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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 i NVE med representanter fra 

Hydrologisk avdeling, Vassdragsavdelingen og FoU-seksjonen. FoU-seksjonen har 

også ansvaret for den administrative gjennomføringen av programmet. Det er innledet 

samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Energiforsyningens felles

organisasjon (Enfo). Landets ledende faginstanser er prosjektutførende. 

Det er viktig at de forvaltningsrettede problemstillingene blir ivaretatt og at 

direktoratet kan ta hånd om disse 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 derved 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 1999 var på 2,5 mill. kroner, finansiert av Olje- og energideparte

mentet, og 21 prosjekter fikk støtte gjennom programmet. Årsrapporten er skrevet på 

bakgrunn av prosjektenes årsrapportering og to prosjekter er utelatt pga. manglende 

årsrapportering. 

Oslo, august 2000 

~~ 
Grygtrg '3 
Programleder 
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Sammendrag 

Avsluttede prosjekter 
Prosjektet "NOS IT - utvikling av NVEs operasjonelle snøinfonnasjonstjeneste" er ett 

av de prosjektene som ble avsluttet i 1999. Prosjektet beskriver utviklingen av 

verktøy for å lage oppdaterte lands dekkende snøoversikter på døgnbasis for bl.a. 

nasjonal flomvarsling og kraftforvaltning, samt energimarkedet og 

klimaendringstudier. 

"ørret- og invertebratundersøkelser i Gråelva, hvordan påvirker steinsetting den 

biologiske produksjonen i et vassdrag?", er et flerfaglig prosjekt. Det ble spesielt lagt 

vekt på bunnfauna, ørret som lever av bunndyr og oter og mink som utnytter ørreten. 

Steinsettingen av Gråelva har ført til redusert utvasking av leire. Dette har ført til 

klarere vann og mindre slam på vegetasjon og steiner i elva. Men de store, spisse 

"skytesteinene" med skarpe kanter som er brukt, egner seg dårlig som gytesubstrat. 

Og fjerning av kantvegetasjon og overhengende trær reduserer nedfallet av 
næringsdyr. 

"Økologisk optimalisert vannføring i regulerte vassdrag - erfaringer fra inn- og utland 

samt en vurdering av aktuelle simulerings- og optimaliseringsdataverktøy" ble 

avsluttet i 1999. Litteraturgjennomgangen om fleksible manøvreringer av elver viser 

at det finnes få gjennomførte prosjekter, men mange metoder for å finne fram til 

økologisk optimale vannføringer. En kombinasjon av endret elveutfonning og 

dynamisk vannføring er ofte hensiktsmessig på strekninger med tidligere lave krav til 

minstevannføringer. 

Prosjektet "Glasiohydrologiske undersøkelser på Langfjordjøkelen" , er blant 

prosjektene som ble avsluttet i 1999. Den glasiologiske delen av prosjektet vil gå 

videre i 2000. Vinterbalansen ble 1,3 m vannekvivalenter som utgjør 57 % av 

middelverdien. Det er den minste vinterbalansen som er målt på Langfjordjøkelen 

siden målingene startet i 1989 og fronten har trukket seg tilbake ca. 40 meter det siste 
året. 

I prosjektet "Subiethal effects on fish of short-tenn rapid changes in water level/water 

flow in regulated rivers" har de subletale effekter av raske endringer i vannstand og 

vannstandshastighet på fisk blitt studert. Studien inngår i et doktorgradsarbeid. 

Gjennom studiereisen "Vassdragsforvaltning i Japan - hva kan vi lære?" er mange 

sider ved Japans vassdragsforvaltning og vassdragsanlegg dokumentert. Det fokuseres 

på de områdene der vi kan lære noe av Japan og i tillegg presenteres bakgrunnen for 
Japans vassdragsforvaltning og en del vassdragsanlegg. 

7 



Prosjekter som videreføres 
"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. 

"Isforhold i Finnmark" ble iverksatt i 1997 for å gi bedre grunnlag for vurderinger av: 

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 1999 er suspensjonstrans

porten beregnet til 25 000 tonn. 

Formålet med prosjektet "Minstevannføring og begroingsproblematikk, Børselva 

1997 - 2000" 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. 

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. 

Prosjektet "Gytegrus - Gråelva" omhandler utlegging av gytegrus i Gråelva. I den 

steinsatte delen av Gråelva ble det ikke påvist yngel (0+) av aure eller laks i mai før 
utlegging av to grustyper, samfengt og sortert, ble gjennomført i midten av juni. Den 

sorterte grusen var mer stabil enn den samfengte, som allerede kort tid etter utlegging 

delvis var vasket bort. I oktober 1999 ble det påvist gytegroper på 8 av 9 restaurerte 

gyteområder. Det ble observert høyest gyteaktivitet på områdene med sortert grus. 

"Bestand- og rekrutteringsundersøkelser i Orkla" har pågått siden 1979. 

Undersøkelsene har kartlagt vandringsmønsteret hos laks og ørret gjennom sesongen 
med hensyn til starttidspunkt, varighet, fordeling gjennom døgnet og hvilke 

omgivelsesvariabler som virker inn på utvandringen. 

"Konsekvenser av reguleringsinngrep på vannvegetasjon i elver: Tilgroing med 

krypsiv. En kunnskapsstatus" tar sikte på å samle og systematisere den kunnskapen 

som fins om problemomfang, årsaker og tiltak til en oversiktlig kunnskapsstatus. 

"Holdninger til vassdragsinngrep og vassdragsrestaureringer" startet i 1999. Estetiske 

og nytternessige aspekter vurderes ulikt av de forskjellige gruppene (dvs. brukere, 

forvaltere og grunneiere), og ulike typer av inngrep vurderes også på forskjellig vis. 

Hypotesen er at det i kombinasjon av holdninger og den meningskontekst 

vassdragsinngrepene tolkes i forhold til som avgjør hvordan inngrepet evalueres. 

Allerede nå kan vi imidlertid si at ulike aktører ser forskjellige ting og vektlegger 
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ulike aspekter ved en elvestrekning, selv om de objektivt sett vurderer den samme 
type vassdragsinngrep. 

Det finnes ikke noe enkelt svar på prosjektet om "Forekommer tørke i Europa 

hyppigere og har tørkene blitt mer alvorlige?" Europa kan ikke behandles som en 

region. Flere ulike mønstre fra økt til minkende frekvens, og fra mer til mindre 

alvorlige tørker finnes for alle periodene som er analysert. For de fleste stasjonene ble 

det ikke funnet signifikante trender. Innenfor bestemte "tids-vinduer" er det imidlertid 

regioner i Europa som viser klare mønstre i retning av mer eller mindre alvorlige 

tørker og flere eller færre tørker per år. Mulige forklaringer på dette ligger i et endret 
klima (nedbør og temperatur) og menneskelige inngrep i vassdraget, som for 

eksempel uttak av grunnvann. Studien inngår i et doktorgradsarbeid. 
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Langfjordjøkelen i Vest
Finnmark, glasiohydrologiske 
undersøkelser 
Bjarne KjølImoen, Hans Christian Olsen og Roger Sværd, NVE 

Langfjordelva og Langfjordjøkelen (70olO'N, 2 10 4S'E) ligger på Bergsfjordhalvøya, 
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Langfjordelva og Langfjordjøkelen ligger på Bergsfjordhalvøya på grensen mellom Troms og 
Finnmark. Nedbørfeltet som drenerer til avløpsstasjonen i utløpet av Førstevann (markert på kartet) 
dekker et areal på 13,9 km2

• Breens andel av dette arealet er 3,7 km2 og det gir en breprosent på 
ca. 26 %. Kartkilde Statens Kartverk, N50 (1966). 
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på grensen mellom Troms og Finnmark, ca. 60 km nordvest for Alta (fig. 1). 

Landskapsformene i dette området kan karakteriseres som prekvartære jevne 
overflater som oppskjæres av yngre glasiale daler og botner. Flere av fjelltoppene 

strekker seg over 1000 moh. og det høyeste punktet på halvøya finner vi på toppen av 

0ksfjordjøkelen, som også er den største isbreen i Finnmark (41 km\ Klimaet 

måbetegnes som maritimt med relativt mye nedbør. Den årlige middelnedbøren er 

mellom 1500 og 2000 mm og spesifikt avløp ca. 60 Ils km2• Langfjordelvas totale 

nedbørfelt er 15,3 km2, mens nedbørfeltet som drenerer til avløpsstasjonen i 

Førstevann (211.1) er 13,9 km2 (fig. 1). Den østvendte delen av Langfjordjøkelen som 

drenerer til vassdraget utgjør 3,7 km2• 

Breens massebalanse ble i 1999 målt for niende gang (1989-93 og 1996-99). 

Vinterbalansen ble 1,3 m vannekvivalenter, som utgjør 57 % av middelverdien. Det er 

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

1989. Sommerbalansen ble -2,9 m vannekvivalenter, og det utgjør 116 % av middel

verdien. Nettobalansen for 1999 ble dermed -1,6 m vannekvivalenter, og det er det 

største underskuddet som er målt. Siden 1989 har breen hatt et samlet underskudd på 

ca. 3,5 m vannekvivalenter som tilsvarer ca. 13 mill. m3 vann. Studier av kart og 

flybilder viser at breen har trukket seg tilbake ca. 1,2 km i løpet av de siste hundre 
årene. Tilbakegangen ser ut til å fortsette, og frontmålinger viser at breen trakk seg 

tilbake ca. 40 m i perioden fra oktober 1998 til oktober 1999. 

Sedimenttransporten i vassdraget er målt ca. 800 m fra brefronten i sommersesongen 

og viser midlere døgntransport på ca. 27 tonn i årene 1990-96. Kontrollmålinger viser 

imidlertid at konsentrasjonen ved brefronten er 2,5 ganger større enn ved 

sedimentstasjonen. Det betyr at den spesifikke transporten fra breen er ca. 2000 

tonnJkm2/år, i stedet for 800 tonnlkm2/år som er målt ved sedimentstasjonen. Dette 
viser at breen har en meget stor materialproduksjon og den sterkt oppsprukne 

(frostforvitrede) berggrunnen må være hovedårsaken. Målinger gjort nede ved fjorden 

i 1994 viste en suspensjonstransport på ca. 1,6 tonn i døgnet. Det viser at det meste 
sedimenterer på elvesletta foran breen og i Andrevann. Analyser av borkjerner fra 

Førstevann viser at tilførselen av finsedimenter her var størst i perioden 1860-1900 

med en sedimenttilvekst på ca. 7 mm, mot bare 1-2 mm i de siste 20 årene. Det er 

forbausende god korrelasjon mellom målte transportverdier og sedimenttilvekst i 

dette vannet. Beregningene av sedimenttransporten bygger imidlertid ikke på direkte 
målt vannføring, og må sannsynligvis justeres når bedre data foreligger. 

Det er gjort et omfattende arbeid med å fremskaffe tidsserier for vannføringer. I 1980 

ble vannmerket 211.1 opprettet og har siden vært i kontinuerlig drift. I 1989 ble to 

nye vannmerker opprettet (211.2 og 211.3). Hensikten med disse var å etablere data

grunnlag for konstruksjon av vannføringsserier i breelva; både ved sedimentstasjonen 

(211.4) og ved selve breporten. Etter befaringer sommeren 1989 ble det ikke funnet 

egnet målested i breelva. Målestasjon 211.3, som ligger øverst i vassdraget, skulle 

danne grunnlaget for en senere utvidelse aven brefri serie tilbake ti11980. Måle

stasjon 211.2 skulle i første rekke brukes til en tilsigsberegning som et viktig grunn

lag i arbeidet med å beregne og evaluere serier for vannføringen i breelva. Dette 
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dannet grunnlaget for beregningen av udempet tilsig til begge målestasjonene. Det er 
gjennomført et stort antall vannføringsmålinger som grunnlag for vannføringskurver 
ved de tre målestasjonene, og målinger i breelva er gjennomført for å ha kontroll

punkter ved beregningene av serier for denne. Målet var å gjennomføre dette arbeidet 

i 1999, men av tekniske årsaker ble det ikke fullført. Arbeidet vil imidlertid bli 

sluttført senere. 

Deler av prosjektet videreføres i 2000. 

Referanse: Kjøllmoen, B., Olsen, H.C. og Sværd, R. 2000: Langjjordjøkelen i Vest

Finnmark, Glasiohydrologiske undersøkelser, NVE Dokument nr. 3 2000. 
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Simulering av 
grunnvannsbevegelser i 
oppsprukket fjell 
Panagiotis Dimakis, NVE 

Dette prosjektet har som hovedmål å utvikle NVEs kompetanse igrunnvannsanalyser 

knyttet til sprekkesoner i fjell. I 1999 var det planlagt å finne og utruste NVE med 

simuleringsverktøy som kunne brukes til å analysere grunnvannsproblemer i 

oppsprukket fjell. Disse verktøyene skulle videre brukes til å analysere problemer 
typiske for grunnvannsforholdene i Norge. Begge målene er oppnådd. 

Analyser 
I løpet av 1999 begynte vi med analysen av 3 grunnvannsproblemer i fjellområder. 

De første to analysene ble fullført i løpet av 1999, mens den tredje er planlagt ferdig i 

løpet av 2000. Det følger en kort beskrivelse av problemstillingen og formålet med 
hver analyse. 

Analyse av grunnvann, Lutvann Nord 

En enkel analyse av grunnvannsforholdene i Lutvann Nord ble utført for å bestemme 

om dreneringssystemet i militæranlegget i Lutvann Nord har innflytelse på 

vannbalansen over Lutvann og dermed konsekvenser for lekkasjene i 

Romeriksportentunnelen. 

Analyse av grunnvann, Hellerud 

I denne analysen er problemstillingen knyttet til de setningene som ble observert i 

Hellerudområdet etter åpningen av Romeriksportentunnelen. Lekkasjene i tunnelen 

førte til senkning av grunnvannstrykket og de lokale leiravsetninger ble ustabile. 

Leiravsetningene og tunnelen er hydraulisk koblet sammen gjennom en stor 

sprekkesone. 

Analyse av grunnvann, Holmedal 

I Holmedal har vi et gammelt vannverk som er typisk for grunnvannsforholdene i 

Vest-Norge. Fjellet er fast uten primær permeabilitet og dermed ikke i stand til å 

magasinere grunnvann. Disse forholdene endrer seg dramatisk i nærhet av 

sprekkesoner. De tektoniske forholdene som har dannet disse sprekkesonene har ført 

til en fragmentering av bergartene opp til 50 m fra sprekkesonens hovedplan. I noen 

tilfelle krysser sprekkesonene hverandre eller små elver og det dannes ofte et 
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komplisert sprekkenett som er i stand til å transportere vann over lange avstander med 
stor vannføringskapasitet. Dette er et samarbeidsprosjekt med NGU. 

Konklusjoner/Resultater 
De første to analysene ble utført med et meget begrenset datagrunnlag. Vesentlig 

informasjon om grunnvannsforholdene var ikke tilgjengelig og flere antakelser basert 
på praktisk erfaring måtte innføres i modellene for å fullføre analysene. 

Resultatene fra Nord Lutvann viste seg å være utilstrekkelig. Usikkerheten var så stor 

at det var umulig å vurdere resultatene. En sensitivitetsanalyse viste at resultatene var 
sterkt avhengige av antakelsene som ble brukt og dermed måtte vi avgjøre om 

antakelsene var gode eller ikke, uten å ha mulighet til å bekrefte dem på noen måte. 

Dette viste oss hvor lite informasjon som er tilgjengelig fra før om grunnvann i fjell. 

Hydrogeologer som har flere tiårs erfaring med grunnvann i fjell har store problemer 

med å sette tall på de hydrauliske og geometriske egenskaper som karakteriserer 

bergmasser. 

Analysen i Hellerud var mer vellykket idet antakelsene som ble brukt, viste seg å ha 

en mindre effekt på resultatene. Det er viktig å understreke at analysen i Hellerud ikke 

ble utført for å vurdere visse aspekter av situasjonen, men for å estimere innflytelsen 

av lekkasjene på leieravsetningene. Dette er viktig fordi innflytelsesområdet som ble 

estimert, viste seg å være lite avhengig av antakelsene innført i modellen. Dersom 
analysen skulle brukes til å vurdere situasjonen for eksempel med hensyn til 

erstatningskrav for skader påført eiendommer i Hellerud, måtte analyseresultatene i et 

slik tilfelle betraktes som meget usikre. Dette er et vanlig problem som oppstår ved 

bruk av simuleringsverktøy. Når man bruker dem som vurderingsverktøy må man 
sammenligne analyseresultatene med noen bestemte tillatte grenser. Hvis 

analyseresultatene ligger nær de tillatte grensene, må man ta hensyn til feilene for å . 

kunne vurdere situasjonen, og når feilene er store er analyseresultatene ubrukelige. 

I Lutvann Nord og i Hellerud var det Modflow som ble brukt til analysene. Modflow 

er ikke spesielt egnet til å løse grunnvannsproblemer i fjellområder. I Hellerud og i 

Lutvann har vi noen få enkle sprekkesoner og dermed ble det forholdsvis lett å 
innføre disse i modellen. I Holmedal er geometrien av sprekkesonene mer komplisert 

og dermed ble Feflow brukt. 

Analysene fra Holmedal er ikke fullført ennå. Resultatene hittil viser stor avhengighet 

av sprekkesonegeometrien. Dette betyr at vi trenger å kartlegge sprekkesonene på en 

mer detaljert måte. Feltarbeidet og sluttresultater fra Holmedal er planlagt utført i 

løpet av 2000. 

Arbeidet som ble utført for dette prosjektet i 1999 har vært meget krevende. Flere 

praktiske problemer måtte løses og er kun knyttet indirekte til modelleringsarbeidet. 

Hvilket format burde de digitale kart som brukes i modellene ha? Hvordan overfører 

man informasjon fra flybilder og georadarprofiler til modellene? Hvordan overfører 

man analyseresultatene til GIS-systemet NVE bruker? Flere slike spørsmål måtte 

16 



besvares. Digitalisering av hydrogeologiske data har vært et stort problem og tema for 

flere møter. Dette er et tema som ikke bare angår NVE, men også NGU som fungerer 

som dataleverandør for oss. Med tanke på konsesjonsbehandling og den nye 

vannressursloven, mener vi at det skal være umulig å behandle søknader hvis den 

nødvendige informasjonen ikke finnes i digitalisert format. I og med at det ikke finnes 

noen standardisert digital format for geodata, blir dette et problem som ikke har en 
klar løsning. 

Vi har også opplevd en rekke datatekniske problemer. Noen analyser er meget 

tidkrevende med en varighet opp til 30-40 timer. Strømbrudd eller svikt i 
datasystemet kan forlenge slike analyser, og gjør det umulig å sette tidsrammer på 

analysene. Det må også nevnes at modelleringsarbeid krever at man må planlegge 

arbeidet veldig nøye, fordi man får ikke bruke datamaskinen til noe annet arbeid når 

modellen kjøres. Det ble nødvendig å kjøpe inn datamaskiner som kun skal brukes til 
modelleringsarbeidet, for å kunne utnytte tiden på en bedre måte. 

Prosjektet blir videreført i 2000. 

Referanse: Dimakis, P. 2000: Simulering av grunnvannsbevegelser i oppsprukket 

fjell .. NVE-HV, intern årsrapport. 

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. 11 1998. 
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Isforhold i Finnmark 
Randi PyHe Asvall og Knut Aune Hoseth, NVE 

FoU prosjektet "Isforhold i Finnmark" 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. 

Innsamlete historiske data 
Innsamlingen av historiske data begynte i 1997 og omfatter: 

• tidspunkt for isganger i vassdraget 

• omtale vedrørende virkninger av de største is gangene 

• registrering av vannstandsobservasjoner for enkelte isganger 

Arbeidet med 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. 

De største skadene som følge av isganger er i Karasjok kommune. Kommunen har 
omfattende data om oversvømmelser og skader ved isganger. Dette er nå relatert til 

samtidige vannstander i elva. 

Kartlegging av isforhold 
Isforholdene er kartlagt gjennom vinteren, og spesielt er det foretatt detaljerte 

observasjoner av isgangens forløp. På utvalgte steder er det målt istykkelse og 

iskvalitet gjennom vinteren. 

Kartleggingen av isforholdene og istykkelsesmålingene så langt viser at det er relativt 

små forskjeller på forholdene ved utgangen av vinteren de enkelte år i Tana. 

Forløpet av isløsningen og omfanget av isgangen er helt avhengig av værutviklingen 

og vannstandsstigningen om våren. Spesielt for 1999 var store isansamlinger inn over 

land nedenfor Utsjok. En moderat og til da uproblematisk isgang stoppet opp her og 

førte is inn over land. Dette er så langt vi vet sjeldent. Medvirkende til de store 

isopphopningene ved Utsjok dette året antas å være restismasser fra vinterisganger 

tidlig på vinteren. Slike restismasser kan initiere opphopning er av ismasser ved senere 

isganger, og gi problemer under vårisgangen selv om værutviklingen om våren i 

utgangspunktet ikke gir signaler om at det er fare for større isdemminger. 

Dette forsterker behovet for å kartlegge vinterisgangene bedre. Særlig i nord der 

dagene i denne tiden er meget korte og avstandene store, er det meget 
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arbeidskrevende å gjennomføre systematiske observasjoner av eventuelle 

vinterisganger. Resultatene fra 1999 viser imidlertid hvor viktig dette kan være. 

I området nedenfor Storfossen bygges ismasser opp allerede fra høsten av og 

mengden av is avhenger av forløpet om høsten. Ismassene her er medvirkende til 

forløpet av vårisgangen i området. 

Sist vinter ble georadar benyttet for å måle istykkeiser. Dette viste seg å være en 

lovende metode og ga sammenhengende data både for istykkelse og vanndyp på 

utvalgte profiler. Dette vil være grunnlag for en bedre beregning av isvolum i 

vassdraget enn de isborringer det er praktisk mulig å utføre. 

Registrering av hydrologiske parametre 
I tillegg til de faste stasjoner for vannstand/vannføring og vanntemperatur i vassdraget 

registreres disse parametre på supplerende lokaliteter. For å kunne analysere forløpet 

av disse parametre med utviklingen av isgang er disse stasjoner plassert på til dels 

isutsatte steder. Dette har dessverre medført noen brudd i seriene. Dette var en klar 

over kunne skje, men en har likevel oppnådd å få data gjennom isgangen for noen år 

noen steder. 

Prosjektet blir videreført i 2000. 

Referanse: Asvall, R.P. og Hoseth, K.A. 2000: Isforhold i Finnmark. NVE-HM, 

intern årsrapport. 

Asvall, R.P. og Hoseth, K.A. 1999: Isforhold i Finnmark. NVE-HM notat 19/1999. 
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Sedimenttransport i Gråelva 
Truls Erik Bønsnes, NVE 

I 1992 ble det iverksatt forbygningsarbeider i Gråelva for å sikre de mest utsatte deler 

avelvestrekningen mot erosjon og utglidninger. Forbygningsarbeidene er 
gjennomført etappevis, og var fremdeles ikke fullført ved utgangen av 1999. 

På bakgrunn av tidligere erfaringer (for eksempel forbygningen av Helgåa i Verdal) 

var det grunn til å anta at sikringsarbeidene ville innvirke på sedimenttransporten i 
vassdraget. Det er imidlertid aldri blitt gjennomført undersøkelser som kan 

kvantifisere slike endringer. 

Måleprogrammet for sedimenttransport ble startet i 1991, før sikringsarbeidene ble 

iverksatt for å dokumentere naturlige forhold, og effekten av sikringsarbeidene 

gjennom anleggsperioden og fram til sluttføring. Det vil også være av interesse å 

forsette en tid etter at sikringsarbeidene er avsluttet for å klarlegge hvordan 
vassdraget stabiliseres. 

Metode 
Det er opprettet en helautomatisk målestasjon for suspensjonstransport og vannføring 

ved målestasjonen ved Børstad. Prøvetakingsfrekvensen varierer mellom 1 og 4 

prøver i døgnet, avhengig av vannføring og nedbør. Det tas også prøver for 

bestemmelse av kornfordelingen i suspensjonsmaterialet. Det er i tillegg foretatt 

manuelle målinger 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 

målestasjonen ved Børstad. I de øvre delene av feltet er det barskog og noe 

jordbruksland, mens løvskog og dyrket mark dominerer i de lavereliggende områder. 

Omlag 20 km2 ligger under marin grense (MG). Jordsmonnet over MG (150 moh.) 

består for det meste av moreneavsetninger med innslag av myr og bart fjelL Under 

MG er det tykke marine leiravsetninger avsatt under siste istid. Det antas at 

sedimenttransporten hovedsakelig stammer fra kilder i områdene under marin grense 

(Sandersen 1993). Store arealer av den marine leiren består av kvikkleire, som noen 

steder ligger like under overflaten helt ned mot elveløpet. Leirområdet er i dag intenst 

ravinert og det har gjennom tidene blitt utløst en rekke store skred. 

Vannføringen i lavvannsperiodene ligger mellom 0,1 - 1,0 m3/s, mens flomvann

føringene varierer fra 10,0 m3/s og opp til 35,5 m3/s. Sistnevnte registrering fant sted 

ved en vinterflom i januar 1992 og er den høyeste vannføringen som er målt ved 

denne avløpsstasjonen. 
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Måleresultater i 1999 
I løpet av 1999 har det blitt foretatt store endringer i måleprofilet ved målestasjonen. 

På grunn av sikringsarbeider i området ved måleprofilet, ble måleinstallasjonene tatt 

ned og senere opprettet provisorisk på samme sted. Først etter at arbeidet med nytt 

overløp og nye installasjoner for suspensjonsprøvetaking ble ferdig omkring 16. 

september, ble den nye permanente stasjonen tatt i bruk. I forbindelse med den 

midlertidige stasjonen ble det dessverre noen problemer med brudd i måleserien. 

Manglende oppvarming av rørsystemene førte blant annet til brudd på grunn av frost. 

Arbeidene med opprettelse av ny målestasjon samt vedlikehold og vannførings

målinger er gjennomført av NVE region Midt-Norge. 

Resultatene som forelå pr. 15. mars 2000, omfatter perioden fra 1. januar til 16. 

september. For perioden etter 16. september er det nødvendig med beregning av ny 

vannføringskurve. Dette arbeidet vil bli gjennomført i løpet av året. Suspendert 
minerogen transport var på 21 170 tonn i perioden fram til 16. september. Foreløpige 

resultater for resten av året antyder at totaltransporten for hele året ikke overstiger 

25000 tonn. Noen brudd i måleserien førte imidlertid til at det ble nødvendig med 

kompletteringer av datamaterialet. Perioder med viktige flommer og vårflommen i 

april har imidlertid gode måleresultater, slik at kvaliteten på data serien allikevel er 

god. 

Kornfordeling 1999 
Pr. 14. mars 2000 er det analysert tre komfordelingsprøver, men det vil fortløpende 

bli analysert flere. Alle prøvene er tatt i juli 1999. Det er materiale i silt- og leire

fraksjonen som utgjør størst andeler av suspensjonsmaterialet. Materiale i siltfrak

sjonen dominerer, hvor innholdet i gjennomsnitt i 1999 var på 66,4 %. Gjennom

snittet for leire var på 33,2 %. Sandinnholdet var relativt lavt, 0,42 % i snitt. I forhold 

til tidligere år er det en noe større andel leire i suspensjonsmaterialet i 1999. Tre 

prøver er imidlertid et altfor lite datagrunnlag for å vurdere dette nærmere. 

Variabilitet og sedimentkilder, diskusjon 
Regresjonsanalyser av suspensjonskonsentrasjon og vannføring viser høye 

korrelasjonskoeffisienter. Korrelasjonskoeffisienten for 1999 er noe redusert i forhold 

til tidligere år. Dette kan være et resultat av at forbygningene har avskjermet 

erosjonsutsatte sedimentkilder langs elveløpet. 

Resultatene fra måleperioden august 1991 til 1999 viser også en nedgang i 

transportert materiale, se figur 1. Det er imidlertid ikke en entydig nedgang. I denne 

perioden avtar transporten sterkt, fra 160000 tonn i 1992 til 16 000 tonn i 1996, for så 

å øke igjen til 100 000 tonn i 1997. I 1998 var det imidlertid en reduksjon til 45 000 

tonn. Dette er allikevel høyere enn i 1995 og 1996. Toataltransporten for hele 1999 

vil sannsynligvis bli på omkring 25 000 tonn. 
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Når ikke reduksjonen har et entydig forløp , så må dette ha sammenheng med den 

naturlige variasjonen i sedimenttransporten som finnes i alle vassdrag. Flomhyppighet 

og nedbørforhold varierer til dels sterkt gjennom sesongen og fra år til år. Denne 

variasjonen vil kunne overskygge effekten av forbygninger. For å få en bedre oversikt 

over de enkelte faktorenes betydning må effekten av den naturlige variabiliteten 

analyseres. Siden det er påvist en signifikant korrelasjon mellom vannføring og 

suspensjonskonsentrasjon, kan analyser av vannføringen være tilstrekkelig til å 

klargjøre værforholdenes betydning. Slike vurderinger viser at den lave transporten i 

1996 for en stor del skyldes få flomsituasjoner dette året. Den høye transporten i 1997 

kan forklares med mange flomsituasjoner. Den ekstremt høye transporten i 1992 kan 

ha sammenheng med de mange vinterflommene dette året. 
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Figur 1. 

Suspensjonstransport i Gråelva i perioden 1992- 1999 (i 1999 er det anslått en totaltransport for 
hele året. 

Til tross for at det var flere flommer i 1997 ble transporten mindre enn i 1992, noe 

som kan bety at det skulle færre flomsituasjoner til for å få en høy transport før 

sikringsarbeidet startet enn det som ser ut til å være situasjonen etter noen års arbeid 

(1997 - 1999). Erosjonsforbygningene synes derfor å ha hatt en effekt på 

sedimenttransporten. Det er en markert reduksjon i suspensjonstransporten fra 1992 

til og med 1996. Den naturlige variabiliteten er imidlertid fortsatt tilstede, noe som 

økningen i transport i 1997 og til dels 1998 viser. Det er imidlertid sannsynlig at 

yttergrensene for det nye sedimentregimet ligger vesentlig lavere enn før 

sikringsarbeidet startet. I 1999 ble det igjen registrert en betydelig nedgang i 

suspensjonstransporten. Antall situasjoner med flomvannføring ligger til tross fo r 

dette nesten på samme nivå som i 1998. Antall forbygde kilometer økte imidlertid 
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NOSIT - utvikling av NVEs 
operasjonelle 
snøi nformasjonstjeneste 
Rune Engeset, NVE 

Snø utgjør en viktig komponent i den hydrologiske syklus ved våre breddegrader. 

Omkring halvparten av årsnedbøren lagres i snømagasinet i løpet av vinteren. 

Smelting av vinterens snø bidrar til oppfylling av vannmagasinene for produksjon av 

elektrisk kraft. Smeltingen bidrar videre til økt vannføring i elvene og i verste fall 

skadeflom. Snødekkets utbredelse og varighet påvirker energi- og vannbalansen ved 

jordas overflate og har dermed stor betydning for vårt klima. 

Arbeidets fokus 
Datasett som beskriver snøens egenskaper i rom og tid er begrenset da: 

1. 30 % av Norges areal ligger over 700 m og her finnes et meget begrenset antall 

observasjoner 

2. snøens egenskaper viser stor variasjon i tid/rom og snøobservasjonene er i 

hovedsak gyldig i et begrenset område (ofte et punkt) 

3. snøegenskapene kan i dag vanskelig måles for større utstrekning (for eksempel på 

landsbasis) i henhold til ønsket krav til usikkerhet. 

Dermed fremstår et behov for å samle og sikkerhetsvurdere snødata, samt avlede 

snødata fra andre data gjennom modellering. For å deloppfylle dette behovet har dette 

arbeidet fokusert på: 

• Samling og kvalitetssikring av snødata fra snøputer 

• Implementering og operasjonalisering aven punktbar nedbør-graddagmodell for 
snØ (som bruker data fra DNMls SYNOP-stasjoner) som gir daglige verdier for 

snøens vannekvivalent, fuktighet og avrenning 

• Analyse og presentasjon av snønormaler (for snøputer og snørnodeller). 

Konklusjon 
Klimatiske faktorer har hatt innvirkning på verdiene fra snøputene, hvorav variasjoner 

i lufttemperaturen har vært den viktigste. Det har blitt dannet is- og skarelag i 

snøpakken og nær bakken, som har ført til trykkavlastning i snøen på puta og dermed 

feil registreringer fra snøputa. I områder med tynt snødekke har hele snøpakken blitt 

påvirket ved endringer i lufttemperaturen. Det oppstår videre problemer i områder 
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med store temperaturvariasjoner gjennom vinteren. Dette gjelder putene Fjalestad, 

Hovden, Kyrkjestølane og Grasdalen. Kontrollmålingene og puteverdiene viste 

relativt store avvik ved disse putene. Under forhold med store endringer i snøpakken, 

trykkavlastning på puta og snømengder over ca. 800 mm i vannekvivalent ser det ut 

som om størrelsen på puta er for liten til å kunne gjengi riktig vannverdi. Ellers har 

det ved 10 av putene gjennom vinteren vært tekniske problemer med utstyret. 

Under smeltesesongen er det store avvik mellom kontrollmålingene og puteverdiene. 

Forskjellene kan skyldes en raskere drenering av vann fra puta, i forhold til området 

rundt. Det er gjort få kontrollmålinger i denne perioden. Enkelte områder har vært 

utsatt for vind. Snøen har enten blåst bort eller blitt akkumulert på puta. Dette gjelder 

særlig putene i de høyereliggende områdene. 

Vurderingen av samsvar mellom snøputene, kontrollmålingene og snømodell

simuleringene viser god overensstemmelse i akkumulasjonsperioden. Her modelleres 

observert akkumulasjon bra. Feil skilletemperatur for regn/snø gir upresis simulering 

periodevis. Nedbørskorreksjonfaktoren varierer en god del fra pute til pute, og denne 

kan dermed være vanskelig å estimere der detaljerte snørnålinger eller snøputedata 

ikke er tilgjengelig. Vind kan ved enkelte puter se ut til å føre til tilførsel eller 
avblåsing av snø og dermed kan gi variasjoner på puta som ikke har med nedbør å 

gjøre. Smelting viser seg vanskeligere å simulere. Videre samstemmer observasjonen 

fra enkelte puter dårlig med kontrollmålingene i denne perioden. Videre arbeid med 
andre smeltefaktorer som stråling og forbedret tidsoppløsning er her ønskelig. 

Maksimal smeltefaktor, CXMAX, viste seg å øke med økende høyde over havet, 

økende vegetasjon og til en viss grad økende breddegrad. 

Ved å følge utviklingen på snøputa fra time til time kan man si noe om når og 
hvorvidt det foregår akkumulasjon eller smelting av snø i det høydenivået hvor puta 

befinner seg. Dette er viktig for flomvarslingstjenesten og kan medvirke til å 

identifisere områder der vannføringen vil få et bidrag fra snøsmeltingen. Når det 

gjelder sammenligninger med normalverdier, kan snøputene være et betydelig 

korrektiv til DNMls snøakkumulasjonskart i smelteperioden og i år med unormalt 

mye smelting i løpet av vintersesongen. 

Prosjektet ble avsluttet i 1999. 

Referanse: Engeset, R. 2000: NOSIT - utvikling av NVEs operasjonelle 

snøinjormasjonstjeneste. NVE dokument nr. 1 2000. 
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Økologisk optimalisert 
vannføring i regulerte vassdrag 
en foreløpig oppsummering av litteratur studium og en vurdering av 

aktuelle simulerings- og optimaliseringsverktøy 

Jo Halvard Halleraker, SINTEF, Tuva C. Daae, NTNU og Hans-Petter 

Fjeldstad, SINTEF 

En litteraturgjennomgang av økologisk optimale vannføringsforhold viser at det 

eksisterer få eksempler på bruken av fleksible minstevannføringer gjennom året for å 

tilgodese de biologiske forholdene. Det er tydelige kunnskapshull om hvilke 

habitatkrav ulike livs stadium av såvel fisk som andre ferskvannsorganismer har 

gjennom året. 

Modellverktøyet SALMOD, som er utviklet i USA, er et framtidsrettet verktøy for å 

simulere hvordan vannføringsforhold styrer utvikling og produksjon aven populasjon 

av laksefisk. En tilpasning til norske forhold er nødvendig for å kunne benytte 

SALMOD i norske vassdrag. 

I Norge er habitat modellering benyttet som en kvantitativ metode for å fastsette eller 

i hvert fall anbefale den optimale (stabile) vannføringen i et utvalg regulerte elver. I 

noen av disse undersøkelsene er habitat preferansene for ørret og/eller laks også om 

vinteren kartlagt, men preferansene er foreløpig ikke utarbeidet for hver enkelt 

årsklasse av fisk. 

Rapporterten konkluderer med at energiverk som tilstreber økologisk optimale 

forhold på berørte strekninger, bør få en standardisert miljøsertifisering av denne 

energiproduksjonen som "Grønn strøm". Betalingsvilligheten og etterspørselen etter 

"Grønn strøm" er økende i mange europeiske land, på linje med andre miljøvennlige 

produkter (matvarer etc.), og det anbefales at også den norske energibransjen 

posisjonerer seg i forhold til dette. 

Økologisk optimalisert vannføring i Mandals
vassdraget 
Det er utført konkret uttesting av ulike kriterier og dataverktøy for å simulere en mer 

"levende" elvestrekning mellom Manflå og Laudal i Mandalsvassdraget. Det er tatt 

utgangspunkt i tidligere oppmålte habitatstasjoner (profildata) i forbindelse med 

bruken av Fysisk Beskrivende Vassdragsmodell på starten av 1990-tallet. Terskel

bassenget Kleveland Øvre, er et eksempel på en av strekningene med veldig ensartet 

hydraulikk, som det er tatt utgangspunkt i for å simulere virkningen ved ulike 

endringer av bunngeometri og senke/endre utformingen av tersklene for å se på 

hvordan dette slår ut hydraulisk. Flere delmodeller i den nye versjonen av vassdrags-
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simulatoren for Windows NT (RSS 2(00) benyttes til dette. Hovedfokus er satt på å 

bedre forholdene for oppvandring av laks under og mellom lokkeflommer. 

En evaluering av dataprogrammer for planlegging av 
økologisk optimale forhold biotopjusterende tiltak 
Tradisjonelle biotopjusteringer har tatt hensyn til generell kunnskap om vassdrag og 

ferskvannsøkologi, samt anleggstekniske forhold. Bruk av numerisk modellering for å 

planlegge biotopforbedringer er hittil lite brukt, så mye av det som tidligere er utført i 

Norge er basert på skjønn. 0yvollen i Meråker (Nord-Trøndelag) er et av de få 

eksemplene på bruken av før/etter modellering for å optimalisere fysiske endringer av 

elvebunnen, som også har vist en betydelig økt ungfisktetthet etter at de planlagte og 

simulerte endringene ble utført. 

Det utvikles stadig nye dataprogrammer som muliggjør brukeren å endre de fysiske 

parametrene for deretter å kunne simulere virkningen av et tenkt tiltak. I tabell l er et 

utvalg aktuelle datamodellverktøy trukket fram som virker nyttige for å kunne 

optimalisere vannbruk i kombinasjon med fysisk inngrep. 

En av utfordringene ved numerisk modellering er datainnsamlingen før modelleringen 

starter. A v den grunn er det en stor fordel å kunne benytte seg av eksisterende data 

der disse finnes. HEC-RAS har i stor grad vært benyttet ved habitatanalyser, og det 
foreligger mange gode datasett med tverrprofiler. Det har vist seg at disse datasettene 
ikke er særlig gode inngangsdata i RiverCAD dersom det ikke i tillegg foreligger 

digitale topografiske kartdata i rett målestokk. Data fra HEC-RAS kan enkelt 

importeres, og man får visualisert de oppmålte tverrsnitt samt lengdesnitt med 

beregnede vannlinjer. Dette får man også til i HEC-RAS, med bedre grafikk. Det 

ville vært ønskelig om tverrsnittene kunne manipuleres i RiverCAD, og deretter få 

visualisert hva slags hydrauliske konsekvenser dette ville få, men det er ikke mulig.> 

En annen arbeidsmetode innebærer i utgangspunktet oppmåling med totalstasjon, slik 
at man kan generere en terrengmodell med f.eks. Surfer, for deretter benytte SSIIM 

for en nøyaktig hydraulisk modellering aven bestemt elvestrekning. Deretter kan man 

enkelt manipulere topografien i SSIIM sitt rutenett, og f.eks. endre substratet i enkelte 

områder, eller heve/senke bunnen og vannoverflate. Ved en ny simulering vil man få 

opp svært god grafikk av alle hydrauliske parametre, både i forskjellige plan og snitt. 

Ulempen med denne arbeidsmetoden er at datainnsamlingen er tidkrevende dersom 

elvestrekningen er lang og/eller kompleks, og tidvis kan selve datasimuleringen ta tid. 

Det betyr at det ikke er gjort i en håndvending å se konsekvensene av et nytt forslag 

til justering. Fordelen er at resultatene er av god kvalitet, og at man derfor også kan 

være sikrere på at man får kartlagt konsekvensene aven tenkt flom. I tillegg er 

utviklingen av datakraft så rask, at man i framtiden kan regne med hurtigere 

simuleringer. Samtidig koster selve simuleringene lite penger, fordi det kun er 

datamaskinen som arbeider. 
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Tabell 1. En oversikt over et utvalg aktuelle dataverktøy funnet nyttig for design 

av økologisk optimale forhold (fleksibel vannføring og topografisk utforming) i 

regulerte vassdrag, som anvendes hos SINTEF. 

PROGRAM FAGFELT INNGANGSDATA RESULTATDATA 

HEC-RAS* # Hydrauliske Tverrsnittsdata, vann- Vanndekt areal, 

beregninger i to linjer, (vannhastigheter) og tverrsnittshastighet m.m. 

dimensjoner vannføring 

SSIIM# Hydrauliske Bunntopografi, vannlinjer Vannhastigheter , vanndyp, 

beregninger av rutenett (vannhastigheter) og sedimenttransport 

i inntil tre dimensjoner vannføring 

HABITAT* # Mikro-habitat i elver Preferansedata og Habitatkart, andelen 

som funksjon av hydraulikk habitatklasser for ulike 

vannføring vannføringer 

BIORIV* Modellering av vekst Vanntemperatur, Til vekst hos fisk ut fra ulike 

hos fisk vekstkurver for laksefisk vannføringer/temperaturer 

SALMOD Laksefiskpopulasj ons Klassifiserte vassdrags- Produksjon av laksefisk som 

modellering data, ungfisktettheter funksjon av vannførings-

regime 

DAMBRK* Dynamisk hydraulikk Tverrprofiler, vannlinjer, Tidsforløp, varighet og 

vannføring størrelse på vannstandsend-

ringer (f.eks. lokkeflommer) 

NMAG* Magasinmanøvrering Vannføringskurver , Disponering av vannbruk 

(kraftverkproduksj on) styrekurver, vassdragsdata gjennom året 

HYDRA Hydrologi, vassdrags- Vassdragsdata, tilsig, Disponering av vannbruk 

planlegging (fleksibelt vannføring, gjennom året ffi.m. 

verktøy) magasinstørreIse etc. 

Surfer # Terrengmodellering x,y,z-koordinater Overflaternodeller , rutenett 

AutoCAD/ Visualisering, tegning, Kart, terrengfiler Te gningsfiler , 3 D-modeller 

RiverCAD# modellering 

ArcView Geografisk Topografi og koordinat- Grafiske presentasjoner 

Informasjons System festet informasjon 

* Delmodul i Vassdragssimulatoren (RSS 20(0). 

# Beregnet for delstrekninger, resten er for hele nedbørfelt. 

SINTEF Bygg og miljøteknikk er i gang med å utvikle et nytt verktøy som gjør det 

enklere å manipulere topografien på elvestrekninger samt modellere hvordan dette 
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slår ut hydraulisk og denned på habitatforholdene. Rieber Mohn-utvalget har også 

anbefalt å gjøre habitatforbedringer framfor fiskeutsettinger. Flere energiverk har 

konkrete prosjekter med habitatjusteringer i forhold til endringer eller fastsettelse av 

minstevannføringer som de ønsker å gå igang med. 

Prosjektet ble avsluttet i 1999. 

Referanser: Halleraker, J.H. (SINTEF), Daae, T.e. (NTNU) og Fjeldstad, H.P. 

(SINTEF) 2000: Økologisk optimalisert vannføring i regulerte vassdrag - erfaringer 

fra inn- og utland samt en vurdering av aktuelle simulerings- og 

optimaliseringsdataverktøy. SINTEF Rapport STF 22A00411. 
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Sublethal effects on fish of 
short-term rapid changes in 
water levellwater flow in 
regulated rivers 
Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo 

De subletale effekter av raske endringer i vannstand og vannhastighet på fisk har blitt 

studert. 

Prosjektet går ut på å analysere konsentrasjonen av grunnstoffet Cesium i ørret som 

var gått i eksperimentelle elvestrekninger på Ims. ørreten var utsatt for simulert 

effektkjøring (halvparten fungerte som kontroller i et system uten 

vannstandsendringer). Målingene av Cesium kan, ved bruk av matematiske modeller, 

benyttes til å kvantifisere foropptak, energiforbruk og vekst til ørreten. 

De kjemiske analysene er ferdig; det gjenstår imidlertid å gjennomføre et 

kontrolleksperiment for å teste ut en av forutsetningene i den matematiske modellen 

som skal benyttes. Dette ekstraforsøket vil bli gjennomført sommeren 2000. Dette 

arbeidet vil inngå som en del av doktorgradsarbeidet til stipendiat Lars Flodmark ved 

Biologisk institutt, og vil være avsluttet innen sommeren 2001. 

Prosjektet ble avsluttet i 1999. 

Referanse: V øllestad, A. 2000: Sublethal ejjects on fish of short-term rapid changes 

in water level/water flow in regulated rivers. Biologisk institutt, UiO. Statusrapport 

2000. 
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Minstevannføring og 
begroingsproblematikk 
Børselva 1997-2000 
Karl Jan Aanes, NIVA 

Børselvprosjektet ble etablert ved at det var behov for nye kunnskaper om Børselv

vassdraget for å tilfredsstille de pålegg NVE ga Ballangen Energi AS i svaret på 

søknaden om ny ervervs- og reguleringskonsesjon for Børsvann. E-verket blir her 

bedt om å redegjøre for hvordan man vil løse kravene til utforming av et fremtidig 

minstevannsregime i Børselva og samtidig pålagt å delta i opprenskningstiltak i 

vassdraget. 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 manøvrerings

reglement for reguleringen av Børsvann-Børselva og foreta en nødvendig 

opprenskning og restaurering av dette vassdrags avsnittet. Formålet er å finne frem til 

et fremtidig manøvreringsreglement for vassdraget som både tilfredsstiller krav til 
energiproduksjon og vassdragets egenverdi som natursystem. 

Det skal utarbeides en tiltaksplan som så skal gjennomføres for å få til en restituering 

av vassdraget hvor bl.a. vannstrengen fra Børsvann til Grunnevann åpnes opp og 

tilpasses vannføringsforholdene i det nye manøvreringsreglementet. Delprosjektet: 

Minstevannføring og begroingsproblematikk i Børselvvassdraget inngår som en 

viktig del i arbeidet med å løse denne oppgaven. 

Målsettingen med Børselvprosjektet er omfattende, blant annet på grunn av de mange 

ulike bruksinteressene i vassdraget. Dette sammen med vassdragets egenart (lavlands

vassdrag - verneverdier m.m.) gjør at oppgaven blir omfattende og innehar mange 

elementer av nybrottsarbeid. Det har (så langt en har kunnet bringe på det rene) ikke 

vært utført tilsvarende oppgaver i Norge. 

Hydrologi 
For å kunne foreslå et endelige manøvreringsreglementet for Børselvvassdraget var 

det behov for detaljerte data om vannføring og fallforhold på strekningen utløp 

Børsvann til Grunnvannet. Det ble derfor ved årskiftet 1998-1999 bygget og satt i 

drift to vannføringsstasjoner i vassdraget. Plasseringen er øverst ved utløpet av 

Børsvann og nederst i Børselva før utløp i Grunnvann. I tillegg ble det for registrering 

av vannstanden i Djupvika (midt i vassdraget) bygget en målestasjon. 

Detaljerte data om hydrologiske forhold i Børselvvassdraget vil det nå være mulig å 

hente ut fra året 1999 og fremover. Måleresultatene fra 1999 vil bli sammenstilt i en 

egen rapport (Sværd mfl. 2000). Rapporten gir i tillegg til vannføringskurver, data om 
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avrenningen fra restfeltet til Børselva og oppstuvningen av vann i midtre deler av 

vassdraget i perioder med mye regnvær som følge av gjengroingen i vassdraget. 

Vassdraget vil i 2000 bli nivellert opp for å få detaljerte data om fallforhold på 

strekningen mellom Børsvann og Grunnvann. Parallelt med dette arbeidet vil det bli 

målt opp en rekke tverrsnittprofiler. Disse dataene skal blant annet danne grunnlag for 

det modelleringsarbeid som skal gjennomføres i vassdraget for å finne frem til 

endelig vassdragsutforming. 

Vannkvalitet: Fysisk-kjemiske forhold 
Gjennom det hydrologiske år 1998-1999 ble den fysisk-kjemiske vannkvaliteten 

beskrevet ved hjelp av månedlig prøvetaking på 10 målepunkter i vassdraget. 

Resultatene viser i utgangspunktet en god vannkvalitet, men samtidig en vannkvalitet 

som i meget stor grad er preget av et høyt innhold av plantenæringsstoffer. 

Vurderes resultatene for vannprøvens innhold av total fosfor opp mot SFTs kriterier i 

vurderingssystemet for miljøkvalitet i ferskvann, gir dette Børselva tilstandsklasse 4 : 

Dårlig. Kildene for disse forurensningene er jordbruksaktivitet og bebyggelse. Et 

arbeid er påbegynt for beskrive kildene til denne forurensingen for så senere å kunne 

begrense disse så mye at den samlede tilførselen av næringssalter til Børselva ikke 

overskrider vassdragets selvrensningsevne/resipientkapasitet. Først da er vi i stand til 

å ivareta vassdragets naturverdier og skape et bærekraftig miljø. 

Prosjektet vil bli videreført i 2000. 

Referanser: Aanes, K.J. og Berge, D. 2000: Børselvprosjektet. Rapport nr. 3. Vann

kvalitet. Fysisk-kjemiske undersøkelser i 1998-1999. NIVA rapport nr. (under arbeid). 

Aanes, K.J., Grande, M. og Andersen, S. 2000: BØrselvprosjektet. Rapport nr. 4. 

Fiskeribiologiske undersøkelser i Børselvvassdraget 1999. NIVA rapport nr. (under 

arbeid). 

Sværd, R., Knutsen, W. og Aanes, KJ. 2000: Børselvprosjektet. Rapport nr. 5. 

Reguleringsbetingelser og hydrologiske forhold. NIV A rapport nr. (under arbeid). 

Aanes, K.J., Grande, M. og Mjelde, M. 2000: Børselvprosjektet. Rapport nr. 6. 

Reguleringsundersøkelser i Djupvannet 1999. NIVA rapport nr. (under arbeid). 

Aanes, K.J., Berge, D. og Holtan, G. 2000: Børselvprosjektet. Rapport nr. 7. 

Forurensing og resipientkapasitet. NIVA rapport nr. (under arbeid). 

Aanes, K.J. og Mjelde, M. 1999: Børselvprosjektet. Rapport nr. l. Makrovegetasjon 

og tilgroingsproblematikk. NIVA rapport nr. 4062-99. 49 s. 

Aanes, K.J., Grande, M. og Andersen, S. 1999: Børselvprosjektet. Rapport nr. 2. 

Fiskeribiologiske undersøkelser i Børselvvassdraget 1998. NIVA rapport nr. 4090-99. 

29 s. 
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Miljøfaglige undersøkelser i 
øyeren 
Jan Terjer Hanssen, Akershus fylkeskommune 

Fonnålet med undersøkelsene er å skaffe nok 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. 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 år 2001. Glommens og Laagens 

Brukseierforening vil deretter, med tilbørlig hensyntagen til undersøkelsesresultatene, 

utfonne et forslag til reglement som så oversendes myndighetene. 

Delprosjekt vannkvalitet 
Undersøkelsen i 1999 har vært innretta for å kartlegge partikkeltransportenl 

sedimentasjonen og vannets innhold av suspendert stoff til og i 0yeren og i tillegg 

bidra med grunnlagsmateriale for de andre faginteressene i prosjektet. 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. Programmet legger opp til et 

nært samarbeid med delprosjektet erosjonlsedimentasjonlstofftransport. 

Assistere fiskeundersøkelsene 

For fiskeundersøkelser brukes tradisjonelt vannets turbiditet, i stedet for suspendert 

stoff, som mål på vannets klarhet. I samarbeid med fiskeundersøkelsene i dette 

prosjektet ble det derfor lagt opp til også å måle turbiditeten på utvalgte lokaliteter. 

Prøvetakingsstedene er valgt ut fra ønsket om å kunne beregne transporten fra 

Glomma og Nitelva! Leira til deltaområdet, fra deltaområdet til grunnområdet, fra 

grunnområdet til dypområdet og transporten med hovedvannmassene. Og for 

fiskeundersøkelsen i tillegg to lokaliteter hvor det bare måles turbiditet (og siktedyp ). 

I 1999 ble det også gjort målinger i utløpet av Kusandlaguna og i utløpet av Merkja til 

Svellet under pendlingsforsøket på oppfordring fra delprosjektet "fisk". 

De fjortendaglige prøvetakingene av suspendert stoff har gått etter skjemaet med de 

nødvendige tilpasningene som følger av forskjellig grad av isdekke og 

temperaturendringer vinterstid. Men som helhet har det vært en god feltsesong. 
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Turbiditetsmålingene til støtte for delprosjektet fisk ble tatt etter tidsskjemaet. 

Delprosjekt erosjon 
Målet er å komme fram til en forståelse av deltautviklingen og hvordan 

vassdragsreguleringene har påvirket deltaet over tid. Klarlegge effekten av det nye 

manøvreringsreglementet på erosjon og sedimentasjonsprosesser i deltaet. Undersøke 
spesielt virkningen av ukependlinger og en forsinket vintemedtapping. 

Feltmålingene i 1999 var særlig rettet mot å undersøke materialstrømmen gjennom 

deltaet og erosjon i deltaet under ukependlinger og referanseperioder. 

Suspensjonskonsentrasjoner ble målt i utvalgte perioder i innløpselvene. Måleseriene 

ble gjennomført i referanseperioder og under ukependlinger. Det ble gjennomført 

bearbeiding av tidligere strømmålinger med ADCP. Rutinemessige bunntransport

prøver ble innsamlet med Helley - Smith prøvetaker. Det er gjennomført 

laboratorieanalyser og bearbeiding av innsamlede data. 

Delprosjekt vannbotanikk 
1999 har vært preget av begynnende sammenstillinger og analyse av innsamlet 

materiale tidligere år, med tanke på den kommende sluttrapporteringen i 2001. 

Det er utført målinger av lys og feltobervasjoner av vegetasjon, i samband med 

pendling ene på høsten. 

Vannvegetasjonen ute på deltaplattformen har fortsatt sin tilbakegang også i 1999. 

Det er registrert en tiltakende forskyvning av artssammensetningen i samfunnene, fra 

hjertetjønnaks til piggknopp-arter. Denne endringen i sammensetning er en 

langtidstrend i hele området og vil trolig få omfattende ringvirkninger for andre 

økologiske komponenter i 0yeren, siden hjertetjønnaks-engene er viktige oppvekst og 
næringsområder for fisk, fugl og trolig også bunndyr. 

Områder ute i 0yeren hvor hjertetjønnaks tidligere var vanlig er nå i stigende grad 

bevokst med trådformete grønnalger (Vaucheria spp.). 

I samband med pendlingen er det registret tilgrumsing av vannmassene. Mest 

tilgrumsing ser det ut til å være når vannstanden stiger i pendlingssyklusen. Disse 

resultatene stemmer overens med observasjoner gjort de foregående årene. Endel av 
de mest sjeldne artene i området vokser på meget grunt vann, rundt vst. 4,65-4,75 og 

kan være svært utsatt for bølgeerosjon og uttørking i løpet av pendlingsperioden. 

Delprosjekt bunndyr 
Høsten 1999 ble det gjennomført to ukependlinger i 0yeren, i henholdsvis midten av 

august og begynnelsen av september. Prøvene ble tatt ved laveste pendlings

vannstand, henholdsvis 19. august og 3. september. Ukependlingen ga relativt store 

tørrlagte arealer både i Snekkervika og inne i Svellet, og særlig 19. august ble det 
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observert et betydelig antall fugl som beitet på det tørrlagte arealet og i overgangs
sonen mellom vanndekket og tørrlagt bunn. 

I 1997 ble det observert en betydelig nedgang i tettheten fra pendlingsforsøket i 

midten av september til forsøket i slutten av november både i Svellet og i 

Snekkervika. Nedgangen var betydelig hos alle grupper med unntak av rundormene, 

hvor tettheten var omtrent den samme ved begge tidspunkt. Det spesielle med 

situasjonen i slutten av november 1997 var imidlertid at tørrleggingen skjedde 

samtidig med en sterk kuldeperiode og det øverste 1-3 cm av slammet var frosset. I 

1998 og 1999 opplevde vi ingen slik situasjon og det ble ikke observert endringer i 
bunndyrfaunaen som entydig kan tilskrives vannstandsendringen. 

Resultatene så langt antyder at tørrleggingen under pendlingsforsøkene har hatt 

relativt begrenset effekt på tettheten av bunndyr, og at den reduksjonen som ble 

observert i 1997 i hovedsak skyldes frost. Gjentatte frysinger og smeltinger av 

slamoverflaten er for øvrig en vanlig situasjon i regulerte innsjøer, spesielt om våren. 

Den type bunndyrfauna vi finner i 0yeren-deltaet er spesiell og samtidig tilpasset 

forholdene i en reguleringssone med varierende vannstand og periodevis tørrlegging. 

Artenes livssyklus er også tilpasset en regelmessig forekommende frost og opptining 

om våren etter en lang hvilepause gjennom vinteren. En tilsvarende situasjon om 

høsten vil derimot kunne komme i utakt med livssyklus og derved medføre en negativ 
effekt på overlevelsen. 

Faunaen i Snekkervika og Svellet har stor likhet med bløtbunnsfaunaen i 

reguleringssonen i andre lokaliteter hvor både artssammensetning og 

dominansforhold er tydelig preget av den årlige vekslingen i vannstanden. 

Delprosjekt fisk 

Habitatbruk og overvåking 

I 1999 ble det foretatt habitatklassifisering og habitatbruk for årsunger av gjedde og 

karpefisk i deltaområdet. 

Habitatbruk 

Habitat for årsunger av gjedde er nærmest utelukkende lokalisert til rotfast vegetasjon 

(tett elvesnelle) på svært grunt vann (mindre enn 20 cm dyp). Den horisontale flaten 

dette representerer utgjør den helt avgjørende delen av oppveksthabitatet til årsunger 
av gjedde. Tettheten av årsunger av gjedde er direkte relatert til arealet av disse 

(mikro-) habitatene. Flere forhold modifiserer denne habitatbruken, der 

soleksponering, siktedyp og bølgeeksponering er de sentrale. 

Habitatbruk for den dominerende gruppen av karpefisk: brasme, flire, laue og mort, 

viser liten avhengighet til vegetasjon og siktedyp. 
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Pendling 

Senkning fra 4,9 m til 4,5 m innebærer at randsonene 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. 

Pendlingens betydning for fisk er delt i tre: 

• Vannkantfoiflytning. Fisk som benytter pendlingssonen som habitat forflytter seg 

etter vannkanten. Forflytningen har en horisontal utstrekning på 1-20 m. 

• Lagunefoiflytning. Fisk vil forflytte seg ut av delvis isolerte vannforekomster. 

Forflytningen har en horisontal utstrekning på 100-300 m. 

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

vinteroppholdssted. 

Under senkning ble unggjedde (vesentlig årsunger) påvist i relativt høye tettheter ved 
overflateobservasjon i vegetasjonssonen med tett starr og elvesnelle, i 

dybdeintervallet 3-20 cm's dyp, så lenge denne sonen var vanndekket og derved 

tilgjengelig. Det ble funnet sammenheng mellom endret habitatbruk og vannstand 

(Fig. 1), der den styrende faktor var vanndekket område med vegetasjon. 
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Figur 1. Habitatbruk årsunger - vannstand. 
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Det ble ikke observert fisk, verken gjeddeunger eller karpefisk, som hadde strandet 

eller som var igjen i innestengte dammer. 

Årsunger av karpefiskene mort, flire og laue hadde preferanse for området 

umiddelbart utenfor (0-1 m) tett elvesnellesone, mens årsklasser eldre enn årsunger 

ble funnet i sonen utenfor uavhengig av vegetasjonsdekning. Ved videre senkning 

oppholdt årsunger av laue og mort seg enten på meget grunt vann på de lokalitetene 

som hadde relativt klart vann eller på lokaliteter med turbid vann uavhengig av land. 

Overvåkingsfiske 

Flomepisoder i elveslettelandskap som nordre 0yeren gir dramatisk økning i 

vanndekket areal med stort næringstilbud, liten konkurranse og lav predasjonsrisiko. 
Dette vil favorisere arter som raskt kan utnytte korte perioder med gunstige 

betingelser. Det ble påvist at abbor har økt sin relative forekomst i fangstene i stadig 

økende grad etter 1995, mens andelen karpefisk (mort, brasme og flire) viser en 

tilbakegang. For abbor skyldes dette god rekruttering, liten dødelighet og god tilgang 

på karpefiskunger som fiskeføde i flomåret 1995. Den tilsvarende nedgang i andel 

karpefisk, spesielt ungfisk av mort, laue og flire forklares med predasjon fra abbor. 

Allerede i 1998, og helt klart i 1999 er fiskesamfunnet tilbake til en "normal" 

situasjon, der andelen av abbor er redusert til opprinnelig nivå, og fangstene av 

karpefisk igjen har økt. 

Delprosjekt fugl 
I løpet av våren 1999 ble det gjennomført fem fullstendige tellinger av våtmarksfugler 

i Nordre 0yeren. Dessuten ble det gjort to tellinger som omfattet de 

vestlige/sørvestlige delene av området. 

Høsten 1999 ble det gjennomført lO spesielle registreringer i forbindelse med 

vannstandspendlingene. I tillegg ble det gjennomført 3 spesielle registreringer av 

sangsvanenes bruk av området. 

Gjennom resten av året er det utført ukentlige totaltellinger fra faste 

observasjonspunkter som en del av Nordre 0yeren fuglestasjons faste program. 

Våren 1999 

Den mest tallrike arten på vårtrekk, krikkand, hadde høyeste antall ved tellingen 3.4 

med 1056 individer (lav vannstand). Dette er rekordantall så tidlig i sesongen. 

Imidlertid sank antallet krikkender utover i april og ved høy vannstand 17.4 (uvanlig 

høy) var det uvanlig få individer tilstede i forhold til årstiden. Da vannet sank igjen 

økte antallet krikkender for til slutt å gå ned da vannet steg på nytt i slutten av april. 

Disse tallene bekrefter tidligere konklusjoner om at krikkand er avhengig av lav 

vannstand for å raste i 0yeren. 
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Også andre fugler som tidligere undersøkelser har vist at foretrekker lav vannstand 

forekom bare i små antall. Dette gjelder f.eks. vipe, brushane og storspove. Storspove 

pleier nonnalt å forekomme i størst antall i siste halvdel av april, men i år var de 

høyeste tallene i første del av måneden. 

Arter som tidligere erfaringer har vist at forekommer mer uavhengig av vannstanden 

viste tilsvarende mønster i år også. For eksempel var det en del brunnakker tilstede 

også i begynnelsen av mai da vannstanden var blitt ganske høy. 

Som tidligere var de aller fleste konsentrasjonene av fugler i overgangssonen mellom 

vann og mudderflater. 

Høsten 1999 

Så og si alle vadefuglarter har forekommet i størst antall ved lave vannstander. Årets 

resultater bekrefter dette med dramatisk tydelighet. I den beste trekkperioden rastet 

hundrevis av vadere ved lav vannstand, mens det nesten ikke fantes noen vadere ved 

høy vannstand. 

Årets data viste en mye mer ensartet effekt på andefugler enn tidligere ved at de fleste 

artene gikk ned i antall ved høye vannstander. Kvantitativt sett var antallet andefugler 

ved lave vannstander 2-60 ganger så høyt som ved høye vannstander. 

Prosjektet blir videreført i 2000. 

Referanse: Hanssen, J.T. 2000: 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 

Fiskeinteresserte i Stjørdalsvassdraget, Nord-Trøndelag, kjenner Gråelva. 
Dette er en av de viktigste gyte- og oppvekstelvene for sjøørreten i vassdraget. 
I øvre deler er elva særdeles produktiv, til tross for at den kanskje ikke alltid 
virker attraktiv på grunn av sitt grå utseende. 

Gråelva bærer sitt navn med rette. Den går ofte helt grå på grunn av høyt 
slaminnhold fra de store områdene med kvikkleire som den renner gjennom. I 
forbindelse med store nedbørsmengder og flom blir siktedypet bare noen få 
centimeter, og i de nedre delene av vassdraget er vannet alltid gråblakket. I de 
Øvre sideelvene er vannet relativt klart og rent, med unntak under ekstrem 
flom. Slampartiklene i vannmassene sedimenterer nedover og avsetter seg på 
bunnen og dekker steiner og vegetasjon. Slammet dekker porer og hulrom i 
bunnsubstratet, og kan føre til problemer for dyrelivet i elva. 

Elva graver i de ustabile leirmassene og store utglidninger og ras har 
forekommet. For å stabilisere leirmassene startet NVE i 1992 forbygging av 
elva. På de mest rastruede områdene blir elvebunnen dekket av 1-2 m tykt lag 
med steinblokker, som er sprengt ut av fjellet. I anleggsperiodene blir 
elvevannet meget grått, og spesielt i 1997 var effekten av dette tydelig med 
stor slamføring i vassdraget. 

I 1996 startet NINA flerfaglige undersøkelser i vassdraget med spesiell vekt på 
bunnfauna, ørret som lever av bunndyr og oter og mink som utnytter ørreten. 
Hensikten var å undersøke hvordan steinsettingen påvirker dyrefaunaen i 
vassdraget. Bunnfaunaen, som hovedsakelig består av larver av steinflue, 
døgnflue, vårflue og fjærmygg, ble undersøkt på steinsatte og ikke-steinsatte 
områder i elva. ørreten, som er den dominerende fiskearten i vassdraget, ble 
undersøkt med hensyn på habitatvalg hos ungene, diett, tetthet og produksjon. 
Til slutt ble oter og mink studert med hensyn på habitatvalg i forbindelse med 
steinsettingen, tetthet og fødevalg. 

Påvirker steinsetting av elvebunn ørretens levevis? 
0rretungene i Gråelva utnytter både de steinsatte og ikke-steinsatte områdene i elva, 

men tettheten varierer med substratet og med ungenes størrelse og alder. Like etter 
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klekking i juni var tettheten av yngel (O år) høyest på de ikke-steinsatte øvre delene i 

vassdraget, med gjennomsnittlig 490 individer pr. 100 m2 • På enkelte steder i dette 

området var tettheten svært høy, som i 1996 med 1327 yngel pr. 100 m2• Tettheten 

avtok nedstrørns. På de steinsatte områdene var det lite yngel i juni (3 individer pr. 

100 m2 ), og helt nederst i vassdraget ble ikke yngel fanget i det hele tatt. Dette viser 

at ørreten hovedsakelig gyter i de Øvre delene og ikke benytter de steinsatte områdene 

for reproduksjon. Årsaken synes innlysende: substratet egner seg dårlig som 

gytesubstrat. Til steinsettingen av elva er det benyttet "skytestein" med skarpe kanter. 

Disse blokkene er både for store (opptil 80 cm i diameter) og spisse til at ørreten kan 

grave gytegroper der slik at hunnene får beskyttet rogna. Utover sommeren og høsten 

var fortsatt tettheten av yngel høy i gyteområdene, men den økte nedstrøms på 

steinsatte områder. I første leveår er ørret yngelen ofte stedbunden til det området der 

den er født. Etter som den vokser blir bestanden uttynnet på grunn av plassmangel. 

Dette skjer dels gjennom dødelighet, dels gjennom vandring fra gyteområdene og 

nedover til steinsatte områder. Hvordan er så tettheten av ett- og toåringer? Tettheten 

av disse er ikke vesentlig høyere i de ikke-steinsatte områdene som i de steinsatte. 

Som kjent, foretrekker ørreten steinet substrat, og preferansen for grovere 

bunnsubstrat øker med størrelsen på fisken. Blokker og store steiner som substratet er 

på de steinsatte områdene, er viktig ørrethabitat fordi disse gir godt skjul for fisken. 

Store steiner i elva gjør også at fiskene ikke så lett oppdager hverandre. Dette 

reduserer aggressiviteten og gjør territoriene mindre. 

Årlig produksjon av ørretunger var høyere i gyteområdene øverst i vassdraget enn i 

steinsatte områder lenger ned, og lavest på ikke-steinsatte områder helt nederst i 
Gråelva. Høyest målte årlige produksjonen i gyteområdene var 1,63 kg ørretunger pr 

100 m2, mens laveste produksjon var nederst i Gråelva med 30 g pr 100 m2 • 

Hvordan er produksjonen i Gråelva sammenliknet med andre vassdrag.? 

Årlig ørretproduksjon i elver er vanligvis under 3 kg pr 100 m2• Fra danske elver er 

ørretproduksjonen funnet å være mellom 1,4 og 3,3 kg pr. år. Vi anser derfor 

produksjonen på de ikke-steinsatte gyteområdene som meget god for breddegraden 

(63 ON). Vi har bare målt produksjonen av unger (0-2 år) og tallet ville vært høyere 

om kjønnsmodne individer hadde vært inkludert. Årsaken til at vi har sett bort fra 
disse er at bestanden i Gråelva også omfatter individer som vandrer ut i Stjørdalselva 

og Trondheimsfjorden. Det er således vanskelig å bestemme hvor stor del av 

produksjonen av voksen fisk som har foregått i Gråelva og hvor stor del som er 

produsert nedstrøms. 0rretproduksjonen i Gråelva er dårlig, spesielt på de nederste 

områdene. Der begynner verdiene å nærme seg de laveste som er oppgitt annensteds 

fra. Dette har sammenheng med at næringsproduksjonen der er lav. 

Hva spiser ørreten og hvor mye? 

Ungenes favorittmat er larver av fjærmygg, vårfluer, døgnfluer og steinfluer. Den 

spiser også dyr som den finner på bunnen som for eksempel muslinger, snegl, 

rundormer, midd, edderkopper, sommerfugllarver og meitemark. Hvor mye yngelen 
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spiser av de ulike næringsgruppene varierer med næringstilbudet. ørreten bruker 

synet når den er på jakt etter mat. Den kan derfor ha problemer med å fange mat når 

sikten er dårlig, som den er til enkelte tider i Gråelva. Generelt innen gruppene døgn-, 

stein- og vårfluer spiser ørreten de mest eksponerte, svømmende artene som det er 

flest individer av. Det vil si døgnfluen Baetis rhodani og vårfluen Rhyacophila 

nubila. 

Hvor mye spises? I løpet av ett år spiser ørretungene, 2 år og yngre, ca. 560 g tørrvekt 

næringsdyr pr 100 m2, tilsvarende 2250 g våtvekt av næringsdyr. Av tørrvekten 

utgjorde døgn-, stein- og vårfluer samt fjærmygg 51,5 %. Blant ørretens viktigste 
næringsdyr var 3 arter døgnfluer, 3 arter vårfluer samt fjærmygg. Biomassen i 

tørrvekt av disse var 63,5 g pr. 100 m2• Regner vi produksjonen som fire ganger 

biomassen blir totalproduksjonen av disse insektlarvene ca. 250 g pr 100 m2 i året. 

Årsproduksjonen av bunndyr i elva er således beregnet til 12 % mindre enn det 

ørretungene spiser i løpet av ett år. Vårt resultat at ørreten spiser mer enn det som 
produseres av næringsdyr på den samme strekningen i elva, skyldes at en stor del av 

næringen som ørreten tar kommer drivende. Dette betyr at områdene ovenfor bidrar 

med næring samt at en del av næringsdyrene befinner seg i vannmassene og ikke på 

bunnen der innsamlingen foregår. En tredje årsak til at ørreten kan ta mer enn den 

beregnede produksjonen av næringsdyr er at den også eter andre dyr enn det 

bunndyrproduksjonen er beregnet utfra, for eksempel sommerfugllarver som kan falle 

ut i elva og meitemark som skylles ut under flom og oversvømmelser av marka langs 

elva. 

Steinsetting, en fordel eller ulempe for ørret? 

Steinsettingen av Gråelva har ført til redusert utvasking av leire. Dette har ført til 

klarere vann og mindre slam på vegetasjon og steiner i elva. Reinere vann bedrer 

livsvilkårene for både fisk og bunndyr. Men selv om vannet er blitt klarere kan 

endringer i habitatet som følge av forbyggingen, virke negativt på dyrelivet. Ved 

steinsettingen blir det benyttet store, spisse "skytes teiner" med skarpe kanter. Disse 

steinene egner seg dårlig som gytesubstrat, fordi blokkene er for store til at ørreten 

kan grave gytegroper der. Dersom disse blokkene dekkes med "gytegrus" vil 
imidlertid ørreten kunne benytte disse områdene til gyting. 

ørret er meget sky, og skjul er derfor viktig for valg av leveområde. Overheng og 

store steiner i elva er viktig i et ørrethabitat. I de steinsatte områdene er overhengende 

trær og annen kantvegetasjon fjernet. Dette fører til at mye sollys slippes inn og 

ørretungene blir mer eksponert. Steinsetting med blokker, slik som i Gråelva, kan 

muligens bøte noe på dette ved at det er hulrom mellom steinene hvor ørretungen kan 

skjule seg, men nedfallet av næringsdyr fra omkringstående vegetasjon blir sterkt 

redusert. 

Forvaltningsmessig relevans 

Prosjektet har gitt grunnlag for å trekke følgende forvaltningsrettede konklusjoner: 
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• Stor slamføring og leirtilførsel i elver reduserer produksjonen av næringsdyr og 

ørret. 

• Steinsetting for stabilisering av bunnen og reduksjon av slamføringen har 

stimulerende effekt på den biologiske produksjonen. Steinsatte områder fungerer 

som oppvekstområde for yngel. 0rretungene finner skjul og mat mellom 
steinblokkene. 

• Steinsetting med skytes tein fungerer ikke som gyteområde for ørret. Steinene er 
store, spisse og skrape og uegnet som gytesubstrat. 

• Skal steinsatt område fungere som gyteområde, er det nødvendig å bruke naturlig 

elvegrus der steinene er avrundede i formen og av varierende størrelse mellom 

0,5 og 10 cm i diameter. De store steinene er nødvendig sentralt i gytegropa. De 

gir et stabilt skjul for eggene. Den mindre grusen brukes til å dekke eggene etter 

gytingen. 

• Selv stor ørret gyter i små bekker. Det er derfor viktig å ta vare på bekken i 

kulturlandskapet. Ved eventuelle inngrep er det nødvendig å passe på at substratet 

er riktig og at kanaliseringen holdes på et minimum. Kantvegetasjon bør også 

beskyttes. Denne gir skjul og næringstilførsel. 

• Årlig energiproduksjon av ørretunger (0-2 år) ble beregnet til opptil 1,6 kg pr. 

100 m2• Dette er god produksjon som viser Gråelvvassdragets potensiale som 

ørretprodusent og av stor betydning for sjøørreten i Stjørdalsvassdraget. 

Prosjektet ble avsluttet i 1999. 

Referanse: 10nsson, N. 2000: Hvordan påvirker steinsetting den biologiske 

produksjonen i et vassdrag? ørret- og invertebratundersøkelser i Gråelva, Nord

Trøndelag. NINA, intern rapport. 
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Gråelva - gytegrus 
Restaurering og konstruksjon av gyteområder for sjøaure og laks 

Hans Mack Berger, NINA 

Målet er å etablere en metode for restaurering av gyteområder for laksefisk i elver 

som har vært utsatt for inngrep. Metoden skal prøves ut som et full-skala eksperiment 
i Gråelva i Nord-Trøndelag. Delmålene er: 

l. Prøve ut hvilken av to alternative grustyper som egner seg til restaurering av 
gyteplasser for laks og sjøaure. 

2. Undersøke om sjøaure og laks velger gyteplass ut fra grustype og/eller 
vannhastighet. 

3. Undersøke hvor stabile de to grustypene er og måle endringer i massene over tid. 

4. Undersøke om tilrettelegging av gyteplasser i den steinsatte delen av Gråelva kan 

føre til økt yngelproduksjon av sjøaure og laks i vassdraget. 

Det ble anlagt 9 områder for utlegging av grus over en strekning på omlag 2,5 km. 

Hver stasjon ble anlagt i de nederste 5-10 m av eksisterende kulper. En prinsippskisse 

av metoden er vist i figur l og 2. Tre av kulpene ble gjort dypere ved å heve 

terskelkrona med 0,5-1 m. Dette ble gjort for å få tilstrekkelig dybde og stabilt anlegg 
for grusen, samt for å øke muligheten som potensielle ståsteder for voksenfisk. 

Utlegging av grus 
Den samfengte grusen ble tatt direkte fra grustaket uten å bli sortert på forhånd og 

inneholdt således mye finpartikler og også stor stein. Den andre grus typen var sortert 

i grustaket og inneholdt grus med diameter fra 18-100 mm. De to forskjellige 

grustypene ble holdt atskilt. Det ble tatt prøver av bunnsubstratet fra 

eksperimentkulpene og fra naturlige gyteplasser i elva. Prøvetaking av grus fra 

deponiene ble også foretatt. På basis av sikteresultatene ble det regnet ut en index 

(Fredle index), som beskriver gruskvaliteten med hensyn på overlevelse for egg og 

yngel hos laksefisk (Wentworth 1922, Montgomery et al. 1996). De foreløpige 

resultatene viser at den sorterte grusen hadde bedre egenskaper som gytegrus enn den 

samfengte. Sammenlignet med substrat fra gyteområdene i Hofstadelva (naturlig 

grus), er den utlagte sorterte grusen også bedre egnet til gyting (figur l). 

Oppmåling og tilrettelegging av grus i områdene 
Hver stasjon ble oppmålt ved å anlegge fastpunkter i hvert av hjørnene forut for 

grusutleggingen. Utlegging av grus og senere målinger av vanndybde og 
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Figur 1. Fredle index for utlagt grus (sortert og samfengt) og for grus fra naturlige gyteområder i 
vassdraget. 

vannhastighet tok hele tiden utgangspunkt i fastpunktene for å gi sammenlignbare 

resultater. Prinsippskisse for plassering av grus i forhold til kulpene er vist i figur 2 og 

opplysninger om de enkelte stasjonene fremgår av tabell l. Grusen ble transportert ut 

til prosjektområdene med dumper og de to grustypene ble forsøkt anlagt i like store 

volum ved siden av hverandre i elveleiet. Grusen ble jevnet utover med gravemaskin 

der dette var nødvendig, slik at grusdybden i gjennomsnitt ble omlag 40 cm for begge 

grustypene. Den sorterte grusen ble anlagt til høyre (sett oppstrøms) i alle områdene. 

Vanndybde og vannhastighet 
Det ble foretatt oppmåling av vanndybde på alle stasjonene før grusen ble lagt ut. 

Tilsvarende målinger ble gjentatt i juni omlag en uke etter at grusen var lagt ut. Det 

ble også foretatt oppmåling av stasjonene i slutten av november, dvs. etter at 

gyteperioden var antatt å være avsluttet. Da ble imidlertid målingene bare foretatt på 

de to nederste meterne av stasjonene for å unngå å tråkke for mye i eventuelle 

gytegroper. 

Vannhastighetsmålinger vil bli sammenholdt med lokalisering av gytegroper. 

Foreløpige resultater viser at gytegropene ligger nederst i kulpene, nær «brekket», der 

vannhastigheten er høyest (0,3-0,7 mls). Den samfengte grusen ble i større grad 

vasket bort enn den sorterte. Vanndybden mot høyre elvebredd (8-16 m) er mindre 

enn mot venstre (0-7 m). Dette skyldes at den store andelen av finmateriale i den 

samfengte grusen er vasket bort (22,7 % partikler < l mm mot 1,3 % i sortert grus). 
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Figur 2. Prinsippskisse av kulp med de to utlagte grustypene, sortert til høyre og samfengt til 
venstre. Snitt A-A ved terskelkrona. Snitt B-B, 3 m inne i kulpen. 

Fiskeu ndersøkelser 
Tetthetsregistreringer av laks- og ørretunger ble gjennomført med elektrisk 

fiskeapparat like nedstrøms alle de 9 områdene. For å undersøke om det allerede var 

yngelproduksjon i den steinsatte delen av vassdraget ble det elfisket allerede i slutten 
av mai. Det ble ikke fanget årsyngel (0+) på noen av de 9 områdene i mai i de 

områdene der grus skulle legges ut i motsetning til i de naturlige gyteområdene i 

Hofstadelva (tabell l). For å følge utviklingen utover i sesongen ble elfiske foretatt 
ytterligere 2 ganger i 1999 (juni og august). På hver stasjon ble det fisket tre ganger 
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med minimum 20 minutters mellomrom. Tetthet av yngel og ungfisk er beregnet til 
antall individer per 100 m2 (Bohlin et al. 1989). 

Sm 

Stasjon VIII, Areal (10x8m)=80 mL 

I::·~·I Grus (samfengt) 

c::zJ Grus (sortert) 

Figur 3. Stasjon VIII sett ovenfra med plassering av de forskjellige grustypene. 

Tabell l. Tetthet av ørret og laksunger (antall per 100 m2) i den steinsatte delen 
(prosjektområdet) i Gråelva sammenliknet med områdene nedstrøms og 
oppstrøms i mai, juni og august 1999. 

Nedstrøms Steinsatt område Oppstrøms 

steinsatt område Prosjektområdet Steinsatt område 

Laks ørret Laks ørret Laks ørret 

Alder 0+ ~1+ 0+ ~1+ 0+ ~l+ 0+ ~1+ 0+ ~1+ 0+ 

Mai 0,0 2,3 0,0 71,3 0,0 9,4 176,9 44,1 

Juni 0,0 0,8 51,2 44,9 0,0 17,4 381,7 30,3 

August 0,0 9,1 8,7 6,2 0,5 4,2 70,0 32,0 39,9 15,1 85,9 57,6 

Resultatene fra ungfiskundersøkelsene i 1999 er i samsvar med resultater fra tidligere 
undersøkelser i Gråelva (Berger 1994, 1997, Jonsson 1996). ørreten gyter i øvre 

deler av vassdraget, bl.a. i Hofstadelva og Råelva, og yngelen synes å vandre ut 
(transporteres nedstrøms) fra ovenforliggende områder til Gråelva utover sommeren. I 
august ble 0+ innsamlet på alle stasjonene, også nederst i vassdraget. Jonsson (1996) 

mener at en forklaring på at yngel ble fanget i de steinsatte områdene i august og 
oktober og ikke i juni, kan være at yngelen klekte seinere i de steinsatte områdene i 
Gråelva enn i de ikke steinsatte i Hofstadelva. Jonsson mener videre at denne 
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hypotesen imidlertid ikke kan være riktig, fordi yngelen som ble fanget på de 

steinsatte områdene i august og oktober var av samme størrelse som den som ble 

fanget på de ikke steinsatte områdene på samme tidspunkt. Steinene som blir brukt i 

steinsettingen av elva er sprengstein, som er både spisse og til dels store og synes ikke 

å være egnet gytesubstrat for ørret. 

Områdene i den steinsatte delen av Gråelva har imidlertid relativt høye tettheter av 

eldre ungfisk (~1+), noe som sannsynligvis skyldes rik tilgang på skjul og næring 

mellom steinene. 

Gytefiskreg istreri nger 
Gyteaktivitet på de forskjellige områdene ble gjort ved jevnlige visuelle registrering

er, dokumentert med videokamera. På grunn aven del anleggsvirksomhet i elveleiet 

ovenfor prosjektområdet var grusen tilslammet. På lav vannstand var det relativt lett å 

observere om det hadde vært graveaktivitet i de utlagte grusområdene. Lysere partier i 

grusen der belegget på steinene var vasket bort ble registrert som et mål på gyte
aktivitet. Det ble også registrert voksenfisk med gyteadferd i noen av områdene. 

Figur 4. 

En av testkulpene (område VIII) der substrat berørt av fiskens graveaktivitet er vist i grønt, mens 
den totale prøveflaten med de to grustypene er vist med rødt omriss. 
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I den steinsatte delen av Gråelva ble det ikke påvist yngel (0+) av aure eller laks i mai 

før utlegging av to grustyper, samfengt og sortert, ble gjennomført i midten av juni. 

Den sorterte grusen var mer stabil enn den samfengte, som allerede kort tid etter 

utlegging delvis var vasket bort. I oktober 1999 ble det påvist gytegroper på 8 av 9 

restaurerte gyteområder. Det ble observert høyest gyteaktivitet på områdene med 

sortert grus. 

Prosjektet blir videreført i 2000. 

Referanse: Berger, H.M. 2000: Gråelva gytegrus. NINA intern rapport. 
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Konsekvenser av regulerings
inngrep på vannvegetasjon i 
elver: Tilgroing med krypsiv 
En kunnskapsstatus 

Stein W. Johansen, Marit Mjelde, NIVA og Tor Erik Brandrud, NINA 

Den største vegetasjonsendringen som er registrert i norske, regulerte vassdrag er 

framveksten av problemplanten krypsiv (Juneus bulbosus = J. supinus). Dette er en 

flerårig plante som kan bli opp til 3 m lang, og som kan danne kompakte bestander på 

stilleflytende elvestrekninger. Planten har et tyngdepunkt i sørlige og vestlige 

kyststrøk, og det er også her den i hovedsak danner problemvekst. 

En tilgroing av krypsiv har lenge vært kjent fra Otra og Mandalsvassdraget, og i disse 

vassdragene er det nå foretatt tiltak for å fjerne/redusere planteveksten. NIVA har 

tidligere foretatt omfattende enkeltundersøkelser av krypsiv i Otra, 

Mandalsvassdraget og Ekso, samt spredte registreringer i andre vassdrag med kraftig 

krypsivvekst. Det er også foretatt en rekke undersøkelser av kalkede innsjøer med 

problemvekst av krypsiv (Sørvestlandet). Det er videre foretatt ulike vekstforsøk for 

bLa. å belyse vekstbegrensende faktorer. 

På bakgrunn av overnevnte studier har NIVA etterhvert dannet seg et bilde av (i) hvor 

problemvekst oppstår (type vassdrag, type biotop) og (ii) årsaker til problemveksten, 

herunder betydningen av ulike reguleringsinngrep. De seineste årene er det også 

samlet en del erfaring med hensyn på ulike bekjempningstiltak (undersøkelser i Otra, 

Mandalsvassdraget). 

Dette prosjektet tar sikte på å samle og syntetisere denne kunnskapen om 

problemomfang, årsaker og tiltak til en oversiktlig kunnskapsstatus med følgende 

målsettinger: 

• sammenstille eksisterende data med hensyn til problemvekst av krypsiv i 
regulerte elver 

• kartlegging av problemomfang (typer av vassdrag, typer av biotoper) og 
karakterisering av problemvekst 

• årsaker til økt vekst, mekanismer, påvirkningsfaktorer 

• evaluering av vegetasjonsbekjempende tiltak 

Prosjektet videreføres i år 2000. 
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Referanse: Johansen, S.W., Mjelde, M. (NIVA) og Brandrud, T.E. (NINA) 2000: 
Konsekvenser av reguleringsinngrep på vannvegetasjon i elver: Tilgroing med 

krypsiv. En kunnskapsstatus. NIVA 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 4079 smolt i 1999. 

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 1839 
laksesmolt større enn 9,4 cm og det ble fanget 150 auresmolt større enn 9,9 cm. 

Andelen auresmolt utgjorde 8,0 % 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 - 1999 var smolten 

3,4 - 3,8 år. Gjennomsnittsalderen hos laksen var 3,8 ± 0,6 i 1999. 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 1999 var 3,1 ± 0,5 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 

159728 som representerer 5,3 smolt per 100 m2 • Estimatet er blant de laveste etter 

reguleringen. Antall gytefisk har vært tilstrekkelig til og med 1994 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 virker negativt inn på smoltproduksjonen. 

Prosjektet blir videreført i 2000. 

Referanse: Hvidsten, N.A. og Johnsen, B.O. 1999: Bestand- og 
rekrutteringsundersøkelser i Orkla. NINA intern rapport. 
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Holdninger til vassdragsinngrep 
og vassdragsrestaureringer 
Målsettingen med prosjektet er å kartlegge holdninger hos forvaltere, 

grunneiere og brukere til inngrep i vassdrag og til restaurering, 

rehabilitering og avbøtende tiltak i vassdragene 

Torbjørn Østdahl, Trond Taugbøl og Joar Vittersø, NINA 

I Sosiale 
grupper 

Fø-IeJseme ssige 
evalueringe r eN objektet 

r-----.t (eks vakkert, godt, 
behagelig e1l:.) 

KllIUISkaper og 
}-----;~ informasjanornobjekæt 

Kankre æ hardliIlger i 
}----'"'""" tilknytning ti objekæt 

Figur 1. Modell for måling av holdninger til inngrep og tiltak i vassdrag. 

Prosjektet er planlagt å gå over 2 år. der arbeidet det første året i hovedsak har 

omfattet gjennomføring av strukturerte intervjuer i utvalgte vassdragsområder som 

representerer ulike typer vassdragsinngrep og tiltak. Intervjuene er gjennomført for å 

prøve ut ulike typer spørsmål og skalaer knyttet til holdninger til vassdragsinngrep og 

tiltak med tanke på utforming av spørreskjema til en større spørreundersøkelse i 2000. 

I tillegg gir intervjuene et datamateriale som i seg selv gir materiale for egne analyser 

på prosjektet. 

11999 er det gjennomført intervjuer med ca. 80 personer som representerer hhv. 

grunneiere. forvaltere og brukere av vassdragene innenfor 4 case-områder (se tabell 

1). 
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Tabell 1. Valg av områder for datainnsamling. 

Vassdrag Kommune Type inngrep Restaureringstiltak Brukerinteresser 

Glomma ved Grue, Hedmark Flomverk Flomsikringshensyn 

Kirkenær Friluftsliv 

Jordbruk 

Måna Tinn, Telemark Vannkraftutbygging Minstevannføring Vannkraftutnyttelse 

Terskler Friluftsliv 

Kaskadestryk 

(kanskje) 

Smalelva Spydeberg, Kanalisering Habitattiltak Jordbruk 

Østfold Fjerning av kantsone Friluftsliv 

Moelva Ringsaker, Kanalisering Tilrettelegging for Friluftsliv 
Hedmark Forbygging rekreasjon i Fiske 

tilknytning til Flomsikringshensyn 

tettsted 

Terskler og 

steingrupper 

Intervjuene har vært knyttet til 3 billedserier (hver med 8 bilder), der 

intervjuobjektene er blitt bedt om å bedømme hvert bilde mht. en rekke kvaliteter (se 

eksempel på dette i tabell 2). Billedserie A har inneholdt bilder av norske 

vassdragstyper. Billedserie B inneholder bilder av de typer vassdragsinngrep som er 

gjennomført i de forskjellige case-områdene, mens billedserie C er bilder av ulike 

typer restaureringer og avbøtende tiltak hvorav noen kan være aktuelle å gjennomføre 

i case-områdene. Kvalitetene eller egenskapene intervjuobjektene har blitt konfrontert 

med for hvert bilde, er delvis hentet fra generelle holdnings skalaer og har delvis vært 

utprøving av nye skalaer tilpasset vassdragsproblematikk. 

Eksempel på bilder som er brukt i intervjuene: 
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A4 

A4 Elv i kulturlandskap. 

-----------------
B5 

85 Kanalisert og forbygd elv. 
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C3 Terskler, steingrupper og tilrettelegging for rekreasjon i en tidligere kanalisert elv. 

Tabell 2. Eksempel på type spørsmål i intervjuene. 

På en skala fra -5 til +5 hvordan vil du vurdere bilde B5 med disse ordparene. 

Nøytral 

Stygt -5 -4 -3 -2 -1 O 2 3 4 5 Pent 

Negativt -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 Postitivt 

Uinteressant -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 Interessant 

Kaotisk -5 -4 -3 -2 -1 O 2 3 4 5 Harmonisk 

Tamt -5 -4 -3 -2 -1 O 2 3 4 5 Utfordrende 

Utrygt -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 Trygt 

Skadelig for -5 -4 -3 -2 - 1 O l 2 3 4 5 Gunstig for 

rekreasjon rekreasjon 

Skadelig for -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 Gunstig for dyre og 
dyre og planteliv planteliv 

Til hinder for -5 -4 -3 -2 -1 O l 2 3 4 5 Gunstig for 

næringsutøvelse næringsutøvelse 
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Tilhinderfor -5 -4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 5 

næringsutøvelse 

Bruker du denne typen vassdrag i forbindelse med rekreasjon 

Gunstig for 

næringsutøvelse 

Aldri -5 -4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 5 Svært ofte 

Slik du ser det, hva er den mest positive effekten av dette tiltaket/inngrepet 

Og hva er den mest negative effekten av dette tiltaket/inngrepet 

Kort om resultater 
De foreløpige resultatene er basert på 63 av intervjuene og antyder to ting. For det 
første brukes de beskrivende begrepene (ordparene) relativt homogent for de ulike 

bildene. Faktoranalyser av datamaterialet viser at det for de fleste bilders 

vedkommende dreier seg om enten l-faktorløsninger eller 2-faktorløsninger. Med 1-

faktor løsning tenker vi på at de evalueringer som er gitt handler om en enkelt 

dimensjon. En 2-faktor løsning betyr at det er to dimensjoner som disse bildene 

evalueres i forhold til. Faktoranalysen gir altså et empirisk estimat av hvor mange 

dimensjoner informantene benytter seg av når de evaluerer bildene. Med så få 

informanter som vi har i dette forprosjektet er imidlertid faktoranalysen noe ustabil, 

og vi valgte av hensyn til denne skissemessige rapporteringen å konsekvent bruke 2-
faktor løsninger for alle bildene. De to faktorene kan tentativt kalles for "Estetiske 

kvaliteter" og "Nytte kvaliteter" ved de ulike bildene. Det var en tendens til at bildene 

i gruppe A hadde en mer tydelig 2-faktorstukturen gruppe B og C, men denne 

tendensen må bekreftes hos et større utvalg før man kan trekke noen menings.fulle 

slutninger om faktorstukturen i materialet. 

Det andre foreløpige funnet fra denne undersøkelsen viser klare forskjeller mellom de 

tre grupper av informanter (dvs. brukere, forvaltere og grunneiere). For bildene i 

gruppe A hadde forvalterne en høyere skåre på den estetiske dimensjonen, mens 

brukerne hadde den høyeste skåren på nytte dimensjonen. For bildene i gruppe B var 

bildet annerledes da grunneiere her hadde høyest skåre for både den estetiske 

dimensjonen og for nytte dimensjonen. Forskjellene for bildeseriene A og B er 

signifikante på henholdsvis p < ,05 og P < ,001. For bildeserie C fant vi ingen 

signifikante forskjeller mellom gruppene. Det var imidlertid en tendens til at brukere 

her skåret høyest, forvaltere middels høyt og grunneiere lavest på både estetikk og 

nytte. Disse resultatene er visualisert i figur 1. 

At forholdet mellom gruppe-gjennomsnittene var relativt like for bildeserie B og C, 

mens den varierte for serie A, støtter resultatene fra faktoranalysen, der A-bildene 

hadde en mer tydelig 2-faktorstruktur enn B- og C-bildene. 
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Vi kan allerede på bakgrunn av dette veldig foreløpige materiale si at det finnes 

målbare forskjeller i måten ulike vassdragsinngrep vurderes på. Estetiske og 

nyttemessige aspekter vurderes ulikt av forskjellige grupper, og ulike typer av inngrep 

vurderes også på forskjellig vis. Vår hypotese er at det er kombinasjonen av 

holdninger og den meningskontekst vassdragsinngrepene tolkes i forhold til som 
avgjør hvordan inngrepet evalueres. Denne antakelsen vil stå sentralt i det videre 

analysearbeidet. Allerede nå kan vi imidlertid si at ulike aktører ser forskjellige ting 

og vektlegger ulike aspekter ved en elvestrekning, selv om de objektivt sett vurderer 

den samme type vassdragsinngrep. 

Prosjektet vil bli videreført i år 2000. 

Referanse: 0stdahl, T., Taugbøl, T. og Vittersø, J. 2000: Holdninger til 

vassdragsinngrep. NINA intern rapport. 
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Forekommer tørke i Europa 
hyppigere og har tørkene blitt 
mer alvorlige? 
Hege Hisdal (NVE), Lena M. Tallaksen (UiO), Kerstin Stahl og Siegfried 

Demuth (Univ. i Freiburg, Tyskland) 

Tørke påvirker mange sider av vårt miljø og samfunn. En fremtidig økning i Europas 

vannbehov vil være mest kritisk i perioder med alvorlig tørke. Forandringer i omfang 

og hyppighet av tørkeperioder vil ha omfattende innvirkning på vannforvaltning, 

jordbruk og akvatiske økosystemer. Med den forventete framtidige globale 

temperaturøkning, er vitenskapsfolk i stor grad enige om at det globale hydrologiske 

kretsløp vil forsterkes slik at hyppigheten av ekstreme situasjoner som tørke og flom 

vil øke. Det internasjonale klimapanelet (IPCC) understreker dette i sin vurdering av 

den regionale sårbarheten for klimaendringer (Watson et al., 1997). For Europa er det 
konkludert med at: "Major effects are likely to be felt through changes in the 

frequency of extreme events and precipitation, causing more droughts in some areas 

and more river floods elsewhere". Det understrekes særlig at vannforsyningen i de 
sørlige delene av vårt kontinent, vil bli påvirket som følge av flere tørker. Media 

hevder ofte at alvorlige tørkehendelser i den senere tid er et bevis på at klimaet 

allerede er forandret på grunn av menneskelig påvirkning. Mange europeiske 

vassdrag har hatt alvorlige tørker sent på 80-tallet og på 90-tallet. Det påstås også at 

tørkeepisoder de siste tiårene har blitt verre i det meste av det sentrale og østlige 

Europa, fordi hyppigheten, varigheten og styrken av tørkeepisodene har økt. 

Definisjon av tørke 
Tørke kan betraktes som et normalt, gjentakende klimafenomen. Det er et relevant 

begrep i ethvert klimatisk område. Tørke blir vanligvis definert som underskudd på 

nedbør eller avrenning, eller som en vannbalanseindeks. En diskusjon omkring ulike 

måter å definere tørke finnes for eksempel i Dracup et al., (1980) eller Wilhite og 

Glantz (1985). Ulike tørkedefinisjoner basert på forskjellige klimatiske og 

hydrologiske variable eller kombinasjoner av slike variable, kan gi forskjellige 

regionale og/eller tidsmessige mønstre. I undersøkelsene som beskrives i det 

følgende, er det valgt en definisjon på tørke, som har direkte relevans for europeisk 

vannindustri og forvaltningen av vassdragsmiljøer. Tilgangen på vann til 

miljømessige og industrielle formål i Europa kontrolleres i første rekke av 

variabiliteten i nedbør og den resulterende avrenningen. Hydrologisk tørke er definert 

som underskudd i avrenning og vil innbefatte perioder da avrenningen ikke er stor 

nok til å opprettholde et gitt forbruk. Definisjonen som benyttes i dette studiet må 

også være anvendelig innenfor alle de ulike klimatiske og hydrologiske forhold i 

Europa, og må kunne nyttes i kvantitative analyser. Terskelnivåmetoden (Yevjevich, 
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1967) der tørke defineres som perioder hvor avrenningen er under et gitt terskelnivå, 

oppfyller de nevnte kriterier. Tørkens varighet er definert som det antall 

sammenhengende dager vannføringen er under det gitte terskelnivå. Tørkens 

underskuddsvolum er det kumulerte vannføringsunderskuddet for perioden hvor 

vannføringen ligger under terskelen. En slik definisjon av tørke danner 

utgangspunktet for den europeiske trendanalysen av hyppigheten (antall tørker pr. år) 

og alvorligheten (maksimum underskuddsvolum, AMV, og varighet, AMD, hvert år) 

av tørke. 

Data og metode 
FRIEND-databasen EWA (European Water Archive) er en database bestående av 

mer enn 4500 målestasjoner fra hele Europa, der 40 % har observasjonsserier på 30 år 

eller mer (Roald et al., 1994). Disse avløpsseriene med døgndata gir en unik mulighet 

til å undersøke endringer i hyppighet og alvorlighet i tørke i Europa. De romlige 

mønstrene tørketrender analyseres for fire forskjellige perioder (1911-1995: 2 

stasjoner, 1962-1995: 365 stasjoner og 1962-1990: 612 stasjoner). To statistiske 

trendtester er benyttet (Mann-Kendall- og permutasjonstest). 

Resultater 
Trendene for den volum- (AMV) og den varighetsbaserte (AMD) tørkeparameteren er 
høyt korrelert (r>O,92), mens korrelasjonen mellom trenden i antallet tørker og 

trenden i de to andre tørkeparametrene er lav (r<0,50). 

Oppsummerende statistikk 

Prosentandelen målestasjoner med signifikante positive og negative trender ble 

beregnet. Trendtestene ga samsvarende resultater. Et signifikansnivå på 5 % indikerer 

at signifikante trender kan forventes i 5 % av tilfellene, selv om det ikke eksisterer 

trend i datasettet. Trendtestene for alle tørkeparametrene resulterte i signifikante 

trender for mer enn 5 % av stasjonene. Antallet ligger mellom 15 og 25 %, og varierer 

med periode, parameter og test. For de fleste periodene er antallet negative 

signifikante trender, som indikerer færre alvorlige tørker, høyere enn antallet positive 

trender (mer alvorlige tørker). 

Romlig variabilitet 

Basert på en bestemt periode kan en finne tydelige regionale mønstre. For perioden 

1962-1990 viser det seg at målestasjonene med signifikante trender samler seg i 

grupper, og de omkringliggende stasjonene viser en trend i samme retning. Spania, 

sørlige og vestlige deler av Storbritannia, Den Tjekkiske Republikk og Slovakia er de 

områdene i Europa der tørkene har blitt mer alvorlige. Sørlige deler av Tyskland, 

Østerrike, østlige deler av Europa (for eksempel Hviterussland og Ukraina) og til en 

viss grad vestkysten av Norge har motsatt trend mot mindre alvorlige tørker. 
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Hyppigheten av tørke uttrykt i årlig antall tørkeperioder viser et annet mønster. 

Stasjonene i Den Tjekkiske Republikk og Slovakia, et område med mer alvorlige 

tørker, viser en trend mot flere tørker årlig. Mesteparten av Storbritannia derimot, har 

trend mot færre tørkeepisoder per år samtidig som det er mer alvorlige tørker. Dette 

kan forklares ut fra nedbørfeltenes ulike naturlige magasinkapasitet. En region med 
trend mot flere årlige tørkeepisoder strekker seg langs sørlige deler av Tyskland og 

videre mot sør-vest inn i Frankrike. I Øst-Europa peker trendene både mot mindre 

alvorlige tørker og færre episoder årlig. 

Periodeavhengighet 

Andre analyseperioder gir endrede trendmønstre i enkelte områder. Trendenes 

avhengighet av analyseperiode kan illustreres ved å beregne trender i påfølgende 

perioder for lange serier. Et eksempel fra Tyskland viser at trenden i tørkevolum 

(AM V) kan forandre seg fra signifikant positiv til signifikant negativ. Trenden som 

beregnes er i stor grad bestemt av størrelsen på tørkene i begynnelsen og slutten av 
periodene. 

Konklusjon 

Det finnes ikke noe enkelt svar på om tørke i Europa forekommer hyppigere eller har 

blitt mer alvorlig. Europa kan ikke behandles som en region. Flere ulike mønstre fra 

økt til minkende frekvens, og fra mer til mindre alvorlige tørker finnes for alle 

periodene som er analysert. For de fleste stasjonene ble det ikke funnet signifikante 

trender. Innenfor bestemte "tids-vinduer" er det imidlertid regioner i Europa som viser 

klare mønstre i retning av mer eller mindre alvorlige tørker og flere eller færre tørker 

per år. Mulige forklaringer på dette ligger i et endret klima (nedbør og temperatur) og 

menneskelige inngrep i vassdraget, som for eksempel uttak av grunnvann. 

Prosjektet blir videreført i 2000. 

Referanse: Hisdal, H. (NVE), Tallaksen, L.M. (UiO), Stahl, K. og Demuth, S. (Univ. 

i Freiburg, Tyskland) 2000: Forekommer tørke i Europa hyppigere og har tørkene 

blitt mer alvorlige? Hydrologisk måneds oversikt februar 2000. NVE 
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Vassdragsforvaltning i Japan -
hva kan vi lære? 
Arne Hamarsland og Tore Olav Sandnæs, NVE 

Helhetlig vassdragsplanlegging/-forvaltning 
I en rekke sammenhenger fremhevet japanerne samspillet i vassdraget. Inngrep ett 

sted i vassdraget medfører ofte virkninger ett annet sted. På samme måte vil mange 

ubetydelige inngrep kunne ha en sumeffekt som er betydelig. 

Alle japanske vassdrag har sine helhetlige "rammeplaner" som tar hånd om de fysiske 

forhold. Disse planene rulleres hvert 5. år og er da gjennom en høringsrunde. 

Budsjettene settes opp sammen med denne rulleringsprosessen. Den helhetlige 

miljøforvaltningen av vassdragskorridorene dekkes opp gjennom 

"Miljøforvaltningsplaner for elvearealene". 

Som et eksempel la japanerne vekt på å slippe sand forbi materialsamiedammene sine 

- dette for å unngå bunnsenking nedover vassdraget. Vi bør bli flinkere til å vurdere 

enkeltinngrepene i en større sammenheng - ikke bare ett og ett. 

Mange norske vassdrag har vært gjennom flerbruks-/vannbruksplanlegging. Mange 

verna vassdrag har seinere fått sine forvaltningsplaner. Disse planprosessene har 

samlet brukere og forvaltningsapparater og brakt vassdragene i fokus. Dette har 

resultert i bedre ivaretakelse av vassdragene og vassdragsmiljøene. Men fortsatt skjer 

behandlingen av tiltak og inngrep mye etter "bit for bit"-metoden og lite ut fra en 

helhetlig vassdragsplan-tanke. Dagens kommunale arealplaner er for grovmasket til å 

kunne fungere som et godt nok styringsverktøy for bruk og vern av vassdrag. 

Forslag til tiltak: 

• Kunnskap om hvordan ulike vassdragstiltak påvirker vassdraget enkeltvis og i 

sum bør samles og gjøres tilgjengelig for alle som arbeider med inngrep i 

vassdrag. (Eksternt oppdrag). 

• Forsøksvassdrag for en mer helhetlig planlegging plukkes ut. Disse bør ha en del 

eksisterende anlegg samt behov for flere nye. Det bør avsettes tilstrekkelige 

ressurser til at det under planleggingen kan gjennomføres nødvendig 

metodeutvikling. 

• NVE bør i år 2000/2001 starte et forprosjekt med hensikt å finne fram til hvordan 

man best mulig kan få til en helhetlig planlegging og forvaltning av vassdragene. 

Tidlig i forprosjektet bør det holdes et seminar om helhetlig planlegging og 

forvaltning av vassdragene. Målet med dette må være å spre "helhetsideen" og 
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samle forslag til hvordan. Vi ønsker ikke flere nye planer, men finne ut om 

eksisterende plansystemer kan utvikles/forbedres. 

• NVE bør i løpet av år 2000/2001 sette i gang en evaluering av flerbruks
/vannbruksplanene for å finne ut hvordan disse følges opp. NVE Region Midt

Norge, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Stjørdal og Meråker kommuner starter i 

løpet av 2000 en rullering av Flerbruksplanen for Stjørdalsvassdraget. Dette er et 

steg i riktig retning. 

Biologisk mangfold i og langs vassdrag 
I følge Rio-konvensjonen er bevaring av biologisk mangfold en hovedutfordring for 

alle nasjoner. I de japanske vassdragene ble dette stadig sterkere vektlagt. Vi ble vist 

både forsøksfelt, biotopjusteringsplaner og utførte tiltak hvor hensikten var å ta vare 

på eller bedre forholdene for insekter, fugler, amfibier m.m. Det er et tankekors at 

japanske kolleger som kjenner norsk vassdragsforvaltning reagerer på at vi i svært 

sterk grad fokuserer på fisk (les: laks og ørret) i norsk restaureringsarbeid. 

Den norske vektleggingen av laks og ørret kan til en viss grad kobles mot Rio

konvensjonen. Norge har et spesielt ansvar for å ivareta restene av de atlantiske 
laksestammene. Det samme gjelder arbeidet med å redde ulike storørretstammer. 

Norsk vassdragsforvaltning er imidlertid i ferd med å komme i bakleksa når det 
gjelder å ta hensyn til biologisk mangfold på bred basis. Dette bør NVE som sentral 

vassdragsmyndighet ta konsekvensen av. Biologisk mangfold er en hovedsatsning 

innen miljøforvaltningen og har en sentral plass i OEDs miljøstrategiplan - nå må 

NVE komme "på banen". 

Forslag til tiltak: 

• NVE bør ta initiativ til et samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
for å utarbeide en kunnskapsstatus for biologisk mangfold i vassdrag/vassdrags

nære områder. Arter som påvirkes av kanalisering (fjerning av våtmark, meander

slynger, pølsesjøer), flomsikring, erosjonssikring (vassdragssuksesjonen stoppes, 

materialtransporten reduseres) og grusuttak må prioriteres. Arbeidet blir en 

naturlig videreføring av DNs arbeid med "Kartlegging av naturtyper". 

• Som en oppstart bør det arrangeres en workshop med deltakelse fra norske og 
utenlandske miljøer som arbeider med biologisk mangfold tilknyttet ferskvann. 

• BM-prosjektet (biologisk mangfold) bør komme i gang i løpet av år 2000/2001. 

Vassdragsavdelingens Natur og miljøseksjon (VN) bør ha et hovedansvar i NVE 

for å sette i gang prosjektet. 

Forsøksfelt for biologisk mangfold 
Japanerne var flinke til å etablere forsøksanlegg og legge ut testområder. 

Oppfølgingen ble delvis gjort i samarbeid med universitetsmiljøene. Vassdrags-
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arbeidet i Norge har i store trekk fulgt samme mønster som i Japan (kanalisering, 
senking, flomverk, erosjonssikring), selv om materialvalg og omfang er vidt 

forskjellig. Følgende biotoper/prosesser er sterkt redusert i Norge. 

• Pølsesjøer, bakevjer, flom- og våtmark 

• Grusaurer knyttet til meandrerende elveløp 

• Biotoper tilknyttet forstyrrelse som følge av flom 

Vi må regne med at en del arter er mer eller mindre avhengige av disse biotypene. 
Siden arealet av disse biotypene er sterkt redusert, er det sannsynlig at en del arter 

tilknyttet dem er blant våre trua og sårbare arter. 

Forslag til tiltak: 

• I forbindelse med planlegging av nye eller restaurering av eksisterende 
vassdragsanlegg, skal viktige berørte biotoper spares eller restaureres. 

• Regionkontorene bør finne fram til noen utvalgte steder hvor det etableres slike 
biotoper ved bruk av ulike metoder. Dette gjøres i samarbeid med universitets

eller forsknings-/utredningsmiljøer slik at virkning/effekt/tidsforløp kan 
dokumenteres. 

• VN bør i løpet av år 2000/2001 i samarbeid med regionkontorene finne fram til 

minst to prosjekter som kan startes samme år. Arbeidet må samkjøres med 

DNINVEs arbeid med Rikspolitiske retningslinjer for biologisk mangfold. 

Levende vassdrag mellom flomverkene 
Selv om de japanske vassdragene var kanalisert, senket og lagt mellom store 

flomverk, hadde de forholdsvis god plass til å utvikle et naturlig elvemiljø. Det er et 

paradoks at Japan med sitt ekstreme press på arealene har avsatt 50-100 m brede 

belter mellom vassdrag og flomverk, mens vi i Norge i mange tilfeller har anlagt 

flomverkene helt inntil elva. Selv om dette har gitt Japan grønnere og mer levende 

vassdrag innover flomverkene, er dette neppe forklaringen/motivasjonen for denne 

løsningen. Årsaken er nok den at elvene trenger dette store tverrsnittet for å ta unna 

flommene - hvis ikke måtte flomverkene bygges svært høye. 

Den dominerende utformingen av flomverk er som i Norge: strømlinjeformet med 

jevnt fall på skråningen. Ett av flomverkene som gikk helt ut i elva og ga denne preg 
av kanal, var restaurert. Metodikken som ble brukt, var å variere skråningsvinkelen 

slik at strandkanten mot elva fikk en bølgende form. De fleste restaureringstiltakene 

medførte noe redusert avledningskapasitet pga. redusert tverrsnitt, høyere friksjon av 

vegetasjon og buktende skråninger. Japanerne hadde imidlertid et nøkternt syn på 

dette. Så lenge verkene holdt minimumskravene, valgte de å prioritere miljøet de 99 

åra verket holdt. Når storflommen først kom, ville den kanskje være så stor at 

avledningskapasiteten uansett ble for liten. 
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Forslag til tiltak: 

• Et forprosjekt med en gjennomgang av miljøtilstanden rundt større norske 
flomverklkanaliseringer igangsettes. Gjennomgangen bør ta for seg hvordan 

anlegget fungerer i forhold til natur, friluftsliv og biologisk mangfold. Anleggets 

sikkerhet mot flom vurderes. Ut fra dette foretas en konkret vurdering av mulige 

biotoptiltak. 

Apen arbeidsform og vekt på informasjon 
Når det gjelder åpenhet i forvaltningen, demokratiske prosesser og informasjon virker 

det som om Norge jevnt over ligger foran Japan. Men Japan er i "siget". Spesielt aktiv 

var den statlige Public Works Research Institute. De hadde endret arbeidsform for et 

par år siden og brukte nå bevisst ressurser på direkte kontakt med ulike interesse

grupper som var opptatt av det arbeidet Public Works utførte. Det ble også brukt 

tid/ressurser på å være aktiv vis a vis media (særlig avisene) og på den måten være 

"på hugget" med informasjon om hva etaten jobbet med og hvorfor. 

Forslag til tiltak: 

• Informasjonstiltak føres opp som standardpost på alle kontor- og avdelingsmøter. 

Under denne posten vurderes om det i den kommende perioden er saker som vi 

bør gå aktivt ut og informere om, om vi har aktiviteter der det er aktuelt å invitere 
media med på og om det er interessegrupper vi bør komme i dialog med. 

• Informasjonstiltak vurderes/gjennomføres knyttet til vassdragsanlegg NVE 

planlegger og/eller bygger. 

Prosjektet ble avsluttet i 1999. 

Referanse: Hamarsland, A. og Sandnæs, T.O. 2000: Vassdragsforvaltning i Japan -

hva kan vi lære? NVE Dokument nr. 7 2000. 
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