåsen gruver og drikkevann til befolkningen. 

Manøvreringsreglementene av 1914 og 1970 hadde ingen bestemmelse om 

vannføring i Børselva. Overføringen av avløpet fra Børsvann til Ballangselva har ført 

til en sterk reduksjon av vannføringen i Børselva. Etter at kraftverket kom inn på det 

lokale samkjøringsnettet i 1960 - årene er det bare under større flommer at vann har 

passert dammen ved Børsvann. 

Målsetting 
I forbindelse med Ballangen Energi AS sin søknad om ny ervervs- og 

reguleringskonsesjon ber NVE, Vassdragsdirektoratet, i januar 1986 elverket 

redegjøre for hvordan man vil løse kravene til blant annet opprenskning av Børselva 

59 



og minstevannføring, før konsesjonssaken blir avgjort. Det er i konsesjonsvilkårene 
satt krav til at det gjennom en prøveperiode på 5 år skal samles nødvendig kunnskap 

til å kunne utforme et endelig manøvreringsreglement for denne reguleringen, og til å 
gjennomføre en nødvendig opprydding i vassdraget. 

På oppfordring fra Ballangen Energi AS og Fylkesmannens Miljøvernavd. i Bodø 
utarbeidet NIV A et forslag til et samlet program for undersøkelser og tiltak (Aanes 

1996). Undersøkelsene som her er skissert skal over en 5 års periode fremskaffe 
nødvendige data for å gi et godt underlag for å utforme og fastsette et endelig 

manøvreringsreglement for reguleringen av Børsvann - Børselva, og foreta en 

nødvendig opprenskning og restituering av dette vassdragsavsnittet. 

Hydrologi 
Arbeidet det første året i prosjektperioden 1997-1998 var for fagområdet hydrologi 
fokusert på å finne egnede steder i Børselva for å etablere 2 vannføringsstasjoner og 
en stasjon for registrering av vannstand i vassdraget. Dette ble gjort i et samarbeide 

med NVE Region Nord og Ballangen Energi AS. På grunn av vassdragets utforming 
var det tidkrevende å finne/utforme egnete målepunkter. Dette er nå avklart og 

stasjonene ble etablert i siste halvdel av 1998. Det vil nå fra 1999 bli mulig å hente 

inn nødvendig grunnlagsinformasjon om de hydrologiske forholdene i vassdraget. 

Dette vil etterhvert gjøre det mulig å få etablert vannføringskurver for vassdraget og 
få data om lokaltilsiget til Børselva nedstrøms Børsvann. 

Makrovegetasjon 
Arbeidet med vegetasjonsforholdene i vassdraget hadde en dominerende rolle i vår 
virksomhet i 1997 og 1998. Målsettingen var først og fremst å dokumentere ved hjelp 

av feltregistreringer og flyfotografering dagens tilstand med hensyn på sump

(helofytt) og vannvegetasjonen i Børselva, Grunnvann, Knutvann og Åsvann. 

Plantesamfunnets sammensetning kunne nå beskrives med hensyn på 
variasjonlbiologisk mangfold, dominansforhold og innslag av eventuelle verneverdige 

arter. Det er videre utarbeidet kart over vegetasjonsforholdene i Børselva og 
Grunnvann (med Knutvann og Åsvann) slik de var i 1997. Materialet ga oss mulighet 
til å dokumentere utviklingen av helofyttvegetasjonen i Børselva i 30 års perioden 

1967 - 1997. Vurderingene av tidsendringer er basert på tidligere feltregistreringer 

samt eldre flybilder. Under feltarbeidet ble lysforhold og dybdegrenser for de 

viktigste helofyttene i Børselva registrert. Innledende arbeid med å vurdere ulike 

tiltak for å begrense/stabilisere vegetasjonen - åpne opp vassdraget er påbegynt. 

Ut fra siktedypsmålingene kan vannkvaliteten i Børselva og Grunnvannet 

karakteriseres som mindre god, mens Knutvann kan karakteriseres som god 

(henholdsvis tilstandsklasse III og Il, i følge SFr vurderingssystem for miljøkvalitet i 

ferskvann (SFr 1997». Lysforholdene i 1986 var noe dårligere enn i 1997, og nedre 
dybde grense for plantene har muligens rykket noe nedover i perioden. 
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Generelt er det ellers å si om vegetasjonen i Børselva at den er svært frodig og at det 

frem til 1997 har vært en økning av helofyttvegetasjonen. I dag dekker 

sumpvegetasjonen ca. 65 % av elva, og hvor elvesnelle og starr hadde henholdsvis 

31 % og 34 % dekning. Starrbeltene hadde innslag av ulike gressarter, busk og kratt. 

Også i elvesnellebeltene hadde det foregått en suksesjon, slik at enkelte nå fungerte 

som substrat for ulike kantarter. Elvas Øvre og nedre deler var i 1997 kraftig 

gjengrodd med bare enkelte åpne partier. I de sentrale delene ved Djupvika var det 

derimot et forholdsvis stort åpent vannspeil med vanndybder på 4-5 m. Flybildene og 

registreringene i felt viser at helofyttvegetasjonen har økt i omfang de siste årene. 

Dette har skjedd dels på bekostning av flytebladsvegetasjonen, der det har foregått en 

oppsamling av finmateriale og tilgrunning av vassdraget, men den har også kolonisert 

nye områder. 

Broddtjønnaks (Potamogeton friesii), som var forholdsvis vanlig i Djupvika i 1997 og 

1998, er ikke registrert tidligere i vassdraget. Dette er en sjelden art i Norge, men er 

de siste årene blitt registrert på flere nye lokaliteter, spesielt i Nord-Norge. 

Spredningen til Djupvika har sannsynligvis skjedd med fugl fra Husvannanområdet, 

og arten vil kunne spre seg (eller er allerede spredd) til gunstigere lokaliteter i 

vassdraget nedstrøms Børselva. 

Tilgroingen i Børselva begunstiges først og fremst av tre forhold: Reguleringen av 

Børsvatnet, med redusert årlig vannføring og mindre flommer i Børselva, tilførsler av 

næringsstoffer fra jordbruk og befolkning og tilførsler av finmateriale fra 

jordbrukskanalen ved Bruksåsmoen etter 1960. 

Effektene av erosjonen i denne kanalen, som ble etablert på 60-tallet, kan tydelig ses 

på flybildene. Børselva var her allerede i 1967 grodd delvis igjen og ved 

feltregistreringene i 1997 var det nesten ikke mulig å finne noe elveløp. Området var 

da bevokst med helofytt- og kantvegetasjon, dominert av starrarter, busker og kratt. 

Den store tilførselen av finmateriale, som har sedimentert i Øvre deler av Børselva har 

forverret tilgroingssituasjonen i elva i betydelig grad. Denne sedimenteringen av 

finmateriale har vært en viktig årsak til at deler av Børselva i dag nesten er vokst 

igjen av vannvegetasjon, busker og kratt. Det er derfor en prioritert oppgave å starte 

arbeidet med å stoppe denne sediment tilførselen til vassdraget. 

Det er i rapportens siste del listet opp forslag til en tiltaksrekkefølge for arbeidet 

videre. Målet er å finne frem til metoder og tiltak for de ulike avsnittene av Børselva 

som gir en best mulig stabilisering av forholdene i fremtiden og da med en 

vassdragstilstand som i så stor grad som mulig tilfredsstiller de ulike interessene -

brukerne i og av vassdraget. 

Det ble den 20. august 1997 etablert en styringsgruppe for de ulike prosjektene og 

aktivitetene i Børselvvassdraget. Den er sammensatt av oppdragsgivere/finansiører, 

miljømyndigheter, oppdragstakere, lokale myndigheter og representanter fra lokale 

brukerinteresser i og til vassdraget. Styringsgruppens sekretærfunksjon dekkes av 

Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Nordland og formannsvervet innehas av NIV A 
som oppdragstaker. 
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Prosjektet vil bli videreført i 1999. 

Referanse: Aanes, K.l. og Mjelde, M.: Minstevannføring og begroingsproblematikk 

Børselva 1997 - 1998. Norsk institutt for vannforskning Oslo rapport nr. 0-97142. 

øvrige referanser: Aanes,K.J. 1996: Programforslag for undersøkelser i Børselv

vassdraget. NIVA august 1996. 

SFr 1997: Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. Statens Forurensningstilsyn. 
Veiledning 97:04 
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Radiotelemetri på storørret i 
Brumunda 1996 og 1997 
Atle Rustadbakken, Biologisk institutt, UiO 

Brumunda er ei storørretførende tilløp selv til Mjøsa som munner ut ved Brumunddal i 

Hedmark fylke. Elveløpet måler 32 km fra Brumundsjøen ned til utløpet på Nerkvem
stranda og har et totalt fall på 510 m. Brumundas nedbørfelt er på 221,2 km2• 

Bergsbufallet, som fisken ikke kan forsere, er øverste punkt i den storørretførende 
delen av Brumunda på 21 km. 

Pga. overføring av et 17 km2 stort område av Brumundas nedbørfelt til Mesna, ble 
Mesnakraft pålagt å sette ut tosomrig settefisk av Brumunda stamme årlig. Settefisken 
fettfinneklippes og fordeles jevnt oppover elva. Totalt 34 fisker ble høsten 1996 og 

1997 radiomerket i Brumunda. Fiskene ble peilet jevnlig to ganger pr døgn under 
oppvandring, gyting og nedvandring. I tillegg til registrering av fiskevandringene, ble 

vannføring, vanntemperatur og barometertrykk registrert daglig. Disse faktorene 

sammen med individdata på fiskene skal brukes til å analysere vandringsadferden vi 
observerer. 

Følgende hypoteser skal testes 

1. Hunner og hanner har samme vandringsmønster 

2. Endringer i fysiske miljøparametre utløser forflytninger 

3. Vandringsmønsteret er likt gjennom døgnet 

4. Fisk av ulik størrelse har samme vandringsmønster 

Prosjektet videreføres i 1999. 

Referanse: Rustadbakken, A.: Radioteiemetri på storørret i Brumunda 1996 og 1997. 

Biologisk institutt, UiO. Statusrapport 1999. 
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Miljøfaglige undersøkelser i 
øyeren 
Jan Terjer Hanssen, Akershus fylkeskommune 

Formålet med undersøkelsene er å skaffe tilstrekkelig basiskunnskap om de 

naturfaglige sammenhenger, slik at man kan anbefale et mer tilpasset 

manøvreringsreglement i fremtiden. Det er først og fremst deltaområdet som står i 
fokus, og det er fugl og fisk som er de viktigste enkeltfaktorer, og som de andre 

delprosjektene skal bygge opp rundt. Styringsgruppen har sett det som viktig at det 

skjer et interaktivt samarbeide mellom de ulike delprosjektene, da det er 

sammenhengen mellom de ulike fagfeltene som må forstås for å kunne enes om et 

godt manøvreringsreglement. Arbeidet skal være ferdig rapportert innen utgangen av 

mars 2001. GLB vil deretter, med tilbørlig hensyntagen til undersøkelsesresultatene, 

utforme et forslag til reglement som så oversendes myndighetene. 

1 Delprosjekt vannkvalitet 
Undersøkelsen i 1998 har vært innretta for å kartlegge partikkeltransportenl 

sedimentasjonen og vannets innhold av suspendert stoff til og i 0yeren. Under 

ukependlingene søke å kartlegge variasjoner i innholdet av suspendert stoff i 

innløpselvene Glomma og Leira/Nitelva og følge vannkvaliteten videre nedover i 

Svellet, til deltaområdet og til 0yerens hovedvannmasser for å følge ukependlingenes 

eventuelle påvirkning av vannkvaliteten, og betydningen for vannkvaliteten av å 

holde 0yerens vannstand høy lenger utover om vinteren. 

2 Delprosjekt erosjon i øyerens delta 
Undersøkelsesprogrammet har gått som planlagt. 

3 Delprosjekt vannbotanikk 
Lysklimaet i 0yeren har vært det dårligste siden storflommen i 1995. Lave lysverdier 

mot dypet har vært målt over hele området både for- og ettersommeren. 10 % nivået 

lå oftest mellom 0,5 og 2 m og dette indikerer stor tilførsel av partikkelmateriale og 

absorberte løste stoffer i vannet. Reflektansen, dvs. den tilbakereflekterte andel av 

lysstrømmen, har variert mellom 3 og 20 %. De aller høyeste verdiene er målt i 

Svellet, men også ute på deltaplattformen kan svært grumset vann forekomme. 

Lysmålinger viste at korttidspendlingene førte til mer uklart vann i Nordre 0yeren. 

Våre data antyder at grumsingen skjedde i forbindelse med oppkjøring fra lav 

vannstand i hver pendlingsperiode. Utslagene var størst lengst i nord. Siden det i 

første rekke var reflektansen som økte indikerer dette at det svekkede lysklimaet 

skyldes mobilisering av partikulært materiale. 
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Sommeren 1998 var kjølig og nedbørrik. Vegetasjonsutviklingen i 0yeren var 

betydelig redusert i forhold til 1997. Tilbakegangen for den viktige undervannsarten 
hjertetjønnaks fortsatte også i 1998. Hjertetjønnakset har hatt stor tilbakegang over 

hele deltaet og i Svellet. Piggknopparter har delvis overtatt i områder der tjønnakset 
var dominerende tidligere. Likevel har også piggknopp vokst dårlig i 1998. Dette kan 
sky ldes lavere vanntemperaturer i 1998 enn i 1997. 

I løpet av høsten 1998 forekom trådformete alger rikelig på de grunnere områder på 
deltaplattformen. Denne algen danner tette matter på bunnen og bidro sterkt til 

sandbinding på sandflatene sØr for Rundsand. Det er for tidlig å si om 

algeforekomstene vil bli et fast trekk i vegetasjonsbildet i 0yeren. 

4 Delprosjekt bunndyr 
Ukependlingen ga relativt store tørrlagte arealer både i Snekkervika og inne i Svellet 
og det var et betydelig antall fugl som beitet på det tørrlagte arealet og i 
overgangssonen mellom vanndekket og tørrlagt bunn. 

De tørrlagte arealene var stort sett dekket av et pusleplantesamfunn, som til en viss 

grad dempet uttørkingen av slamoverflaten og sammen med værforholdene under 

pendlingsforsøkene ga dette liten eller ingen uttørking av sedimentoverflaten. 
Effektene for bunndyrfaunaen kan således bli moderate. 

Tettheten av bunndyr er til dels dobbelt så stor i Svellet sammenliknet med i 
Snekkervika. Dette gjelder stort sett alle dyregrupper, men er særlig utpreget hos 
rundormer og fåbørstemark. 

De foreløpige resultatene fra 1998 antyder at tørrleggingen, slik den var i 1998, hadde 
relativt begrenset effekt på tettheten av bunndyr. Den type bunndyrfauna vi finner i 

0yeren-deltaet er spesiell og samtidig tilpasset forholdene i en reguleringssone med 

varierende vannstand og periodevis tørrlegging. Faunaen i Snekkervika og Svellet har 

for øvrig stor likhet med bløtbunnsfaunaen i reguleringssonen i andre lokaliteter hvor 
både artssammensetning og dominansforhold er tydelig preget av den årlige 
vekslingen i vannstanden. 

5 Delprosjekt fisk 
Senkning fra 4,9 m til 4,5 m innebærer at randsonen langs land tørrlegges. For fisk 

med tilhold i vegetasjonssonene langs land vil følgende fysiske endringer inntreffe: 

• Gruntvannsområder med tett starr og elvesnelle vil i de dager vannstanden er 
lav ikke være tilgjengelig som habitat for fisk. 

• Totalt vanndekket areal reduseres. Dette gjelder spesielt i de delvis isolerte 
lagunene som delvis må betraktes som egne enheter i produksjonssesongen. 

• Siktedypet reduseres lett fordi bølgeslagsonen ved lav vannstand blir på 
vegetasjonsfri bløtbunn. 
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Pendlingens betydning for fisk bør deles i tre: 

• Vannkantforflytning. Fisk som benytter pendlingssonen som habitat forflytter 
seg etter vannkanten. Forflytningen har en horisontal utstrekning på 1-20 m. 

• Laguneforflytning. Fisk vil forflytte seg ut av delvis isolerte vannforekomster. 
Forflytningen har en horisontal utstrekning på 100-300 m. 

• Grunnvannsforflytning. Fisk som benytter gruntvannsområdet vil vandre mot 
dypere vann, vandringer som kan sammenliknes med høstvandringer til 
vinteroppholdssted. 

Det var en direkte sammenheng mellom mengden gjeddeunger pr. løpemeter 
strandlinje og bredden på vegetasjonssonen. Det bie ikke observert fisk, verken 

gjeddeunger eller karpefisk som hadde strandet eller som var igjen i innestengte 
dammer. 

6 Delprosjekt fugl 
Krikkand, heilo, brushane og gluttsnipe påvirkes negativ av vannstander over 4,5 -

4,8 m. Vipe og storspove er stort sett ferdige med trekket før vannet stiger, men 
påvirkes negativt når det skjer. 

Brunnakke, kvinand, laksand og grønnstilk synes ikke å være påvirket av 

vannstanden. Stokkand er stort sett ferdig med trekket før vannstigning, men påvirkes 
ikke negativt når det skjer. Antallet av fugler - trekkforløpet - i 0yeren synes styrt av 
vannstand og ikke temperatur. 

Prosjektet blir videreført i 1999. 

Referanse: Hanssen, l.T.: Miljøfaglige undersøkelser i Øyeren. Akershus 
fylkeskommune, intern rapport. 
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ørret- og invertebrat
undersøkelse i Gråelva 

"Hvordan påvirker steinsetting den biologiske produksjonen i et 
vassdrag? ørret- og invertebratundersøkelser i Gråelva, Nord
Trøndelag" 

Nina Jonsson, NINA 

Målet er å undersøke i hvilken grad steinsettingen i Gråelva påvirker produksjonen av 
ørret og bunndyr i vassdraget. 

Fiskeundersøkelsen 
I 1998 ble det innsamlet 1113 ørretunger. Tettheten av 0+ ørretunger var høyest på de 
ikke steinsatte områdene i Hofstadelva i juni og en gradvis reduksjon i fisketetthet 
mot oktober. I de steinsatte områdene var tendensen motsatt med en økning i tetthet 
av 0+ ørret fra juni til oktober. Det samme var tilfelle for de ikke steinsatte områdene 
nedstrøms den steinsatte delen av Gråelva. 

For l + og eldre ørret var tendensen mindre klar, med unntak av at det synes å være en 

gradvis økning i fisketetthet med tiden i det nederste, ikke steinsatte området. 
Tettheten av eldre ørret var hele tiden lav. 

Det observerte resultatet skyldtes at ørreten hovedsakelig gyter i Hofstadelva, og i 
liten grad i Gråelva. Yngelen spres gradvis nedstrøms slik at det skjer en reduksjon i 
tetthet i øvre deler og en gradvis økning nedstrøms. Det at tettheten av eldre fisk er 
liten, skyldes antakelig dødelighet og at en stor del av den eldre fisken vandrer ut i 

den mer vannrike Stjørdalselva. Det kan til en viss grad være oppvandring av 
ørretunger fra Stjørdalselva til de nederste, ikke-steinsatte delene av Gråelva. 

I 1996 og 1997 fant vi et tilsvarende bilde med utvandring av 0+ ørret fra Hofstadelva 

til Gråelva i løpet av sommeren, hvilket støtter vår observasjon om at ørreten ikke 

gyter i Gråelva, men at fisken spres fra sidebekker og gradvis flytter seg nedover 

Gråelva. Dette skyldes antakelig at det ikke er egnet gytesubstrat i Gråelva, verken i 

de steinsatte og de ikke-steinsatte områdene. I de steinsatte områdene består substratet 
av spisse skytesteiner som fisken ikke kan grave ned rogna i. I de ikke-steinsatte 

områdene er det mye slam og leire blant steinene, hvilket er uegnet som underlag for 

gyting fordi vannstrømmen gjennom substratet blir lav slik at eventuelle rogn lett blir 
kvalt av oksygenmangel. 

Det var liten forskjell i fiskestørreisen mellom de Øvre ikke-steinsatte oppvekst

områdene og nedre steinsatte og ikke-steinsatte områdene. Det var en svak tendens til 

økende størrelse hos 0+ nedover i vassdraget utover året. Dette kan skyldes at det er 
de største individene som vandrer mest nedover elva, eller at beiteforholdene i 
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Gråelva er bedre i hovedelva enn i sidebekkene. For eldre fisk var det ingen klar 

tendens i fiskestørreIsen. 

Hva hadde ørretungene spist? I juni dominerte larver av døgnflue og fjærmygg. Den 
nest viktigste næringen synes å være vårfluelarver og overflateinsekter. I august var 
også fjærmygglarver viktig næring, mens overflateinnsekter og vårfluelarver utgjorde 

en stor del av dietten. I oktober var det en liten overvekt av overflateinsekter og 

vårfluelarver mens fjærmygg- og steinfluelarver utgjorde en litt mindre del. 

I nvertebratu ndersøkelsen 
Bunndyrmaterialet er bearbeidet fra tre stasjoner: en stasjon nedenfor det steinsatte 
området, en stasjon i det steinsatte området og en stasjon ovenfor. Den mest tallrike 
gruppen på alle stasjoner er døgnfluene. Tettheten i det steinsatte området nærmer seg 

det som ble påvist i området ovenfor, mens den nederste stasjonen er noe fattigere. 
Når det gjelder steinfluer, var det ingen tydelig forskjell mellom de tre stasjonene. 

Antall vårfluelarver var høyest i august på den steinsatte stasjonen. Her finner vi også 

den største tettheten av fjærmygglarver i juniprøvene. Den steinsatte stasjonen er også 

rik på fåbørstemark. 

Prosjektet går videre i 1999. 

Referanse: Jonsson, N.: Hvordan påvirker steinsetting den biologiske produksjonen i 

et vassdrag? ørret- og invertebratundersøkelser i Gråelva, Nord-Trøndelag. NINA, 
intern rapport. 
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Bestand og rekrutterings
undersøkelser i Orkla 
Nils Arne Hvidsten og Bjørn Ove Johnsen, NINA 

Norsk institutt for naturforskning har siden 1979, med opphold i 1989, foretatt 

undersøkelser av smoltutvandring hos laks og aure i Orkla. Undersøkelsene har 

kartlagt vandringsmønsteret gjennom sesongen med hensyn til starttidspunkt, 
varighet, fordeling gjennom døgnet og hvilke omgivelsesvariabler som virker inn på 
utvandringen. Reguleringen av Orkla har ført til endret vannføringsregime gjennom 

året. Dette sammen med endringer i vanntemperaturen virker inn på produksjonen av 
laksesmolt. Prosjektets målsetting er: Orkla er et referansevassdrag og formålet med 
undersøkelsen er å fremskaffe basiskunnskap om smoltutvandring og sammenhengen 
mellom antall gytefisk og antall rekrutter (smolt) i et stort laksevassdrag. 

Resultater 
Det ble totalt merket 4040 smolt i 1998. 

Fangst av smolt på utvandring 

I samtlige år synes starttidspunktet for smoltutgangen å være i slutten av april eller i 
månedsskiftet april- mai ved økende vannføring. Totalt ble det fanget 1201 

laksesmolt større enn 9,4 cm og det ble fanget 118 auresmolt større enn 9,9 cm. 

Andelen auresmolt utgjorde 8,9 % av all smolten som gikk ut. Årsaken til 
variasjonene i antall fangete smolt er forskjellig fangsteffektivitet under varierende 

vannføring de enkelte år, og at ulike maskevidder har blitt benyttet i fangstposene. 
Den viktigste enkeltfaktoren kan være at notposene ikke er operative når store 

mengder smolt passerer, fordi stor utvandring ofte skjer på stor og stigende 
vannføring som kan gi tilstopping av notposene. Totalantallet utvandrede smolt har 
også variert betydelig fra år til år. 

I den uregulerte perioden 1980 - 1983 har smoltalderen variert mellom 3,0 og 3,3 år. 

Smoltalderen etter regulering var 3,1 år i 1984 og i perioden 1985 - 1997 var smolten 

3,4 - 3,8 år. Gjennomsnittsalderen hos laksen var 3,8 ± 0,6 i 1998. Smoltalderen var 

lik i 1997 og 1998. Smoltalderen har økt med ca. et halvt år etter reguleringen. 

Gjennomsnittsalderen for auresmolten varierte mellom 2,7 og 3,4 år i perioden 1979 

til 1983. Etter reguleringen har alderen variert mellom 2,7 og 3,7 år. 

Gjennomsnittsalderen i 1998 var 2,9 ± 0,6 år. 
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Produksjon av smolt 

På bakgrunn av gjenfangstene av merket smolt kan en regne ut smoltproduksjonen. 

Antallet produserte smolt gjelder den vandrende delen av bestanden på 

merketidspunktet. 

Det totale estimatet av antallet utvandrete smolt basert på de ulike sonene var totalt 

124545 som representerer 4,2 smolt per 100 m2• Estimatet er det laveste etter 

reguleringen. Det ble antatt at det var lite gytefisk i 1993 og det var mest 4 år gammel 

smolt i 1998. Det betyr at storparten av smolten var fra gytingen i 1993. Dersom det 

var lite gytefisk i 1993 og det var overskudd i 1994 skulle en ha forventet flere 3 års 

smoltfor å fylle opp produksjonspotensialet. Imidlertid er det en signifikant 

sammenheng mellom den minste vintervannføringen (vannføringsindeks basert på de 

tre siste vintrene før smoltutvandringen) og smoltproduksjonen. Antall gytefisk har 

vært tilstrekkelig til og med 1993 basert på smoltproduksjonsundersøkelsene. 

Smoltproduksjon relatert til miljøvariabler 

Smoltproduksjonen er korrelert til den minste registrerte vintervannføringen under 

oppvekstperioden i elva. I forbindelse med prosjektet: "kan smoltproduksjonen 

beregnes ut fra fysiske variabler", blir isens betydning for smoltproduksjonen 

analysert. Foreløpige analyser av lufttemperaturen som indikator for issituasjonen i 

desember, januar, februar og mars tyder på at isen influerer på smoltproduksjonen. 

Kalde vintrer med stabil is (gir høy vannstand) synes å være gunstig. 

Skjell prøver av voksen laks 

Innsamling av skjellprøver fra voksen laks og sjøaure synes å gå bedre, med er stadig 

større kontaktnett mot fiskerne. Antall oppfisket laks i 1998 var større enn på flere år, 

fangsten var imidlertid dominert av smålaks. Det var stor dominans av hannfisk. 

Rognmengde 

Antall rogn ble beregnet til henholdsvis ca. 20 og 10 mill i 1996 og 1997. I 1998 er 

det ca. 7,5 mill. Med en overlevelse på 2 % fra rogn til smolt er dette nok til å 

produsere 150000 smolt. Det er et spørsmål om dette er tilstrekkelig for å 

opprettholde full smoltproduksjon. Med få gytehunner vil det trolig være avgjørende 

om gytingen har vært tilstrekkelig fordelt på elva. 

Beskatning 

Beskatningsraten for laks var henholdsvis ca. 10 og 11 % i 1996 og 1997 Dette er lavt 

og kan ha sammenheng med at laks fra de øvre delene av elva blir fisket nedenfor 

Bjørsetdammen. I 1998 var beskatningsraten 23 %. 

Prosjektet blir videreført i 1999. 
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Referanse: Hvidsten, N.A. og Johnsen, B.O. : Bestand og rekrutteringsundersøkelser 
i Orkla. NINA intern rapport. 

Felle for fanging av utvandrende smolt ved Meldal bru i Orkla. Foto: Jan Henning LOAbee-Lund 
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Internasjonal elverestaurering 
Erfaringer som kan anvendes i Norge 

Einar Berg, Inter Pares AS 

Gjennom dette prosjektet ønsker man å se nærmere på hvilke erfaringer og teknikker 

som kan finne anvendelse under norske forhold, særlig med tanke på tiltak i sterkt 

kanaliserte og forbygde elvestrekninger. For å vinne praktisk erfaring med 

planlegging med planlegging og gjennomføring av slike tiltak er det valgt ut en 

delstrekning av Måna ovenfor TinnsjØen i Telemark der man tar sikte på å bygge et 

demonstrasjonsanlegg og forsøksfelt med utprøving aven del nye teknikker. 

Elverestaurering er definert som målrettet forbedring av fysiske og økologiske 

forhold knyttet til vassdrag. Dette er for så vidt ikke noe nytt innholdsmessig. 

Betegnelsen elverestaurering er imidlertid blitt utbredt og nokså godt innarbeidet i 

internasjonal fagterminologi. For norske forhold foreslås det å bruke begrepet 

elverestaurering om en helhetlig plan for miljøtiltak i vassdrag som er sterkt preget av 

tekniske inngrep. 

Elverestaurering vil gjeme innebære å avveie en del motstridende mål og interesser. 

Det bør oppstilles et spesifikt sett mål for hvert enkelt prosjekt. Normalt vil det være 

krav om at flom- og erosjonssikringen skal opprettholdes, men at det iverksettes tiltak 

som både forbedrer den kanaliserte elvas utseende og betingelsene for biologisk liv, 

samtidig som det kan være ønskelig med bedre tilgjengelighet og flersidig bruk av 

miljøet i og langs elva. 

Utformingen av elvekant og elveskråninger er en viktig del av miljøforbedrings

tiltakene. Ved å se på prinsippene for hvordan man kan oppnå et mykere kanalprofil, 

gjennom å flytte, senke eller slake ned volltoppen, eller ved å tilføre masse eller kle 

skråningen med armeringsprodukter, kan man avdekke de ulike interessene som må 

avveies. I praksis må man forsøke å kombinere ulike virkemidler og finne 

kompromisser som alle parter kan leve med. 

A v internasjonale arbeider og referanseeksempler har de viktigste kildene vært 

Danmark, Alperegionen og USA. Danmark har lovhjemlet elverestaurering i sin 

vannressurslovgivning. 

Det skjer en gradvis utvikling på området i Norge også. Men foreløpig er erfaringene 

litt avgrensete og spredte. 

Tiltak vil være aktuelt både i selve elveleiet, i skråningsfot og elvekant, og i 

flomverksvollen. Tradisjonelle metoder brukes og suppleres med nye. I elveleiet er 

aktuelle tiltakstyper terskler og trappekulper, buner og andre strømkonsentratorer, 

utlegging av storstein og gytegrus, opprydding i elveleiet og anlegging av ulike typer 

øyer og elveholmer er andre aktuelle tiltak. 
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Skråningsfoten eller elvekanten er en utsatt sone med store påkjenninger på de forsøk 

man vil ønske å iverksette av miljøtiltak. Det kreves robuste og stabile løsninger som 
samtidig ikke undergraver erosjonssikringen. Aktuelle tiltakstyper kan være lunkere 

(rugger), fiberruller og andre typer sedimentfangere. Og forankrete trerøtter har vært 

brukt som biotopfremmende element i elvekanten. Skal det etableres vegetasjon i 
strandbeltet, er det viktig at det både har et godt rotnett som kan motstå 
erosjonskreftene, og at det brukes myke planteslag som legger seg med strømmen ved 

flom. Ofte vil valgmulighetene være begrenset til ulike slag siv, starr og andre planter 
som er naturlig tilpasset fuktsoner. Planter kan etableres i fiberpølser av kokos nett 

eller liknende. En annen metode er å sette ned stiklinger og såkalte maxipluggplanter 

mellom steinene. 

Voll skråningen er gjeme monoton, bratt og steril. Ved å slake ut skråningene bedres 

betingelsene for planteliv, men det må ofte også tilføres vekstmasse og brukes geonett 

eller andre stabiliserende elementer. Så langt det lar seg gjøre bør det bygges opp et 
biologisk sjikt som har kontakt med underlaget. For treformering anbefales det både å 
prØve seg med ved stiklinger av planter med god rotingsevne i kombinasjon med noe 

konvensjonell treplanting i plantegrop og bruke av både busker og urteaktige vekster. 
Urter, mose og gras kan tas i bruk for etablering av bunndekke. Det er de senere år 
utviklet flere typer engfrøblandinger for norske forhold. 

Prosjektet blir videreført i 1999. 

Referanse: Berg, E.: Internasjonal elverestaurering. Erfaringer som kan anvendes i 

Norge. NVE rapport nr. 41999. 
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