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Sammendrag
Mål
I samsvar med premissene fra NVE er de mest sentrale måla for prosjektet:


Å bedre kunnskapen om hvor viktig vassføring er for folk og folks utøvelse av
friluftsliv/fiske ved å gjennomføre en komparativ studie i et regulert og et ikkeregulert vassdrag. Folks bevissthet rundt regulering av vassdraget skal også
vurderes.



Å lage et opplegg for hvordan kunnskapen i pilotvassdragene kan generaliseres
og dermed brukes for eksempel i forbindelse med en revisjon av konsesjonsvilkår. Dette innebærer bl.a. å skissere hva som må til av lokale undersøkelser.



Å dokumentere folks opplevelse av ulik vassføring til ulike tider av året gjennom
en holdningsundersøkelse i minst 3 vassdrag, der ett av disse vassdragene skal
være uregulert.



Å dokumentere nytten av vatn for friluftsliv og fiske.

Metode og design
I forhold til disse høge ambisjonene har vi forsøkt å få fram både vassdragsspesifikke
funn gjennom lokale kvalitative intervjuer i tre vassdrag (i form av fokusgrupper),
og gjennom en kvantitativ nettbasert spørreundersøkelse som er frikobla fra
bestemte navngitte vassdrag.
De tre vassdraga for lokale intervjuer er Aura-Eira (primært i Nesset kommune),
Atnavassdraget (primært i Stor-Elvdal kommune) og Søndre Rena (i Åmot
kommune). Disse fokusgruppeintervjua ble gjennomført før vi starta spørreundersøkelsen. Av økonomiske grunner kunne vi ikke gjennomføre en spørreundersøkelse av et representativt befolkningsutvalg. Vi valgte derfor å konsentrere
oss om den viktigste målgruppa for prosjektet, nemlig friluftslivsutøvere/-interesserte.
Disse nådde vi ved hjelp av ei lenke til vårt spørreskjema på hjemmesida til seks
nasjonale friluftslivsorganisasjoner. Dessuten hadde vi rekruttert e-postadresser i de
tre lokale studieområdene. I alt har 461 personer fylt ut skjemaet.

Vatn, vassføring og friluftsliv
Ei kort felles oppsummering fra fokusgruppene kan være omtrent slik: Det er ei
udiskutabel høg verdsetting av eget vassdrag og av ”vatnet som renner”; det gjelder
for fiske, for friluftsliv ellers, for trivsel i bygda og for opplevelsesbasert næring. Men
ulike deltakere i gruppene har noe ulikt fokus som langt på veg er styrt av egne
verdier og interesser. På bakgrunn av arbeidet i de tre pilotvassdragene er det likevel
viktigst å understreke variasjonen fra vassdrag til vassdrag i hvor den største
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oppmerksomheten ligger, for den er helt avhengig av den dagsaktuelle
situasjonen og den historiske bakgrunnen for hvert vassdrag. Det gjelder både
lokal brukshistorie (friluftsliv m.m.), opplevelsen av dagens situasjon/tilstand og ikke
minst hvordan den eventuelle lokale kraftutbygginga er gjennomført. I alle de tre
pilotvassdragene og fokusgruppene kan det virke som fiskeinteressene har en slags
”førsterang”, men den er ikke ”autorisert” og den er heller ikke ukontroversiell i
gruppene! Det ”andre friluftslivet” – som ikke er knytt til fiske – blir da også effektivt
brakt på bane i gruppene, og ofte av kvinner: ”Vi må ikkje sjå oss blinde på fisk og
fiske. Tenk på verdien av berre det å ha vatn rundt seg!” Den kvinnelige informanten
fortsetter: ”Fiskeverdi kan ein lage reknestykke av, men trivsel og oppleving er det
verre å lage reknestykke av. Dessverre.”
I spørreundersøkelsen skiller vi mellom to former for (sjølvalgte) favorittaktiviteter,
nemlig (det vi kaller) Høstingsaktiviteter (som utgjør 33 % av utvalget) og Opplevelsesaktiviteter (54 % av utvalget). Navnene på gruppene er ikke ideelle og blir
diskutert i rapporten. Begge gruppene uttrykker like sterk verdsetting av vatn.
Gjennomsnittet ligger mellom Stor og Svært stor verdi. Disse to skårer signifikant
høgere enn den gruppa som ikke har oppgitt noen favorittaktivitet (og som utgjør
14 % av utvalget), og som også skårer lågere på sin interesse for friluftslivsaktiviteter.

Holdninger til kraftutbygging. Konflikt mellom friluftsliv og kraftutbygging?
Dette temaet ble mest og best belyst gjennom spørreundersøkelsen. Både gruppa
Opplevelsesaktiviteter og gruppa Høstingsaktiviteter oppgir at de (som et gjennomsnitt) er blitt ”Mer negativ” til kraftutbygging med årene. Gruppa som ikke har
oppgitt favorittaktivitet heller andre vegen; gjennomsnittet har blitt noe ”Mer positiv”
til kraftutbygging og skiller seg signifikant fra de to andre gruppene.
For seks aktiviteter har vi dokumentert opplevd konflikt mellom eget friluftsliv og
kraftutbygging, nemlig for aktivitetene Gå langs vassdrag, Elvepadling/rafting, Fluefiske og Seiling, og for vinteraktivitetene Is- og fosseklatring og Isfiske. Her betyr
”sammenheng” at jo sterkere interessen er for aktiviteten, jo sterkere blir konfliktgraden opplevd. Fem av disse seks aktivitetene som oppleves som konflikt, er
aktiviteter som er helt avhengige av vatn. Men det er ett unntak; Gå langs vassdrag.
Det er interessant å konstatere at det er representantene for denne aktiviteten som
markerer den sterkeste konflikten i forhold til kraftutbygging. For to aktiviteter (Kjøre
raske motorbåter, Ro eller padle på vatn) har vi påvist en omvendt sammenheng; jo
sterkere interesse for aktiviteten desto mindre opplevd konflikt med kraftutbygging.
For fokusgruppeintervjuene i pilotvassdragene er ikke dette konflikttemaet lett å
gradere i forhold til ulike typer friluftsaktiviteter. Men for Auravassdraget – som
er/var et klassisk laksevassdrag – så er det ønsket om å få tilbake tilstrekkelig
vassføring og derved laks i selve Aura som overstyrer det meste. Altså igjen: Den
lokale situasjonen styrer fokuset, og her er revisjon av konsesjonsvilkåra på gang.
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Kunnskapen om at vassdraget er regulert eller ikke, påvirker den opplevelsen?
Også dette var lettest å undersøke gjennom spørreundersøkelsen. Hvordan en
opplever et vassdrag er for mange sterkt påvirka av om en vet at vassdraget er
regulert eller ikke. En stor del av respondentene svarer bekreftende på det direkte
spørsmålet om dette, og dessuten viser de det gjennom måten de rangerer de ulike
bildene (totalt 11 bilder). Dette ser ikke ut til å være et underbevisst fenomen; for
mange virker det mer som en ”erkjennelse” av en kvalitetsforskjell. Noen få i
fokusgruppene var også tydelige på en slik kvalitetsforskjell, men ellers virka det
nesten som om dette var et vanskelig tema å diskutere, eller var det vanskelig å
forkynne sitt standpunkt?
Analysene våre (faktoranalyse) viser at respondentene forholder seg til de 11 bildene
som om de kun hører til to kategorier. De tre bildene i gruppe 1 (bilde 1, 3 og 4) er
uten synlige eller omtalte menneskelige inngrep; vi kaller dette bilder av Uregulerte
vassdrag. De åtte andre bildene (gruppe 2) viser fysiske vassdragstiltak, og vi kaller
dem bilder av Regulerte vassdrag.
Opplevelsen av Uregulerte vassdrag blir særlig høgt verdsatt av de som er spesielt
interessert i Opplevelsesaktiviteter, og jo sterkere interessen er desto sterkere verdsetting. Disse bildene blir også høgest verdsatt av de som foretrekker Høstingsaktiviteter (sammenligna med de andre bildene), men vi ser ikke den samme koblinga
til graden av interesse for egen aktivitet. Dessuten: Jo sterkere graden av økosentrisme (NEP) og styrken av positive følelser for eget friluftsliv er, desto høgere
verdsettes Uregulerte vassdrag. Analysen av eventuelle sammenhenger mellom
opplevelsen av bildene og ulike kjennetegn ved de som har svart, viser liten forklart
varians (16 %); dvs. at bildene i seg selv forklarer det meste av variasjonen i svarene.
For opplevelsen av Regulerte vassdrag (billedgruppe 2) er det annerledes. Her er
39 % av variansen forklart, og det sier oss at mer av forklaringa for hvorfor de har
svart som de har, er å finne hos respondentene selv og i mindre grad i bildene/
motivene. Det er tre egenskaper ved respondentene som særlig slår ut: Jo mer positiv
en er blitt til kraftutbygging med årene, desto mer positiv er en til bildene av
Regulerte vassdrag, og jo mer en mener at kunnskap om at et vassdrag er utbygd eller
ikke virker inn på opplevelsen av vassdraget, desto mer negativ er en til de samme
bildene. Dessuten virker miljøholdninger (NEP) inn; jo mer økosentrisk en er, desto
mer negativt rangerer en bildene av Regulerte vassdrag.

Revisjon av konsesjonsvilkår. Kan en generalisere kunnskapsbehov?
Alle spørsmål i spørreundersøkelsen er frikobla fra navngitte vassdrag, de er generelle
og ganske prinsipielle. Slik sett er situasjonen ”i skjemaet” vesensforskjellig fra
situasjonen ”i gruppene”, der alt dreier seg om ”deres vassdrag” og de unike
forholdene der. Men i spørreundersøkelsen kan folk tenke ”ideelt”, helt frikobla fra
alle kompliserte samspill av faktorer som gjelder lokalt.

13

Innsatsen vår lokalt og bidragene fra fokusgruppene i de tre studieområdene styrka
langt på veg antagelsen om ”det unike vassdraget.” I Eikesdalen (Aura-Eira) er de
”sterkt ramma” av kraftutbygging og arbeider for at revisjonen av konsesjonsvilkåra
skal gi ”nytt liv” (dvs. vatn og laks) i selve Aura. Søndre Rena er ei attraktiv sportsfiskeelv og er kanskje det delvis pga. selve utbygginga. Utfordringa er å få mer
forutsigbare forhold både for (ulike typer) fiskere og for ei turistnæring som lever av
”fred og ro”. Kravet går til både regulanten og Forsvaret. I Atndalen er vassdraget
grunnlag både for matauk, sportsfiske, reiseliv og trivsel. Men er dagens strenge
verneregler i vassdraget et grunnlag eller et hinder for ny vekst i bygda, eller begge
deler?
Dersom en skal foreslå et standardisert opplegg (i forhold til friluftsliv) i samband
med revisjon av konsesjonsvilkår, kan det ikke bli ei liste over ”gode tiltak”. Det må
bli ei liste over hvilken kunnskap som er nødvendig for å vurdere behovet for endring
av eksisterende vilkår. Det avgjørende er behovet for en grundig kunnskap og
forståelse av den lokale situasjonen. Det gjelder vassdragsforhold, vilkåra for fisk
og fiske, og ikke minst kunnskap om det lokale friluftslivet, om lokale tradisjoner,
muligheter og kvaliteter i forhold til friluftsliv og naturopplevelse. Samspillet med
andre samfunnsaktører i vassdraget må tas på alvor. Det er avgjørende viktig å ”ta
pulsen” på lokale forhold med utgangspunkt i trivsel, friluftsliv og lokal verdsetting.
Dette må gjennomføres under den overordna paraplyen der:


Vatn og vassføring er svært verdifullt for friluftsliv i vid forstand



Kraftutbygging er konfliktfylt og ofte vurdert som skadelig i forhold til de
samme interessene.
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1. Innledning
1.1. Menneskets forhold til vatn
Tilstedeværelse av vatn har vist seg å være viktig for folks preferanse for ulike
landskap (Herzog 1985, Ulrich 1993, Kaltenborn og Bjerke 2002). Enkelte undersøkelser tyder også på at generelt foretrekkes innsjøer framfor elver, og elver framfor
våtmarker (Herzog 1985).
Hvordan folk oppfatter og vurderer elvelandskapet har vist seg å avhenge av en rekke
faktorer, og selv om det er fellestrekk ved de undersøkelser som vi her gjennomgår, er
det også ulikheter. I en undersøkelse fra New Zealand fant Mosely (1989) at de spurte
foretrakk noe bearbeidede elveløp i urbane områder framfor villmarkspregede elver i
ubebodde områder. De mest miljøbeviste foretrakk i større grad naturlige utviklede
elver. Videre fant man at miljøet langs elva var viktigere enn kvaliteten ved selve
elva. Gregory og Davis (1993) fant også at naturlige elver fikk lav skår. Dette ble
forklart med at de naturlige elvene i studieområdet ofte var fylt med nedfalne trær og
greiner, som igjen kunne lage dammer og forårsake oversvømmelser. En annen
forklaring kan være folks preferanse for det ryddige og kultiverte, noe som blant
annet er vist i en nylig utført undersøkelse blant barn og unge i Groruddalen i Oslo
(Bjerke et al. 2006). Andre undersøkelser har vist at ulike karakteristika ved selve
elva er av betydning. Ett av disse er vassføringa. Ei elv oppfattes som penere jo mer
vassføringa øker, men naturlig nok bare opp til et et visst nivå. Blir vassføringa for
stor, oppfattes den som mindre attraktiv (Loomis 1987, Brown og Daniel 1991).
Elvesvinger har høyere preferanseskår enn rette elvestrenger (Levin 1977), og lyden
av rennende vatn har vist seg å være høyt preferert (Bjerke og Østdahl 2005). En
engelsk undersøkelse blant folk som ferdes langs elva, viste at tilstedeværelse av trær
sammen med andre planter langs elva, var viktig for preferansen. Naturlig landskap
ble foretrukket, men mange hadde også høy preferanse for skjøttede elvekanter som
åpne grassletter. Også i denne undersøkelsen ble det vist at vegetasjonen langs elva
ble vurdert som viktigere enn karakteristika ved selve elva. Forskerne fant at folk flest
hadde samme oppfatning som økologer og miljøvernorganisasjoner (House &
Sangster 1991).
Andre undersøkelser har imidlertid vist at ulike aktørgrupper vektlegger de elementene som utgjør et elvelandskap forskjellig. Ryan (1998) fant at særlig to forhold
påvirket preferanse for landskapselementene; hvor lenge folk hadde bodd i området,
og hvordan de brukte elvelandskapet. Naturelementer som skog og dyreliv ble foretrukket mer av de som hadde bodd der kort, mens bebygde områder ble foretrukket
mer av de som hadde bodd der lengst. Gårdbrukere hadde høyere preferanse for
dyrket mark og bygninger enn det andre grupper hadde. Det siste er også vist av
Kaltenborn og Bjerke (2002).
En omfattende undersøkelse av folks holdninger til bruk av Chicago River viste at
holdninger hang sammen med elvas kvalitet der folk bodde. De som så positivt på
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elva var opptatt av områdets historiske utvikling, dyrelivet og det estetiske ved elva.
De som så negativt på elva fokuserte på forurensning og forsøpling. Det var generelt
tre forhold som folk var opptatt av; vasskvaliteten, tryggheten for folk og tilgjengelighet. De var også opptatt av nytten av elva for industri og flomkontroll. Folk som
sjelden oppholdt seg ved elva, satte stor pris på synet av den (Gobster & Westphal
1998). Funn så langt fra et av de pågående delprosjektene knyttet til restaurering av
Alnavassdraget, er at mange av områdets beboere har et lite bevisst forhold til elva,
noe som ser ut til å skyldes at den oppfattes som forurenset og med få estetiske
verdier.
De ulike preferansene i forhold til elvelandskapet beskrevet over gjenspeiler dels de
ulike brukerinteressenes holdninger. Kraftutbygging, jordbruksvirksomhet, grusuttak,
infrastrukturutbygging og flomsikring danner ofte en motpol til interessene knyttet til
bevaring av biologisk mangfold og vern av vassdragsnatur. I en mellomstilling
mellom disse står ofte interessene knyttet til rekreasjonsbruk og reiseliv som på den
ene siden verdsetter uberørt natur, mens på den andre siden ofte initierer tilretteleggingstiltak og selv representerer aktiviteter som kan påvirke vassdragene, f.eks.
ved forurensing og slitasje (Østdahl et al. 2001).
Endret nytteverdi for de ulike brukerinteressene og framvekst av nye brukergrupper
har ført til at flerbrukshensyn må ivaretas bedre ifm. vassdragsinngrep og avbøtende
tiltak. På stadig flere områder ser vi at miljøforvaltningen ikke utelukkende befatter
seg med de naturgitte forhold. De samfunnsmessige aspekter spiller en økende og
vesentlig rolle (se f.eks. Forsyth 1998). En framtidig vellykket forvaltning vil i
økende grad avhenge av et godt samspill mellom de ulike brukergrupper som inngår
som aktører i en forvaltningsprosess, og kunnskap om brukerinteressenes holdninger.
Dette har ført til nye kunnskapsbehov og økt bevissthet om at arealforvaltningen i
tilknytning til vassdragene dreier seg om forvaltning av biologiske, økonomiske og
sosiale systemer.

1.2. Formålet med undersøkelsen
NINA søkte NVE om å få gjennomføre denne undersøkelsen, men var i utgangspunktet styrt av klare tematiske rammer fra NVE gjennom utlysningen for FoUprogrammet Miljøbasert vannføring. Prosjektet skulle passe inn under prosjektoverskriften: ”Holdningsundersøkelse av folks opplevelse av vassdragets nytte”.
Oppdragsgiver hadde videre beskrevet følgende mål for prosjektet:
1. Å bedre kunnskapen om hvor viktig vassføring er for folk og folks utøvelse
av friluftsliv/fiske ved å gjennomføre en komparativ studie i et regulert og et
ikke-regulert vassdrag. Folks bevissthet rundt regulering av vassdraget skal
også vurderes.
2. Oppsummering av relevant kunnskap på området - både nasjonalt og
internasjonalt.
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3. Lage et opplegg for hvordan kunnskapen i pilotvassdragene kan generaliseres
og dermed brukes for eksempel i forbindelse med en revisjon av konsesjonsvilkår. Dette innebærer bl.a. å skissere hva som må til av lokale undersøkelser.
4. Dokumentere folks opplevelse av ulik vassføring til ulike tider av året
gjennom en holdningsundersøkelse i minst 3 vassdrag, der ett av disse
vassdragene skal være uregulert.
5. Dokumentere nytten av vatn for friluftsliv og fiske.
Dette er delvis ”greie” og delvis veldig ambisiøse og vanskelig oppnåelige målsettinger. Ut fra den økonomiske rammen (knappe 3 månedsverk) og ønsket om å få
god gjennomføring på det som skulle gjennomføres, gikk vi i forhandlinger med NVE
om innholdet i prosjektet. Konklusjonen ble å tone ned punkt 2 og heller bygge på en
tidligere gjennomført litteraturgjennomgang om opplevelse og verdi av vatn og vassføring. NINA stilte også spørsmål ved de høge ambisjonene i punkt 3 og 4, men i
gjennomføringen har vi lagt opp til å prøve å få fram både ”vassdragsuavhengige”
resultater (jf. punkt 3) gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse, og vassdragsspesifikke resultater gjennom lokale kvalitative undersøkelser. Vi har måttet tone ned
opplevelsen av årstidsvariasjoner av vassføring (punkt 4), men uten å forlate dette
1
helt.
Det ble også avklart med NVE hvilke studievassdrag som skulle være med, nemlig
Aura-Eira i Møre og Romsdal, Atna i (hovedsakelig) Hedmark og Søndre Rena i
Hedmark. Av disse tre er Atna et uregulert, varig verna vassdrag, mens de to andre er
regulerte. Videre ble det lagt til grunn at undersøkelsen skulle konsentrere seg om de
viktigste brukergruppene (friluftsliv og fiske) og om lokalbefolkning. Disse er jo
delvis overlappende, men det er et poeng her at nytteverdi av vatn kan strekke seg
utover aktiv bruk (i form av friluftsliv og fiske) og også omfatte ”passiv opplevelse”,
for eksempel for de som bor ved eller kjører langs vatn og vassdrag.
Disse premissene og ambisjonene har styrt hvordan vi designa undersøkelsen og
valgte metoder og tilnærming; se neste kapittel.

1.3. Det allmenne og generaliserte, det lokale og
tilpassa
I forhold til miljøpreferanser og landskapsverdier finnes det ulike tilnærminger (Berg
1996). En måte å nærme seg temaet på, og som kjennes relevant i denne sammenhengen, er ”spenningsfeltet” mellom en biologisk-evolusjonsforankra teori og en teori
som er mer forankra i personlig livserfaring. Den første teorien går på at evolusjonen
av mennesket har utvikla oss ganske universelt ensarta i forhold til hvilke miljøkvaliteter som best gjør oss i stand til å tilfredsstille basale menneskelige behov (mat,
1

Denne problemstillingen kunne ha fylt et minst like stort forskningsprosjekt i seg selv.
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drikke, ly, trygghet, kontroll osv.). Av den grunn er det noen overordna mønstre
”nedlagt” i oss om hva slag natur og landskap vi trives best i (f.eks. Appelton 1975,
Ulrich 1983, Kaplan & Kaplan 1989, Kellert & Wilson 1993). Den andre retningen
kan vi kalle sosial-konstruktivistisk og går på at våre landskaps- og miljømessige
”førstevalg” er forankra i hva slags miljø vi er vokst opp i og bor i. Altså at hver og
en av oss er prega av konteksten, av det livet vi har levd, det miljøet vi har hatt rundt
oss og de kroppslige erfaringer og påvirkninger vi har vært utsatt for (f.eks. Crossley
2001, Merleau-Ponty 1994, Telley 1994). Ingold (2000) sier at vi som mennesker er
aktive og skapende i måten vi omgås med landskapet, med omgivelsene. Identitet,
verdsetting og meningsdannelse er et resultat av levd liv og kroppsliggjorte
erfaringer. I denne tradisjonen er naturopplevelsen sosialt konstruert.
Den første retningen taler for at det er meningsfylt å snakke om generaliserbare funn
(når det gjelder preferanser for ”vatn og vassføring”). Den andre tilsier at det kan gi
lite mening å lete etter felles preferanser for vatn, vassføring og derved for eksempel
for ”allmenne” tiltak for å kompensere for negative effekter av kraftutbygging.
Vi tenderer til å tro at de to retningene utfyller hverandre; de er i hvert fall ikke
gjensidig utelukkende. Og mye litteratur underbygger dette (f.eks. Wohlwill 1983),
og gjennomgangen i kapittel 1.1 (Menneskets forhold til vatn) kan tyde på det
samme. Vi er likevel skeptiske, alt som en innledning, til tanken om at lokale funn om
landskaps- og ”vannskaps”preferanser uten videre kan ekstrapoleres og overføres til
andre områder, andre vassdrag og andre lokalbefolkninger og brukergrupper. Alle
vassdrag har sine særpreg og sine lokalbefolkninger med tilhørende historie, bruk og
tradisjoner. Det samme har ulike brukere med sine holdninger og normer. Men
innledningen viser også at vatn er viktig for folk, ”uansett”. Vi har derfor ikke
problemer med å legge opp en undersøkelse som er designa slik at den både ser etter
overordna mønstre i landskaps-/vannskapspreferanser og etter lokale vurderinger i
områder der informantene har kjent det spesifikke vassdraget og landskapet på
kroppen.
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2. Metodisk design og valg av
studieområder
2.1. Formålet styrer opplegget
Hele strukturen på rapporten viser at den metodiske tilnærmingen er todelt. Det har
bakgrunn i nevnte føringer fra NVE og i de spørsmål vi skal gi svar på.
Vi er pålagt både å bruke konkrete ”pilotvassdrag” og å gi svar med (forsøksvis)
allmenn gyldighet. Vi har prøvd å møte denne utfordringen ved å designe
undersøkelsen som følger:
1. Vi tar tak i det lokale der informantens svar er knytta til et kjent og nært
vassdrag som de har personlig erfaring med
2. Vi tar tak i det overordna der respondentens svar ikke er kobla til bestemte og
kjente vassdrag, men prøver å kartlegge overordna mønstre i friluftsliv,
preferanser, holdninger og opplevelser.
I del 1 av undersøkelsen (som også ble gjennomført først) har vi valgt en kvalitativ
tilnærming som omfatter lokale brukere av (eller beboere inntil) tre bestemte
vassdrag. Her bruker vi metoden med fokusgrupper – én for hvert vassdrag.
Deltakerne på møtene samtaler om bruk, opplevelser, erfaringer, frustrasjoner,
endringer m.m. vedrørende vassdraget ”deres”.
I del 2 bruker vi et internettbasert spørreskjema som tematisk tar for seg mye av det
samme (trivsel og nytte av vatn og vassføring), men der svarene ikke kan lokaliseres
til navngitte vassdrag.
Kapittel 3 og 4 tar for seg hver av de to delene, og hvert kapittel blir innleda med en
metodebeskrivelse.
I kapittel 5 prøver vi å sy det hele sammen, først det lokale (fokusgruppene) og det
overordna (spørreskjemaundersøkelsen) hver for seg og deretter som ei samla
vurdering.

2.2. Valg av studieområder
I samråd med NVE ble vi enige om å velge følgende tre vassdrag (figur 2.1) for den
lokale delen av studien og som kort kan karakteriseres slik:


Aura-Eiravassdraget i Nesset kommune (og dels Sunndal) i Møre og
Romsdal, med størstedelen av nedbørsfeltet i Lesja i Oppland. Vassdraget
er/var et ”klassisk” laksevassdrag, i dag gjelder det bare Eira (nedre del av
vassdraget). Det er gjennomført kraftutbygging i tre omganger, den første
fullført i 1953 (Aurareguleringa) og den siste i 1975 (Mardøla/Grytten).
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Dette har nær på tørrlagt Aura-delen av vassdraget. Revisjon av konsesjonsvilkårene står for tur.


Atnavassdraget i Stor-Elvdal i Hedmark (med ”kilder” i Rondane-området i
Oppland). Sidevassdrag til Glomma. Vassdraget ble varig verna i Verneplan
3 for vassdrag i 1986 og nevnes i den sammenheng som et viktig ”referansevassdrag”. Fisket er viktig, både som sportsfiske og som matauk. En nyåpna
Nasjonal turistveg (i 2008) går langs deler av vassdraget.



Søndre Rena i Åmot kommune i Hedmark. Sidevassdrag til Glomma. Vassføringa er sterkt endra gjennom overføring av vatn fra Glomma til Rendal
kraftverk (Rendalsoverføringa i 1971) og reguleringa av Osensjøen (bl.a. Osa
kraftverk i 1976). I tillegg er ca. 5 km av Søndre Rena demt opp i forbindelse
med etablering av Løpet kraftverk i 1971. Denne oppdemminga førte til
etablering av elvemagasinet Løpsjøen (Museth m.fl. 2006, Qvenild 2008). I
sum har reguleringsinngrep ført til økt vassføring, og etableringa av to
demninger har ført til betydelig fragmentering av vassdraget. Søndre Rena er
et ”klassisk” sportsfiskevassdrag. Forsvaret har i tillegg sterke brukerinteresser rundt vassdraget.
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Figur 2.1 De tre pilotvassdraga Aura-Eira, Atnavassdraget og Rena
(der vi konsentrerer oss om Søndre Rena). De to siste er sidevassdrag til Glomma.
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3. Kvalitativ tilnærming:
Fokusgrupper i tre vassdrag
3.1. Metode
Kvalitative metoder brukes for å fange opp fenomener og vurderinger som vanskelig
lar seg tallfeste eller måle (med en kvantitativ metode), som f.eks. menneskers
begrunnede synspunkter og meningsdanning (Silverman, 2005). Med en kvalitativ
metode kan man fange opp variasjoner og nyanser i intervjupersonenes oppfatninger
og forståelse av et tema og dermed få et mangfoldig bilde. Intervjupersonene besvarer
ikke bare spørsmål som er forberedt av intervjueren, men formulerer også selv sin
egen oppfatning av det spesifikke temaet (Kvale, 2006). I en kvalitativ studie brukes
ofte et strategisk utvalg av personer eller grupper som forventes å ha mer kunnskap
enn gjennomsnittet om det temaet som man har til hensikt å undersøke, eller som det
er spesielt viktig og relevant å få i tale i forhold til en bestemt problemstilling
(Krueger & Casey 2000).

Fokusgrupper
Vi har benyttet oss av fokusgrupper, en kvalitativ metode som er en form for
strukturert gruppeintervju. En fokusgruppe er sammensatt av en gruppe mennesker
som blir bedt om å kommentere og diskutere et spesifikt tema. Fokusgruppen er en
strukturert, men åpen form for intervju der deltakerne kan utveksle tanker og
erfaringer og kommentere hverandres synspunkter (Krueger & Casey 2000). Denne
interaksjonen mellom informantene kan føre til at man får fram mer informasjon enn
ved å intervjue hver enkelt deltaker for seg. Det er ofte en fordel at fokusgruppen er
sammensatt av personer som kjenner hverandre og/eller har felles vurderinger/
interesser. Det skaper et trygt og komfortabelt miljø som gjør deltakerne mer villige
til å komme med sine synspunkter og tanker. Dynamikken i fokusgruppen kan også
føre til at enkelte personer som ellers ikke ville kommet fram med sine synspunkter,
kan finne det lettere å ta ordet. Men gruppen bør heller ikke være for ensartet i sine
erfaringer og synspunkter, for det vil gi lite dynamikk. Poenget er å få en utveksling
av meninger og holdninger, ikke en serie med repetisjoner mellom deltakerne.
Antall deltakere i en fokusgruppe bør ikke være for få og heller ikke for mange.
Litteraturen gir noe ulike anbefalinger, men som et gjennomsnitt ligger ”idealet”
rundt 5-10 personer. Hvis antallet er mer enn tolv blir det vanskeligere å sikre seg at
alle deltakere får mulighet til å framføre sine synspunkter. Hvis antallet er mindre enn
fire, er det risiko for at viktige synspunkter ikke kommer fram. Poenget er at dynamikken i gruppa er like viktig som forholdet mellom ”intervjueren” og gruppedeltakerne.
En fokusgruppe (eller andre kvalitative metoder) vil aldri kunne si noe om
utbredelsen i befolkningen av bestemte oppfatninger, men har sin fordel
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(sammenliknet med kvantitative metoder) ved at den kan gi god innsikt i ulike
forståelser av et aktuelt ”sosialt eller samfunnsmessig fenomen” (som f.eks. bruk,
utnyttelse og opplevelse av vassdrag). Slik sett blir ofte kvalitative intervjuer eller
fokusgrupper brukt for å bedre kunnskapen og forståelsen. Dette kan gi et bedre
grunnlag for å lage gode og mer relevante spørreskjemaer som senere kan benyttes for
å gi mer kunnskap om utbredelsen av fenomenet, representativitet i ulike grupper
osv., dersom det er ønskelig. Dette har vi benyttet oss av i dette prosjektet.
Det finnes få forhåndsstrukturerte eller standardiserte prosedyrer for hvordan et
kvalitativt intervju skal utføres (Kvale 2006, Silverman 2005). I en fokusgruppe kan
interaksjonen mellom intervjupersonene frambringe følelsesladede uttalelser om det
spesifikke temaet. Det kan utløse nyttige innspill fra de andre deltakerne, men det kan
også blokkere for framdrift og åpenhet. Den samme interaksjonen reduserer samtidig
intervjuerens ”kontroll” over intervjusituasjonen, noe som kan gjøre datainnsamlingen ”kaotisk”, og den systematiske analysen vanskeligere (Kvale 2006). Men dette er
samtidig den utfordringen som følger med en slik åpen datainnsamling; ”intervjueren” er i like stor grad en møteleder eller en forhandler (det engelske ”moderator” er
ingen dårlig assosiasjon) som skal se til at samtalen holder seg til temaet, og at den
har den nødvendige framdrift. Å lede en fokusgruppe kan være en slags balansekunst.

Hvem skal delta?
Rekruttering av informanter til fokusgrupper kan gjennomføres på ulike måter, litt
avhengig av hvilke ressurser som er tilgjengelig, og av tematikk (Greenbaum 2000). I
dette prosjektet har fokus vært på opplevelse og nytte av vatn og vassføring for folk
som bor ”i nærheten av” bestemte vassdrag. Slik sett er ”alle” voksne innbyggere i de
aktuelle lokalsamfunnene mulige deltakere, men et tilfeldig utvalg av lokale deltakere
ville sannsynligvis ikke gitt en god og nyttig sammensetning av informanter.
Til rekrutteringen har vi delvis valgt å ta i bruk det som i metodelitteraturen kalles en
”gatekeeper”, en lokal ressursperson med et virke og en posisjon som har noe med
”bruk og/eller forvaltning” av vassdraget å gjøre, og som har god kjennskap til lokalsamfunnet og de som bor der. Vi som er prosjektansvarlige har lagt visse føringer for
”gatekeeperen” når det gjelder hva slags deltakere som kan være aktuelle. De kan
gjerne kjenne hverandre, men de bør representere en variasjon i alder, yrke, botid i
bygda, forhold til vassdraget og synspunkt på kraftutbygging. Gruppa bør også ha en
rimelig kjønnsfordeling. Det bør samtidig være sannsynlig at deltakerne vil møte
hverandre med respekt og romslighet i forhold til hverandres synspunktet. En gruppe
som ender i krangel og posisjonering kan fort bli en mislykket fokusgruppe. Det bør
heller ikke være en veldig pratsom og dominerende person i gruppa; det kan både
lamme og irritere de andre deltakerne. For at folk skal være villige til å fortelle åpent
om sine holdninger og meninger er det viktig å skape et trygt miljø i fokusgruppene.
Av den grunn er gruppene forsøkt sammensatt slik at en sannsynligvis får
”komfortable”, men likevel ikke ”statiske” grupper.
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Gjennomføring og analyse
Fokusgruppemøtene har funnet sted i møterom på kaféer og liknende. Møtene har tatt
fra 1,5 til 3 timer. En intervjuer/møteleder ledet samtalene med støtte i en utarbeidet
intervjuguide (se Vedlegg 1). Intervjuguiden fungerte som en huskeliste for møtelederen for å sikre at de aktuelle temaene ble tatt opp og diskutert. Som et resultat av
fokusgruppeformen dukket det i tillegg opp andre tema som også ble diskutert, særlig
tema knytta til lokale særpreg.
Det ble altså totalt gjennomført tre fokusgruppemøter, én i tilknytning til hvert
”pilotvassdrag”. Med godkjenning fra fokusgruppedeltakerne ble samtlige intervjuer
tatt opp på bånd. Alle opptak er transkribert til tekst. Transkripsjonene har bare blitt
lest og analysert av de aktuelle forskerne i dette delprosjektet.
I det første trinnet av analysen prøvde vi å finne hovedelementer i diskusjonene. Våre
egne problemstillinger og intervjuguiden styrer selvsagt hovedfokus i analysen og i
resultatgjennomgangen. Men det har også vært et poeng å være åpen for (andre) særpreg knyttet til de ulike vassdragene og til eventuelle regionale mønstre og forskjeller.
Og, om vi foregriper noen resultater allerede her, så satte det lokale særpreget og
vassdragssituasjonen sterkt preg på innholdet i de enkelte fokusgruppene. Det gjaldt
for Atnavassdraget, som er varig verna og med veldig strenge føringer (forbud) mot
tiltak i selve vasstrengen. Eller det at Aura-Eira er et sterkt regulert lakseførende
vassdrag, og at en nå er inne i revisjonsfasen av konsesjonsvilkårene og ønsker seg
mer vatn i Aura. I Renavassdraget er det særlig sportsfiskeinteressene som preger
samtalen.
Måten ”vårt tema” blir behandla i hver gruppe vil selvsagt bli prega av hvem som er
deltakere i de ulike gruppene. I Aura-gruppa (åtte deltakere, derav tre kvinner) var det
ei overvekt av lokale deltakere og dels av godt voksne som hadde personlig erfaring
med vassdraget gjennom flere tiår; én av deltakerne kom fra Sunndal. I Atna-gruppa
(seks deltakere, derav to kvinner) var gjennomsnittalderen noe lavere, innflytta og
innfødte i ganske lik fordeling og som i Aura: flere med forankring i landbruk og
lokal næringsutvikling. I Rena-gruppa (seks deltakere, derav to kvinner) var det ingen
innfødte deltakere, relativt låg gjennomsnittsalder. To representerte ”besøksinteressene”/fluefiske ved å være bosatt andre steder i Hedmark.
Når vi siterer og refererer fra samtalene i de enkelte fokusgruppene, varierer det litt
hvordan vi oppgir kilden. Ofte er det ingen grunn til å referere mer presist enn at
vedkommende var deltaker i fokusgruppa fra det og det vassdraget. Andre ganger
refererer vi mer presist til en representant for ei yrkes- eller interessegruppe.
I dette kapittelet refererer og kategoriserer vi først og fremst informasjonen fra
gruppene. Våre egne forskervurderinger blir i større grad trukket inn i kapittel 5.
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3.2. Hvordan blir vassdragene brukt?
Her gir vi en ganske summarisk gjennomgang av særpreget i de enkelte vassdragene,
både om bruk i dag og om utnyttelsen til ulike formål i et mer historisk perspektiv.
Bruken gir en forståelsesmessig bakgrunn for mye av det som blir presentert og
diskutert senere. Det meste av opplysningene om bruk kom fram i fokusgruppene,
men er noe supplert med annen bakgrunnsinformasjon.

Auravassdraget
Aura-Eira er et lakseførende vassdrag som har vært igjennom tre omganger med
kraftutbygging. Oppstarten var tidlig på 1950-tallet med regulering av Aura og
Aursjøen (produksjon fra 1953), takrenneprosjektet ble fullført i 1962 og Grytten
kraftverk (Mardøla-utbygginga) sto klar i 1975. Vatnet til kraftproduksjon ble ført
bort fra vassdraget i alle tre utbyggingene. Selv om det ikke ble pålagt minstevassføring fra Aursjø-magasinet, så var restnedbørfeltet (etter første utbygging) og
antallet sideelver/bekker så omfattende at det stadig var rimelig god vassføring i
nedre del av Aura, dvs. fra Litlevatn og ned til Eikesdalsvatnet (Jensen & Johnsen
2005). Den seinere takrenneutbygginga og Mardølareguleringa har derimot gjort Aura
mer eller mindre tørrlagt, med unntak for flomperioder. Takrenneoverføringa gjorde
at laksen forsvant også fra nedre del av Aura, men en del sjøaure går fremdeles opp til
Litlevatn (op cit.). Det betyr i praksis at Aura er ødelagt som lakseelv, som fiskeelv
og også som ”elv” (store deler av året). Eira (elva mellom Eikesdalsvatnet og sjøen,
en strekning på 9 km) er stadig ei viktig lakse-/sjøaureelv, men fangstene og snittstørrelsen har gått kraftig ned. I gjennomsnitt er samla reduksjon i vassføring i Eira
(ved utløpet av Eikesdalsvatnet) på 58 %. NINA har overvåka Auravassdraget i
mange år. Den siste rapporten som er utgitt, er av Jensen et al. (2009). Mer om laksefisket i neste kapittel.
Også fjellfisket har vært viktig. Folk bar med seg settefisk og satte ut i visse fjellvatn
før utbygginga. Aursjøhytta er ei gammel turisthytte (fra slutten av 1800-tallet) som
først kombinerte seterdrift og turistdrift, noe som illustrerer at fjellet tidlig var
attraktivt. Det er ingen rakfisktradisjon i Nesset, men lesjingene kom vestover i fjellet
og fiska til rakfiskbuttene sine. Det går veg langs vassdraget, som ble bygget i
forbindelse med anleggsarbeidet. Den går hele vegen fra Eikesdalen, forbi Aursjødammen og ned til Sunndalsøra (delvis langs Litjelva som også er berørt av
utbyggingen). Dette er en dramatisk veg i dramatisk natur.
Vassdraget blir noe brukt til padling og roing, og en egen friluftslivsgruppe på skolen
har stor glede og nytte av Eira og vassdraget. Gruppa poengterer at det ikke bare
dreier seg om fiske og båtbruk; den ”passive bruken” av elva, det at den bare er der
for trivsel og velvære, er uvurderlig viktig.
Det er noe enkel tilrettelegging med gapahuker i nedre del av vassdraget. Elveeigarlaget har en flerbruksplan for vassdraget, trolig fra slutten 1990-tallet.
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Atnavassdraget
En gang fantes det omfattende planer for utbygging av Atnavassdraget, med et stort
reguleringsmagasin i Atnadalføret og en demning ved Atnbrua. Det ville ha utradert
det meste av bygda, og det var stor lokal motstand mot prosjektet. Vassdraget kom
senere blant de såkalte 10-års verna vassdrag, før det ble ”varig verna” i 1986
(verneplan 3). Denne historien setter et slags omvendt preg på Atnavassdraget
sammenlikna med Aura-Eira, og legger ganske klare føringer på hvordan vassdraget i
dag kan utnyttes og for hvordan det ikke kan utnyttes. Det er restriktivt med ny bruk
som betinger inngrep i eller nær selve vannstrengen (småkraftverk, skogsbilveger
langs elva osv.). Men det er en lang forhistorie med bruk av elva med sagbruk,
kverner, tømmerfløtning og et lite kraftverk som ble bygget under krigen.
Det er nok riktig å si at fiske også er den viktigste bruken av selve vassdraget. Alle
innenbygdsboende har fiskerett med garn (eller med ”nett” som de sier lokalt). Det er
også lagt godt til rette for sportsfiske ved at hele det aktuelle området er samla på ett
fiskekort. Og dette sportsfisket er populært, både som isfiske og i fiskesesongen
ellers. Slik sett kaster fisket også av seg for overnattings- og serveringsbedrifter i
dalen.
Atndalen er i seg selv svært attraktiv med kulturlandskap og furuskog, vassdrag og
myrer, innkransa av mektige fjell og der riksveg 27 delvis følger (og krysser)
vassdraget. Her er det ”oppsyn” til Rondane, og maleren Harald Sohlberg har
udødeliggjort Rondane sett fra Atndalen med sitt blå vinternattbilde. Denne
attraksjonen er bakgrunnen for at Statens vegvesen har lagt en av sine ”Nasjonale
turistveger” gjennom dalføret (åpna i 2008), og to påkosta og attraktive utsyns-,
informasjons- og rasteplasser er bygget (nettopp ”Sohlbergplassen” og Straumbu).
Turistvegen strekker seg fra Enden i Sollia og til Folldal. Denne opplevelses- og
trivselsdimensjonen er slik sett den kvaliteten ved dalen og vassdraget som kommer
aller flest ”brukere” til del.
Tidligere var det også noe rafting i nedre deler av vassdraget, men det er for lite av
stabil og tilstrekkelig vassføring til at dette kan være et næringsgrunnlag. Elvepadling
(gjerne utlendinger) er det også innslag av. Videre er det noe beverjakt langs
vassdraget.
Store deler av vassdraget er lett tilgjengelig (med bil). Andre steder er bevisst gjort
mindre tilgjengelige. Det er bygget noen gapahuker og utedoer ved vassdraget samt
søppeldunker, oppslagstavler og selvbetalingskasser for fiskekort. Det finnes også
båt- og kanoutleie.

Renavassdraget
Søndre Rena er den 31 km lange elvestrekningen fra utløpet av Storsjøen til samløpet
med Glomma ved Rena. Slik som Renaelva (dvs. Søndre Rena) renner i dag, er den
langt på veg et produkt av kraftutbygging. I 1969 ble Storsjødammen bygd (ca. 4 km
nedenfor det naturlige utløpet av Storsjøen). Fra 1971 ble ca. 40 % av Glommas
vassføring overført til Renavassdraget, med innløp ca. 15 km ovenfor Storsjøen.
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Osenvassdraget er det største sidevassdraget til Søndre Rena, og Osensjøen er
regulert. Søre Osa renner ut i S. Rena like oppstrøms Løpsjøen og vatnet fra Nye Osa
kraftverk renner ut i S. Rena 4 km lenger oppe. Løpsjøen er en 4 km lang kunstig
innsjø som ble etablert ved oppdemming av elva, og med en kraftstasjon (Løpet
kraftverk i 1971) i utløpet som utnytter fallet direkte (se Museth & Sandlund 2007).
I tillegg til kraftutbyggingen har Forsvaret sterke bruksinteresser knytta til vassdraget,
og det er gjennomført og planlagt flere fysiske inngrep i elva for bl.a. å gjennomføre
kryssinger av elva med militære kjøretøy. Dette setter sitt preg både på vassdragsforhold, på opplevelsen (ikke minst støy) og visse rammer for hvordan vassdraget kan
brukes til fiske og friluftsliv.
Rena er ei allsidig og populær sportsfiskeelv. Fluefiske er den mest spesialiserte
formen, med delvis spesiell tilrettelegging og regulering for denne formen. Fisket
foregår både som en friluftslivsaktivitet og som grunnlag for guiding, overnatting og
slik sett som næringsaktivitet.
Vassdraget og strandsonen blir også brukt til padling, bading, ski- og turgåing og til
fuglekikking og opplevelser av annet dyreliv.
Søndre Rena og Glomma er de mest kjente vassdragene i området, men elver som
Søre Osa, Åsta og Julussa er også viktige i forhold til fiske og friluftsliv. I området
omkring Osensjøen finnes også flere elver og innsjøer. Det ser ut til at forholdet folk
har til disse vassdragene i første rekke preges av sportsfiske, men de er også viktige
for andre friluftsaktiviteter. Det kan virke som om kombinasjonen av ulike kvaliteter
knytta til vassdrag, til landskap og ulik bruksintensitet, gjør at de ulike områdene/
vassdragene brukes forskjellig og gir mulighet for ulike opplevelser.

3.3. Nytteverdi for fiske, friluftsliv og næring
Fiske, friluftsliv og næring trenger ikke nødvendigvis passe inn under samme
paraplyen. Men i mange sammenhenger gjør de absolutt det. Fiske er i hvert fall en
del av friluftslivet. Det ressursgrunnlaget som er en forutsetning for friluftsliv og
fiske, vil ofte også være en forutsetning for næring og næringsutvikling. De
aktivitetene som oftest blir kalt friluftsaktiviteter kan like fullt være en sentral del av
et aktivitets- eller opplevelsesprodukt i tilknytning til næring. Det kan selvsagt også
være konflikt og motsetning mellom friluftsliv og næring – næringen kraftutbygging
er i seg selv et eksempel på det. På den andre siden kan også fenomenet fiske være så
komplekst i seg selv at en finner visse motsetninger mellom ulike typer fiskere (i
samme vassdrag), for eksempel tilreisende turistfiskere og lokale fritids- eller mataukfiskere.
Altså ei felles overskrift på kapitlet, men med uttrykte nyanser i teksten når det
trengs.
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Fiske og fisketurisme
Selv om de tre vassdragene er ganske ulike er de alle viktige friluftslivsvassdrag, og
særlig er verdien av fiske stor. Når det gjelder fisk og fiske, var likevel samtalen i
gruppene vesensforskjellig, nettopp pga. de lokale forutsetningene i hvert vassdrag. I
Atna-gruppa gikk samtalen på kvaliteten som er og har vært og på hvordan en best
utnytter og forvalter de kvalitetene som er – til beste for innbyggerne og bygda. For
Aura sin del gikk diskusjonen på hvordan situasjonen i vassdraget kan bli bedre både
for fisken og fisket, gjennom kompenserende tiltak. Kan en nærme seg noe av det
som var (i Aura) før utbyggingen ødela denne delen av vassdraget? Kan den nedre
delen (Eira) bli mer lik det den var før? På Rena har kraftutbyggingen (i manges
øyne) bedret kvaliteten av Søndre Rena som fiskeelv, men det er ulike fiskeinteresser
i elva og et spørsmål om hvordan en kan klare å tilfredsstille dette mangfoldet
gjennom en best mulig forvaltning og godt samspill med andre interesser og
samfunnsaktører (særlig Forsvaret og regulanten).
Auravassdraget
Historisk sett er både Aura og Eira regna som svært gode lakseelver med store
fangster og uvanlig stor laks. Dette har vært viktig både for lokalt husholdsfiske,
lokalt fiske for salg og ikke minst for ”lakseturismen” i bygda. Det var på midten av
1800-tallet at engelskmenn kom og kjøpte seg inn og starta ”eventyret” med lakselorder og laksebasert turisme. I eldre tider var det ikke mindre enn tre hotell i
Eikesdalen; i fokusgruppa blir det poengtert at det ikke bare var pga. laksefisket,
men hele landskapet med den storslagne ville naturen.
Eira er stadig ei god lakseelv og informantene regner Eira som noe av det beste i
landet når det gjelder å gjøre næring ut av interessen for laks og sjøaure. Men det er
likevel slik at det er stor forskjell på fisket før og etter utbygginga. ”I 1952 var
gjennomsnittsvekta 14 kilo, men den fall som ein stein etter utbygginga.” Dette skal
være basert på tall fra engelskmennenes fiske (og sannsynligvis før en regna laks på
under 5 kg som laks; det var ”gris”), men blir også bekrefta i rapporten til Jensen &
Johnsen (2005). Men det ble tatt opp mye mer fisk enn som så, men omfanget av
gardsfisket er lite dokumentert. Før utbygginga var det ei lakseteine på ”hver gard”,
det var salg av laks fra gardene og gode priser (før oppdrettsfisken kom).
Vi fikk spesiell orientering om dagens drift på en gard som driver med kombinert
gards- og lakseturisme. Her har det vært tu de tre aktuelle månedene) og over 300
laks ble tatt opp (med et snitt på rundt 4 kg, ristdrift i mer enn 150 år). Året 2008 var
veldig godt med full kapasitetsutnyttelse (over 5 kg). I det hele tatt var 2008 et år
med god vassføring (”fyrste gong på 30-40 år at det har vore så god situasjon på
hausten”). Denne bedriften leier også ut elvestrekninger for andre elveeiere.
Dreier så dette seg bare om laks? ”Eg har jamt sig av gjester uansett, sjølv om det
ikkje er godt fiske. Men godt fiske gjev eit oppsving i pågangen. Men vi sel ei
opplevingspakke til gjestene. Eg sel ikkje laks, eg lovar ingentin, og går ut med det
med ein gong. Me får like mykje skryt av dei som ikkje har fått laks. Attraksjonen vår
er naturoppleving. Turistane seier: Ikkje forandre på ein ting! Det er stor etterspørsel
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etter service! Det skal ikkje så mykje til! Og folk er opptekne av at det er dei same
folka som står for opplegget. Det er viktigare enn prisen. Folk kjem att; eit døme på
ein familie som har kome att i tre generasjonar. Dei som kjem for å fylle frysaren
prioriterar me ned.”
(Eier og driver av gard som driver med gards- og lakseturisme i Eresfjord).
Men en annen i gruppa repliserer: ”Men det er likevel laksen som er grunnlaget. Det
kjem du ikkje utanom. Blir laksen borte, så blir også ditt grunnlag borte.”
Den gang Aura var lakseførende, mener en av informantene, var også Eikesdalsvatnet
mye viktigere for laksen. Laks/aure som i dag går opp i Aura – når det er mulig – blir
innestengt og dør; det er dødsoner i elva. En annen sier: ”Aura var ei kjempelakselv.
Mange laksefiskarar budde oppi der. Aura fostra opp storlaks, storlaksen gytte oppi
der.”
I dag er det bare noen få gode fiskehøler igjen. En av dem – Kirkehølen – ligger like
ved kirka og er veldig lett tilgjengelig; ”…kan sjå han (laksen) med det blotte auga,
har hatt laksesafari dit.” Det er samstemt rundt bordet om at tilrettelegging må gjøres
med måte: ”… det skal vere vanskeleg å få tak i laksen. Vi vil ikkje lage slakteplassar
for laks.” Men det er også andre grupper å ta hensyn til enn fiskerne: ”Ved Kirkehølen kunne det vore betre tilrettelagt, t.d. for handikappa. Der gjer det ingen skade
og ville gje ei kjempeoppleving.” Verdien av ”laksesafari” blir også forsterka av at det
er så klart vatn i Eira, blir det forkynt rundt bordet.
Også fjellfisket har vært viktig i Nesset og Eikesdalen. Men i fokusgruppa for AuraEira kom det meste i bakgrunnen sammenlikna med behovet for fokus på revisjonen
av konsesjonsvilkårene, og særlig ønsket om mer vatn i Aura med sikte på
restaurering av laksefisket. Statkraft har hatt settefiskanlegg i Eresfjord i over 50 år,
men det har delvis fungert dårlig. De senere år har det imidlertid fungert veldig bra
med vellykka utsetting og reetablering av den lokale laksestamma. Temaet står
sentralt i NINAs overvåkingsarbeid i Auravassdraget (Jensen et al. 2009). Nå er det
også arbeid på gang for å få til et fjellfiskanlegg i Eikesdalen. Konsesjonsreglene
pålegger at en må produsere den fisken en selv trenger, siden settefisken ikke skal
krysse grensene til andre vassdrag og nedbørsfelt. Stamfisken vil bli fanga i Aursjøen.
Flere i gruppa ga ros til samarbeidet med Statkraft og arbeidet med å få opp igjen
laksestamma. Dette var samtidig ros til Elveeigarlaget og bygdefolk for å være
konstruktive: ”… hadde vi i bygda vore jævlige og negative så hadde Statkraft gjeve
blanke. Har innsett at elva er utbygd, og vi må gjere det beste ut av det. Det tragiske
er at ein ikkje har tatt betre vare på Aura frå starten av.”
Elveeigarlaget har en flerbruksplan (fra ca. 1999?) som bl.a. tar for seg tilrettelegging.
Det er mulig den er klar for revisjon, men poenget er at det må være en klar plan for
tilrettelegginga. I dag finnes en del gapahuker som grunneierne har bygget, og det har
vært aksjoner sammen med Statkraft, bl.a. om rydding ”elvelangs”. I diskusjonen om
hensynet til laksen står i strid med hensynet til fiskerne og de som vil se og ferdes
langs elvebredden, ble det sagt at god kunnskap og planlegging er nøkkelen. En må
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legge til rette med måte. Dessuten: ”Blir det for lett tilgjengeleg så blir det liggande
att mykje søppel, særleg eingongsgrillar. Vi ryddar heile tida.” Dette temaet går igjen
også for Atnavassdraget.
Atnavassdraget
Fisket står sentralt her også. Alle innenbygdsboende (dvs. i gamle Sollia kommune)
har rett til å fiske med garn i vatn og sjøer. Atnsjøen er den mest attraktive i så måte,
og det dreier seg om matauk.
En av informantene forteller at han: ”… driv Noregs / verdas minste fiskemottak.
Legg ned rakfisk. Ei viktig tilleggsinntekt for meg. Tradisjonelt så var det ei stor
inntekt for gardar rundt Atnbrua. Ein av mine forgjengarar hadde 3-4 gardar og folk
til å fiske for seg. Han hadde inntekt på fiskesalg på 4000 kr, i ei tid når presten tente
400 kr i året og ei jordmor 200 kr. Det har tydd noko opp gjennom åra. Gudbrandsdølar kom og fiska i bytter og spann.”
Men i tillegg er det et aktivt sportsfiske nesten hele året. Det er stangfiske og ikke
minst isfiske, og det starter allerede 1. desember. ”På Skogli camping tek dei
sommarferien sin om vinteren, men ikkje i desember. Desember er ”freda” for då er
det fullt køyr med gjester.” En kan telle 50-60 fiskere på isen i desember og i april.
En av deltakerne forteller om ringvirkninger for bygda av dette sportsfisket. Fiskekortinntektene beløper seg til ca. 400 000 kroner i året. Høgskolen i Lillehammer har
gjort en studie av effekten i lokalsamfunnet ellers av dette fisket/kortsalget og kom til
2
en ”oppregningsfaktor” på rundt 15 for Sollia-samfunnet . Effekten er ikke vesentlig
for rettighetshaverne, men den er stor for bygda. Og her er ganske mange overnattingsbedrifter med til sammen rundt 400 senger for utleie.
I følge en informant slo en brukerstudie i forbindelse 10-års vern-undersøkelsene fast
at fiske var den viktigste grunnen til å besøke Atndalen. Nest viktigst var urørt og
vakker natur.
”Det er eit veldig godt organisert fiske her fordi alt er samla på eitt fiskekort, berre
med nokre heilt få unntak. Rundt 80 fiskevatn og 15 mil med fiskbar elvestrekning.”
Dette fiskekortet ble innført allerede i 1957; de lokale var skeptiske, men turistene og
NJFF (Norges Jeger- og Fiskeforbund) reagerte veldig positivt.
Når det gjelder fysisk tilrettelegging, er den ganske begrensa:
”Nedafor Atnbrua er det to gapahuker med eit par km mellomrom, inntil vasskanten,
satt opp av grunneigarforeininga. Og så er det sett opp eit par utedoar, eit par
oppslagstavler og eit par sjølvbeteningskasser for fiskekort og for å levere fangstrapportar. Og så er det litt båt- og kanoutleige.”

2

Trolig tenker en her på rapporten til Nashoug & Hegge (1988). Den anslår
fiskekortinntektene midt på 80-tallet til ca. 140 000 kr og at sportsfiskerne totalt tilfører
lokalsamfunnet opp til 1,8 millioner kr pr. år.

30

På spørsmål om dette var etterspurte tiltak, så var vel svaret benektende: ”Kanskje
ikkje etterspurt, men det er bestemt gjennom grunneigarforeininga.” En uttaler
videre: ”Eg ville sett opp treskilt med fiskesymbol, både for å informere, men også for
å kanalisere ferdselen. Ein lokal grunneigar har laga ein ”festplass” ved vatnet, som
står der for allmenn bruk mest heile året. Der er det jo flott.”
Ett mulig tiltak har vært litt omstridt og er ikke realisert. Det gjaldt en ny ”vegstubb”
ned til Atnsjøen samt å opparbeide en slags ”marina” der nede. En i fokusgruppa
omtalte motstanden som ”grunneigarane sine særinteresser”, en annen begrunna
motstanden med frykt for for stor trafikk, en ny bruksform og frykt for overfiske på
en sårbar storørretstamme.
En gruppedeltaker, opprinnelig utlending og nå bosatt i Sollia, repliserer: ”I (mitt
hjemland) er alt veldig tilrettelagt, det øydelegg litt sjela. Verdien av å oppdage
vatnet på ein annan ”naturleg” måte. Tilrettelegginga må ikkje overkøyre naturen.”
En annen føyer til: ”Ein kan køyre langs nordre del av Setning og langs Setningsjøen.
Kjempeidyll sett frå bilen. Dette er mitt argument for å vere mot veg ned til og langs
Atnsjøen. Vi har alt opna så mange område for lett tilgang med bil. Vi må kunna
differensiere litt.”
Søppel er et praktisk problem og et irritasjonsmoment. Hvem har ansvaret? Fiskeforeninga? Meir om dette under neste overskrift.
Renavassdraget
Søndre Rena er ei allsidig sportsfiskeelv. Og Rena har vært ei populær elv lenge, også
blant lokale fiskere, og en benytter seg av ulike fiskemetoder. Tidligere var det ikke
minst ei viktig elv for lokal matauk.
”Noen mener at fisket er blitt bedre etter reguleringa fordi en har fått en større total
vassføring og ikke minst minimumsvassføring om vinteren.”
Også Glomma og til en viss grad Åstaelva er viktige fiskeelver. Elva Osa var før
vassdragsreguleringa ei rik fiskeelv, men ble sterkt forringa av reguleringa. Søndre
Osa var regna som beste fiskevassdraget før utbygginga (på 50-tallet). Rena var
harrelva den gang, mens Osa ga mulighet for ørretfiske. I dag er det kanskje Rena
som er mest kjent for et godt ørretfiske. En god del fisker i Løpsjøen, bl.a. etter
gjedde, harr og abbor. Her et det tillatt å fiske hele året.
”Det er et faktum at det er vanskelig å fiske i Rena. Så det perfekte med Åmot er at du
har både Glomma som er lett å fiske i (harr) og Rena som er vanskelig (større ørret)
– du har noe for alle.”
”Elvelaget har tatt noen gode grep med å prøve å fordele fiskerne; de har Åsta, Rena,
Glomma og Osa, og de prøver å få folk til å fiske i flere elver og forteller om den
”enklere” Glomma og den ”vanskelige” Rena.”

31

Det er en del uenighet om hvordan vassdragsregulering virker inn på fisket i Renaelva. Enkelte legger vekt på at fisket har blitt bedre som følge av høyere temperatur i
vatnet og bedre mulighet for å fiske ørret. Men fiskerne opplever at variasjonen i
vassføring kan være et problem, og ikke minst at endringene er så hyppige ettersom
kraftproduksjonen i dag følger svingninger i etterspørselen. Vannstanden kan i løpet
av en time variere med en halv meter. Det blir svingninger også i Løpsjøen (som er et
buffermagasin) fordi den må ta imot det som kommer fra Storsjøen (som er et
reguleringsmagasin). I følge informantene gjør dette at fisken må finne nye standplasser, og i tillegg fører slik brå nedtrapping til at bunndyr blir liggende igjen i dagen
og råtne.
Etablering av fluefiskesone og mulighetene for å fange stor ørret gjør at fluefiskere
trekkes til elva. Tidvis er det stor konsentrasjon av fiskere på de beste fiskeplassene.
En del bygdefolk ser nye regler som uttrykk for at folk utenfra har ”tatt seg til rette”.
Andre ser det slik at ordningen er positiv fordi den gir et tilbud til alle: Fluefiske i
Søndre Rena, og andre typer fiske i alle andre vassdrag.
Fluefiskesonen gjelder fra Storsjødammen til Lindstad – en strekning på 3,7 km. Den
eneste regelforskjellen fra resten av elva er nettopp at eneste tillatte redskap er flue.
For hele elva gjelder det nå at en bare kan fange én villfisk (enten det er harr eller
ørret) pr. døgn, og at all fisk på 40 cm eller mer skal settes ut igjen. Ørret som er satt
ut er det ingen begrensninger på. Forholdet er at det er store deler av elva der det er
bra å fiske utenfor sona. Men de nye reglene gjelder imidlertid for hele elva. De
lokale reaksjonene på de nye reglene retter seg i første rekke mot begrensningene i
mulighetene for mataukfiske, og dessuten mot at det er like regler for begge arter og
for alle soner i elva. Entusiasmen over fluefiskesona er selvsagt ikke like stor blant
alle. Det ligger blant annet interessemotsetninger mellom de som pleier å drive ned
elva i båt (med formålet matauk) og fluefiskerne som fisker fra bredden. En del har,
kanskje spesielt en del eldre fiskere, helt sluttet å fiske i Rena, mens noen i protest har
unnlatt å kjøpe fiskekort de siste par årene.
”Fiskekortsalget har gått ned de siste åra, men det har skjedd så mange endringer
her at det er nesten umulig å peke på hva som er årsaken til det, men det er
sannsynlig at endringene i fiskekortreglene er noe av årsaken, og så er det mange
negative utsagn om forsvarets aktivitet.”
”De som driver fluefiske i elva ønsker ikke flere fiskere, mens grunneiere og utmarksrådet gjerne vil ha flere fiskere. Og så er det en klar tendens til opphoping av fiskere
på noen plasser, mens andre (gode) plasser ikke blir brukt.”
Flere av deltakerne i gruppa var opptatt av at Rena-området hadde fått mye negativ
omtale i det siste. Her ble det siktet til reportasjer i aviser og til fora på internett.
Primært retter de negative omtalene seg ikke mot vassdragsreguleringen, men mot
nye fiskeregler i Søndre Rena og forsvarets øvingsaktivitet. En frykter at dette kan gi
negative utslag for dem som driver næringsvirksomhet knytta til vassdrag og fiske.
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Gruppa var opptatt av Forsvarets øvingsvirksomhet i Renaelva. I første rekke er det
støyen som oppleves som negativt. Gjennomgående var det lite negativitet å spore til
virksomheten i seg selv. I første rekke rettet kritikken seg mot mangel på informasjon
og regularitet i øvingsaktivitet. Spesielt for dem som driver med næringsaktivitet i
forbindelse med friluftslivsutøvelse oppleves dette som et problem. Guiding av
turister til stillhet og ro i villmark blir problematisk når opplevelsen ødelegges av støy
fra Forsvarets øvingsaktivitet. Følgelig ble det uttrykt ønsker om lett tilgjengelig
informasjon på internett om tidsplanene for øvingsaktiviteten.
Økonomisk ser næringsliv og myndigheter for seg en vekst i fisketurismen. På lengre
sikt ser man for seg en dreining mot praksiser der grunneier leier ut sine vall til
fluefiskere.
”Tror fisket har alle muligheter, men det handler om å få til godt samarbeid mellom
næringsinteresser, grunneierne og fiskerne sjøl. Men det er noen på Rena som er
mestere til lage negativ markedsføring. Forsvaret er her, men det skal det kunne gå
an å leve med.”
”Men vi sliter med uforutsigbarheten til Forsvarets aktivitet. De er fryktelig dårlig til
å informere, og det gjør det umulig å planlegge. Jeg har vært oppe i et par beklemte
situasjoner i sommer hvor jeg har hatt med meg utenlandske kunder til natur og
stillhet i Norge og så plutselig banker det laus på andre sida. Det ble en helt horribel
opplevelse for de som kom utenfra. Vi må få en forutsigbarhet, vi må vite når de skal
øve!”
En annen: ”Og det må vi vite i tide, så det går an å planlegge når vi kan/ikke kan
organisere aktiviteter.”
”Når det gjelder framtidig nytteverdi så tror jeg gode ørretelver vil få samme
betydning som gode lakseelver. Dette blir viktig som alternative inntekter for de som
er grunneiere. Og enkeltgrunneiere vil ta vare på sitt vall og leie ut. Her ligger det et
kjempestort konfliktpotensial.”
Her blir det nok sikta til en grunneier som allerede har oppretta en egen privat fluefiskesone som er reservert for egne gjester.

Friluftsliv og turisme som ikke er knytta til fiske
Auravassdraget
Blant konkrete friluftslivsaktiviteter utover fiske er det særlig padling og roing som
blir nevnt. Nedre del av vassdraget er snilt og velegna; mer utfordrende er det oppi
Aura, i tider når det er vatn der. Og den er noe brukt. Men det er noe skepsis til at folk
kommer tilreisende med egne kanoer og kajakker. Auravassdraget er stadig uten gyro
(Gyrodactylus salaris), men en er redd for at smitten skal komme med slike båter og
padleutstyr fordi nærliggende vassdrag er smitta (f.eks. Driva og Rauma).
Aursjøhytta er ei gammel seter- og turisthytte (fra slutten av 1800-tallet) som først
kombinerte både seterdrift og turistdrift. Dette illustrerer at fjellet tidlig var attraktivt.
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”Hytta var eit knutepunkt mellom aust og vest, men det gjaldt også det urørte og ville
alt då.”
I dag køyrer ”… dei aller fleste langs vassdraget (Aursjøvegen) og får eit kjempeinntrykk. Fossen buldrar. Det storslagne og dramatiske. Ikkje minst fossen, når den er
der”. Og fossen en sikter til er Mardalsfossen. ”Det var nokon som påsto at det var
7000 som gjekk inn til Mardalsfossen (da den rant en måneds tid). Ein halvtime langs
stien inn og så skrive namnet i ei bok ved fossen.”
Den samme informanten gir litt historie og vurdering: ”I Eikesdalen var det hotell, på
Finnset var hotell og så hadde vi Elvarhøy – alt dette var i drift før reguleringa, men
alt er no nedlagt. Trur ikkje alt ville ha vore nedlagt om det ikkje hadde vore kraftutbygging, jf. Stryn, som også lever av naturen. Trur ikkje berre det var laksefiskarar
som heldt dette i gang. Det var den urørte og ville naturen. Ein fortalte meg om tida
før det kom dampskip på Eikesdalsvatnet; då rodde ungdommane turistar innover
vatnet og tente pengar fordi turistane ville sjå fossen. Fossen var attraksjonen.
Mardalsfossen kunne blitt noko á la Briksdalsbreen.”
En annen informant minner oss om Åmotan i Sunndalen – et åpent elvejuv der flere
elver møtes og som er tilgjengelig med sti, for den som finner fram til parkeringsplassen: ”Oppi Åmotan var det 3000 stk. som hadde gått i løpet i løpet av 3 mnd.
(registrert med automatisk personteller). Dei går for å oppleve vatnet, ikkje for å
fiske. Og det er ikkje så lett å finne fram heller. Dette går på oppleving av
vatnet,verdien av vatn… ”
Atnavassdraget
Rafting og kajakkpadling har også en posisjon i vassdraget. ”Dette er eit vassdrag
med få og små inngrep. Og ein kan sjå elg, rein og bever inntil vasskanten og få ei
sterk naturoppleving. Men her er ikkje så mange ville, ”skumle” fossar og stryk.
Problemet her er at det er for lite vassføring til å utnytte høgsesongen – treng
vårflaumen og mykje regn.” Derfor har ikke organisert rafting lenger noen posisjon,
men det har vært utprøvd.
En forteller om alt det nye som har kommet utenfra, og blitt ”innpassa” i Atna: ”Då
engelskmennene kom frå 1840-talet så kom også flugefisket, det var noko nytt. Folk
såg at det fanst annan type bruk. Og då elvepadlarane kom, ein ny bruk, nye krav og
ny oppleving av vassføring, gradering på stryk. Det kom ein slags ny stolthet lokalt av
det som var her. Så byrja eg óg å padle – mykje nytt å lære, nye utfordringar,
artig…” Det er stadig utenlandske kajakkgrupper som dukker opp, kanskje særlig i
Setninga: fra Tyskland, Tsjekkia, Spania og Italia. Og de som ikke vil ha ”action” kan
padle ”flatt” på Atnaelva – klart og stille vatn.
Det er ikke bare fiskerne som forsøpler; ”turistar i bussar som berre brukar elva, og
ikkje legg att ei krone. Har med telt og brukar elva”. Der det er søppeldunker blir det
fort søppel; vanskelig med skikkelig system på tømming.
Riksveg 27 gjennom Atndalen ble åpna som Nasjonal Turistveg i september 2008.
Dette er på mange måter til stolthet og glede for bygda, men også litt til frustrasjon:
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”Veldig mykje pengar er brukt på rasteplassane, men ikkje på vegen som kjem dei
lokale til gode.”
”Ved Atnbrua er eit gamalt vadestelle. Dette er også som eit ”sosiologisk brupunkt” i
bygda. Vi må kunna leve med ulike synspunkt. Men vi må lage oss areanaer for å
kunna møtast og samhandle. Ein gong i året er det ”Fossedagar” ved Atnbrua, eit
kulturarrangement med mykje positiv blest, alle stiller opp på dugnader. Det er med
på å skape einskap og stolthet. Vassdraget samlar, stolthet om alle kulturminna.” Og
en annen kommenterer: ”Vassdraget samlar oss mykje meir enn det splittar”; dette
ble sagt med tanke på tendensen til konflikt omkring veg og ”marina” til Atnsjøen
(se ovenfor).
Muligheten for ”overlevelse” og næringsutvikling i bygda gjennomsyrer hele møtet i
fokusgruppa, og hvilke muligheter som ligger i vassdraget. ”NN og eg kunne bygd
kvart vårt vesle kraftverk i bekken, ein styrke privatøkonomisk, men ville det tyde
noko for kommunen? Langt fleire vil ha nytte av eit verna vassdrag for oppleving og
turisme, og som trivselsfaktor.”
”Det er nokre inngrep, så det er ikkje eit urørt. For meg så er kjensla av at dette er fri
natur viktig. Og som eit framtidig reiselivsprodukt så trur eg det vil ha stor verdi.
Særleg om vi no vil ha økoturisme-stempel på det vi byr fram. Viktig å ha visshet om
det, viktig for turistane. Det er omtrent som med store rovdyr. Ikkje så viktig om det
er ein eller 150 bjønn i Hedmarsskoga, men vissheten om at den finst er viktig. Trur
det blir endå viktigare i framtida.”
NN1: ”Her kan ein bygge ei alternativ turisme, utan masser og storutbygging.”
NN2: ”For ti år sidan var det 1000 fleire her i kommunen. Vi døyr undervegs…”
NN3: ”Mellom her og Enden er det 12 som driv med turisme, og 400 sengeplassar.
Og i 2007 var Atndalen den 14. mest besøkte turistattraksjonen i landet. Framfor
Prekestolen!”
I Atndalen er en ”ramma” av vern: ”Vi blir verna i hel; nasjonalparken, skogen,
vassdraget.” Det er et spørsmål om en kan benytte alle disse offisielle kvalitetsstempel som ligger i vern, til å bygge noe med næring i. ”Men i dag er det for strenge
reglar for bruk – t.d. når det gjeld ferdsel i reservata.” Og: ”Kva skal vi med vernet?
Ingen her vil drive rovdrift uansett. Det må vere bygdefolk som styrer dei lokale
ressursane. Den beste måten å verne på er at dei små bygdesamfunna får utnytte
ressursane sine. I dag er vernet ein tapskonto, men det er også eit veldig irritasjonsmoment. Får heller ikkje bygd ein traktorveg langs elva. Verneforskrifta gjev ikkje
rom for stort langs elva/vassdraget. Det er freda og hermetisert.”
En annen ytrer litt imot: ”Vi må ha ein visjon, her og nå, og i takt med vernesituasjonen.” Og litt av frykten uttrykt slik: ”Vi må ikkje bli ein kulisse!”
Renavassdraget
Selv om dette først og fremst er et fiskevassdrag, er det også ”arena” for andre
friluftsaktiviteter. Det er et båt- og padlevassdrag (gjerne i kombinasjon med fiske og
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med kommersiell guiding), det gir mulighet for turgåing og skiturer og for naturstudier (vatn, fugl, dyreliv) og bading.
Én uttrykker at spesielt Løpsjøen er et flott turområde. Flere framhever at vassdragene
på ulike måter gir en særegen naturopplevelse. Vassdragene skaper brudd i et ellers
ensformig skogslandskap, og det forsterker opplevelsen av liv i naturen. Vatn har
også betydning for muligheten av å oppleve dyreliv.
I de senere årene har det blitt mer vanlig med padling. I begynnelsen dreide dette seg
om fluefiskere og andre tilreisende, mens det i dag også er mange lokale som padler.
Padling har generelt blitt mer populært de senere årene, blant annet som følge av Lars
Monsens tv-programmer, hevdes det. ”Kan se 7 – 8 i følge, og uten fiskestang”.
Padling er også en del av tilbudet til enkelte reiselivsbedrifter som Turgleder og
Skramstadsetra, og skoleklasser padler av og til Renaelva ned.
Tilreisende, og etter hvert også noen lokale fuglekikkere, oppsøker vassdragene og
spesielt Løpsjøen. Fuglekikkerne har egne fora på internett der det meldes når
bestemte fuglearter er sett i området. Vanlige turgåere er også opptatt av fuglelivet.
Vi har nevnt bading, men forsamlingen var enig om at det særlig er Glomma og
Åstaelva som benyttes til bading. Løpsjøen er kald pga. elveføring igjennom, og
Renaelva har lav temperatur pga. vassføring fra Storsjøen. Varmt vær og lav vassføring gir i utgangspunktet muligheter for bading i Renaelva, men det er sjelden at
vassføringa er lav nok på varme sommerdager.
”Renaelva er veldig spesiell ved at ho har så lav snittemperatur gjennom sommeren,
pga. Storsjøen. Men ho er fin å bade i når det er lita vassføring og det er nok varme
dager.”
”Løpsjøen som er en del av Renavassdraget er et innmari fint turområde, med en
rekke fine stia å gå, og det er mange som bruker området, særlig på vestsida.” Her er
det også tilrettelagt med gapahuker og ljørkoier med utkjørt ved. ”Utmarksrådet har
gjort mer merking langs Osa og Glomma for å trekke folk dit. Mens mer skjerma
Rena for nettopp ikke å trekke flere dit.”
Løpsjøen har blitt mer og mer brukt som turområde, også av de som ikke er bosatt i
umiddelbar nærhet. Trolig har økningen i popularitet blant annet å gjøre med at en
natur- og kulturled fører til Løpsjøen. Den ble først åpnet i september i 2008. Leden
er 40 kilometer lang og består av Pilegrimsleden og den fredete Gammel Rideveg til
Osen, og er et ledd i kulturminneformidlingen etter omfattende utgravinger og
registrering som har foregått siden tidlig 90-tall i forbindelse med forsvarsetableringen. Leden er merka helt fra Rena sentrum. Ved Bjørkøyvelta langs Renaelva er det funnet en vikinggrav. Langs leden er det også kulturminner helt tilbake til
steinalderen. Løpsjøen og leden langs elva er fine for de som ikke liker å gå alene i
skogen. Enkelte føler seg ikke trygge i utmarksområder, blant annet som følge av
frykt for rovdyr. Leden oppleves som god tilrettelegging for turgåing.
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Det er lite turgåing langs Renaelva utover kulturleden, men den går enkelte steder ned
til bredden av elva. Årsakene er at det er relativt uframkommelig der og at det er
bilvei langs den østlige bredden. Rekreasjon i tilknytning til Renaelva dreier seg i
første rekke om fiske, mens stillhet og ro er noe man lettere finner langs Åstaelva.
Der er det også flott å bade. For de som bor i umiddelbar nærhet, blir elva likevel noe
brukt til turgåing. Vinterstid er det en del som går på ski over Glomma.
Og når vi prøver å se framover:
”Bekymra for Forsvarets aktivitet framover, ikke minst i Løpsjøområdet der vi har
skytefeltet på ene sida og så har vi Rødsmoen øvingsområde på andre sida. Og
Rødsmoen har ikke blitt pålagt noen stille perioder i løpet av sommeren (noe skytefeltet er). Og det er Rødsmoen som bruker Renaelva og Løpsjøen i forbindelse med
øving. Er redd for støy!”
Når det gjelder næringssatsing ble det sagt:
”Kommunen ønsker å utvikle produktet rundt bruk og opplevelse av elva. Så dette
med forutsigbarhet blir viktig.”
”Derfor er vi også skeptiske til å satse på å utvide både overnattingskapasiteten og
guidinga av denne grunn. Vi lever jo av å selge fred og ro.”

3.4. Verdi for trivsel og livskvalitet.
Årstidsvariasjoner
Auravassdraget
En kvinnelig informant sier det slik: ”Vi må ikkje sjå oss blinde på fisk og fiske. Tenk
på verdien av berre det å ha vatn rundt seg! Sjå på små ungar, som blir heilt ville. Og
i Sunndalen, når dei slepper vatn frå Gjevilvatnet: folk køyrer nesten av vegen, blir
heilt ville. Fiskeverdi kan ein lage reknestykke av, men trivsel og oppleving er det
verre å lage reknestykke av. Dessverre.”
Denne informanten poengterer også, og får støtte fra flere, at det er dette som er
grunnlaget for mye av turismen i området; se også kapittel 3.3 (Nytteverdi for fiske,
friluftsliv og næring) om Aursjøvegen, om Mardalsfossen, om Åmotan og om
lakseturismen.
Hva med verdien av vatn for de som bor her? Ved hjelp av et sitat illustrerer
informanten noe hun mener er essensen: ”Vatn i bevegelse er ro i sjelen”, nemlig det
tidløse og allmenngyldige. Vatn appellerer til alle generasjoner. Altså: ”Vatn er
veldig viktig for meg, sjølv om eg ikkje fiskar.” Flere i gruppa stemmer i: ”Eg óg likar
vatn og elvesus. Eg bur nokså langt frå elva, men eg høyrer elvesuset” sier en kar, en
pensjonert bonde.
I denne sammenheng kom det også opp en diskusjon om småkraftverk, og om hva det
er som gjør ”våre områder” attraktive for tilreisende og for utlendinger som kommer
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hit og bosetter seg (for det er noen): ”Ein del utlendingar fer i området og er veldig
fascinert av naturen rundt her. I Sunndalen er det selt to gardsbruk i det siste, eit til
ein nederlendar og eit til tyskarar. Dei buset seg der. Dette er uavhengig av fisket.
Det er folk som ser kvalitetar som kanskje ikkje vi ser, vi som bur her. Eg kan ikkje
3
seie at det er vatnet som er det sentrale, men kva er fjella utan vatn?”
Det var her småkraftutbygging kom opp som et tema: Betyr ”små” at de også er
uvesentlige som vassdrag og som innslag i naturen og i livet? Nei! ”Eg er skeptisk til
all småkraftutbygginga. NVE har mykje makt her!” Og en annen utfyller: ”Det som
skjer i form av småkraftutbygging blir også ei stor utbygging. Det er feil å seie at dei
store utbyggingane si tid er over, den pågår…” Og en tredje demper: ”Det er jo
veldig avhengig av korleis vassdraget blir utbygd!”
Årstidsvariasjonene i vassdraget ble ikke så mye direkte berørt på møtet i Eresfjord.
Men indirekte var det stadig et tema: Det verdifulle når Mardalsfossen går, når det er
så mye vatn i hovedelva at det også er liv i Aura, det spesielle med 2008 når det var
så mye vassføring i elva.
Dessuten ble den første utbyggingsfasen med Aursjømagasinet nevnt. Før den tid var
det ofte flommer: ”Før reguleringa så gjekk elva langt inn på marka, det gav mykje
skade. Men å ta vekk alt vatnet (slik de etter hvert gjorde) var alt for dramatisk. Den
fyrste utbygginga var slik sett ganske positiv, den dempa skadeflaumen om våren”.
Atnavassdraget
Særlig én i fokusgruppa er mer opptatt av vatn som grunnlag for livskvalitet enn av at
vatn og vassdrag gir muligheter for aktiviteter som fiske og padling. Men nær sagt
alle verdsetter og gir uttrykk for dette daglige nære forholdet til vatn. ”Kunne ikkje
tenkt meg og budd borte frå vatn”, eller: ”Dette er så opplagt og viktig. Folk har
budd med dette”, eller: ”Folk snakkar om elva som dei snakkar om veret. Ho er stor,
ho er lita, om isen… Når isen går opp om våren. Ein nabo på 94 år minner meg om
isen og elva gjennom heile året.”
”Vatn skaper meir liv og ”tilstedeværelse”. Før budde eg ein stad der eg ikkje såg
elva, eg måtte ned til elva kvar dag. For noko stemte ikkje! Har vakse opp midt i byn,
og hadde ikkje eit barndomsforhold til vatn. Men vi fór ein del og bada i ei stor elv.
Dette spesielle kom i vaksen alder. Og så dette med lyset, med spelet i vatnet; akkurat
som om landskapet har eit auga i vatnet.”
Denne fokusgruppa er opptatt av årstidsvariasjonene. På spørsmål om vassdraget og
årets gang kom det spontant: ”Når isen ikkje går på Setningsjøen før etter syttende
mai, då er det sein vår; det er mistrivsel. Og legg han seg alt i oktober så er det også
mistrivsel.” Og en annen supplerer: ”Isen er barometer, dag for dag, islegginga om
hausten. Endrar seg heile tida. Artig for oss enfoldige…” Og vi har alt nevnt naboen
på 94 år: ”Han tar elva for gitt, men er stadig merksam på endringane og årstida.”

3

Se også punktet nedenfor med liknende uttalelser fra Atna.
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Og så våren:
”Eg er ihuga beverjeger: Det å sitje langs elva i vårløysinga på vent, når trane og
gåsetrekk og ymse fer forbi. Nesten så ein ikkje treng å sjå bever … Etter at bever
kom tilbake på overgangen 80-90-talet så har vi også fått ein oterbestand (som ein
konsekvens av at beveren kom). Dei har ein slag symbiose. Sitje i kano og berre la
seg drive med kanoen nedover. Kjem heilt innpå beveren, snøen laver og det er heilt
stilt.”
Flom og isgang er et viktig tema og her kommer en serie med sitater:
”Det er vårflaum, men det er ikkje eit problem. Det er eit fasinerande skodespel, som
er heilt trygt.”
”Storflaumen i 95 var ein attraksjon, sett herifrå.”
”Men isgangen er eit problem. På Atna har dei evakuert hus.”
”Isgang er noko ein forbind med regulerte vassdrag, men i Atna er det ille. Kan gå
opptil 5 isgangar i året. Har ikkje sett maken andre stader.”
”Både før jul og inn i vinteren: Isgangen renskar veldig opp. Vart verre då fløtarforeninga gjorde nokre inngrep. Har vore viktig fløtarelv frå 1700-talet. Rundt 1920
vart det sprengt ein del, og etter den tid har det vore verre med flaum.”
Renavassdraget
Den umiddelbare responsen kom fra en fluefisker: ”For oss fluefiskere så er jo fluefiske den eneste livskvaliteten som finnes.”
Og en som bor ved elva: ”Den største forringelsen for oss om sommeren er fluefiskere som står like ved huset og verandaen – gjerne hele dagen. Det er et
irritasjonsmoment.”
Også i fokusgruppa på Rena ble vatn kobla til livskvalitet: Vatn er liv, hus ved vatn,
det skjer noe hele tiden, både bevegelse og stillhet. Og det skaper brudd og bevegelse
i et ensformig østerdalsk skogslandskap.
Gruppa mente at for folk som er bosatt i området, har Renaelva en klar betydning for
lokal tilhørighet og identitet. ”Renaelva er jo kjent; om du kjem en plass og sier hvor
du bor så vet folk hvor det er. Det er Birkebeiner’n og så er det Renaelva.”
Tradisjonelt sett er Renaelva ei tømmerfløtingselv og ei mataukelv, men også sportsfisket er gammelt. Og de fikk stor fisk.
Når det gjelder årstidsvariasjoner:
”Her er jo isfiske, men det er jo så sjelden is.” Og det har også sine fordeler:
”Vinterpadling er noe helt spesielt her, bare en er godt kledd, med stillheten, snø på
trærne, med svaner og fugleliv, fossekallen følger deg. Dette er ukjent for de fleste.”
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”For oss som bor langs elva så er ikke elva attraksjonsmomentet (om vinteren). Da
kikker vi nesten ikke på elva, da sitter vi ikke på verandaen, og da bruker vi ikke det
området. Da reiser vi på ski i andre områder. Men der er jo svaner og massevis av
ender.”
”Men for fisken er den relativt høge vassføringa på vinteren positivt. Mer næring,
høgere temperatur. Har vært år med isgang, men det er sjelden.”

3.5. Om vassdragsregulering (eller ikke).
Begrensninger, muligheter og tiltak
Lokale erfaringer og vurderinger
Auravassdraget
Medlemmene i fokusgruppa i Eresfjord var ikke entydig for eller mot utbygginga av
Auravassdraget, men motstanden har økt med hver ny tilleggsutbygging (Takrenneprosjektet i 1962 og Grytten i 1975). Gruppa var primært óg samstemt opptatt av å få
endra konsesjonsvilkårene slik at det på nytt kan renne vatn i Aura, underforstått:
Deler av Aura må bli lakseførende igjen. ”Kva skal til for at smolten vil vekse opp
der?”
”Vi vil prøve å få rette opp att noko av det urettferdige som er gjort. Eg har vore for
kraftutbygging, men slik det er gjort her er slik det IKKJE skal gjerast. Dersom det
blir slik i 50 nye år som det har vore dei 50 siste, så er det uakseptabelt.”
Den mest gjennomgående lokale motstanden gikk på utbygginga av Mardalsfossen
(kalt Grytten-utbygginga). En mista fossen og en mista kraftverket (for det ble lagt til
Grytten, i nabokommunen Rauma) – ”det kom som eit sjokk på folk i Nesset.”
Atnavassdraget
Folk i Sollia var mot de utbyggingsplanene som var, og motstanden ble en koalisjon
mellom bygdefolket, naturverninteresser og naturvitenskaplige interesser. Hovedargumentet da vassdraget ble verna var det naturvitenskaplige og at vassdraget måtte
få status som ”referansevassdrag” (se Sandlund & Aagaard 2004, Wingård et al.
1984).
Men gruppa gir uttrykk for mange og ulike synspunkter på situasjonen i dag – på det
at vassdraget er verna, og at det er veldig små rom for å få utnytte vassdraget på en
måte som innebærer inngrep. Det er både negativ skråsikkerhet (”Eg får berre
magasyre-opplevingar av dette vernet. Alt er låst”) og ambivalens (”Eg ser nytten av
båe delar, er ikkje religiøs. Men eg er eigentleg veldig glad for at vi har eit verna
vassdrag – ser både nytten og trivselen. Men skulle gjerne bygd eit lite elvekraftverk –
eit privat eit”) og positiv glede (”Set veldig pris på at det er eit ”urørt” og så variert
vassdrag; frå myr til vatn, kajakk og symjing”).
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Vassdraget har vært utnytta i alle tider, til fløting, sagbruk, kverner og også et lite
kraftverk. Skal dette bare være historie og ikke noe som kan videreføres? Muligheten
for småkraftverk i små sidevassdrag er ett ønske, men det blir også ytra motforestillinger til dette i gruppa.
Renavassdraget
Det er ingen i fokusgruppa som har opplevd Rena før utbygginga, ”… Men Rena er jo
godt beskrevet fiskemessig før utbygging, og det var et par av de beste plassene om
ble sterkest påvirka: Løpet og der som Storsjødemningen ligger nå. I tillegg er Osaoverføringa et stort irritasjonsmoment med den enorme svingningen i vassmengde ut
fra tunellen i Rena – ren effektkjøring. Slik sett er reguleringa i Storsjøen mye snillere
– som regel.”
Og dette med vannstand er viktig: ”Fiskerne her er veldig opptatt av at dette er et
regulert vassdrag; de sjekker på nett og sjekker vannstanden.” Og en annen: ”Har
ikke opplevd at folk lokalt generelt sett er spesielt opptatt av at dette er regulert. De
snakker om fløtinga i gamle dager, men ikke om at det er regulert.”
Men Løpsjøen har sine synlige spor: ”En ser jo godt at Løpsjøen er en ”regulert” sjø
(oppdemt) for det er stubber og forskjellig som stikker opp i strandsonen.” En annen
kommenterer: ”Irritasjon når vannstanden er så låg at stubber og røtter stikker opp”.
Reguleringa er som sagt en ekstra utfordring for de som har næring knytta til
opplevelse og fiske: ”Å drive næring, guiding og fiske; svært vanskelig med den
uforutsigbare endringsmuligheten i vassføringa. Når bettet er slutt så påvirker det
selvsagt opplevelsen.” Og videre: ”Vi kunne ønske oss noe av den samme forutsigbarheten både fra regulanten og fra Forsvaret. Regulanten har større mulighet for å
redusere muligheten for å tjene på vassdraget fordi fisket blir dårlig, enn det
forsvaret har.” Men problemet gjelder ikke bare fiske: ”… for padling og fred og ro,
så er Forsvarets ”bråk” like ille, men det er klart det påvirker ikke selve fisket.”
En har tro på at det både har bedra seg og vil bli enda bedre: ”GLB har skjerpa seg og
de var trolig ikke klar over hvilken konsekvens de raske svingningene hadde. Og de
har sagt at det skal bli enda bedre når de får på plass en ny styringsmekanisme for
dammen i Osendammen – skal bli mer flytende og gradvis.”

Kunnskap om at vassdraget er regulert eller ikke; virker det inn på
opplevelse og vurdering?
I to av fokusgruppene ble det vist et bilde (Bilde 2 i Vedlegg 3). Hvordan opplevde de
det? Gjorde det noen forskjell når vi sa at dette er bilde av et uregulert flomvassdrag
som raskt svinger opp og ned i vannstand, eller om vi sa at det var et regulert
vassdrag?
Samla sett ga ikke fokusgruppene et sterkt bidrag til spørsmålet om kunnskap om
regulering eller ikke virker på opplevelsen av vassdraget – på opplevelsen av det en
ser. Men et par informanter hadde veldig klare synspunkter på temaet regulering/ikke
regulering av vassdrag.
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Auravassdraget
Det nevnte bildet ble bare raskt kommentert før gruppa gikk videre på viktigheten av
godt samarbeid med regulanten. Og kommentaren var: ”Dette er ikkje noko å by
turistar.” Men en informant stilte spørsmål ved hele forskingsprosjektet og om det
egentlig var for å legitimere mer kraftutbygging. ”Kva er mandatet til NINA? Er det
for å gjere det beste ut av situasjonen for det som alt er utbygd, eller er det så NVE
kan få bygge også dei siste småbekkan? Legitimere meir utbygging? Eg er skeptisk til
all småutbygginga. NVE har mykje makt her.”
Atnavassdraget
”Eg syns vindmøller er fine, trur det er fordi eg veit at dei produserer energi på ein
miljøvennleg måte. Sjølv om eg ikkje likar prangande bygg som stikk opp frå flate
landskap.”
Virker kunnskapen om at vassdraget du ser er utbygget eller ikke inn på om du syns
det er fint eller stygt? ”Gjer iallfall det for meg.” Og en annen nevner: ”Bevisstheten
om et vassdrag er utbygd eller ikkje er viktig. Det dreiar seg om den historiske
identiteten ein har til ein stad. Før eg flytte hit hadde eg eit småbruk ved XX elva.
Endå så vakkert det var så visste eg at det var utbygd. Det gav meg den ambivalente
følelsen. Sjølv om vatnet her også er blitt brukt på ymse vis oppover, så vil vi ta vare
på denne ”illusjonen” /myten om urørt natur. Den har vi ein lengsel etter. Men det er
sjølvsagt mange lag av brukshistorie for desse vassdraga.”
Etter at gruppa er presentert for bilde 2 blir det en liten diskusjon om fint, stygt og
hvorfor. En av informantene nevner en tur til Grønland: ”Der såg eg jomfrueleg
vassdragsnatur. Det var fascinerande, men kanskje ikkje ”fint”. Dersom det er
regulert, menneskeskapt, så er det ikkje så fascinerande.”
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4. Kvantitativ tilnærming:
En internettbasert spørreskjemaundersøkelse
4.1. Metode
En internettbasert spørreundersøkelse har sine klare økonomiske fordeler, og den
tvinger respondentene til å svare på alle spørsmål. Det er en ulempe at metoden ikke
gir mulighet for deltakelse for dem som ikke ”er på nett”; det ville vært et viktig
ankepunkt dersom vi hadde lagt opp til å nå et representativt utvalg av befolkningen
(et såkalt Sannsynlighetsutvalg), f.eks. på kommunenivå eller nasjonalt. Men da måtte
vi også ha valgt en annen og mer tidkrevende (og derved for kostbar) måte for
å nå det aktuelle populasjonsutvalget.

Rekruttering av deltakere
Vi har altså valgt et Ikke-sannsynlighetsutvalg, og i følge systematikken til Gripsrud
et al. (2004) har vi kombinert to relevante underkategorier: Bekvemmelighetsutvalg
(enkelt å få til/praktisk gjennomførbart) og Vurderingsutvalg (visse kjente egenskaper
ved populasjonen). Vi har søkt å nå et utvalg styrt av formålet med undersøkelsen og
de aktiviteter/grupper som peker seg ut som mest relevante i forhold til fokuset på
”fiske og friluftsliv”. I tillegg har vi rekruttert deltakere (mulige respondenter) i
tilknytning til de tre pilotvassdragene, både fastboende og folk på gjennomreise, med
interesse for temaet.
De ulike kategoriene friluftslivsutøvere har vi søkt å nå ved at vi fikk lov til å plassere
en lenke til spørreskjemaet på hjemmesida til ulike friluftslivsorganisasjoner:







Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF)
Norges Padleforbund
Den Norske Turistforening (DNT)
Skiforeningen
Syklistenes Landsforening

Dette opplegget bygger selvsagt på velvilje og et faktisk bidrag fra organisasjonene.
Vi laga en standardtekst (en invitasjon) som hver organisasjon la ut på sine hjemmesider (oftest som en nyhetssak). Av praktiske grunner ble det litt ulike starttidspunkt
for de ulike hjemmesidene. De første var i gang fra 12.12.08 og alle ble avsluttet
25.02.09. Av ulike grunner kom lenka via Turistforeningen og Syklistenes Landsforening opp først på nyåret. Tabell 4.1 viser hvor mange skjema som er utfylt med
lenkeinngang fra de ulike organisasjonene.
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Teksten på hjemmesidene var forma slik:
Forskningsprosjekt om Opplevelse og nytte av vatn og vassdrag. Fyll ut et
spørreskjema!
NINA (Norsk institutt for naturforskning) trenger ditt svar til sitt prosjekt om
nytte, trivsel og opplevelse av vatn og vassdrag i forbindelse med friluftsliv,
rekreasjon og fiske.
Dette er et prosjekt for NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og skal
fullføres i løpet av våren 2009.
Det er avgjørende for prosjektet at folk tar seg tid til å fylle ut skjemaet!
For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Odd Inge Vistad, tlf. xx.
For å prøve og rekruttere mulige respondenter i de tre vassdragsområdene til det
samme spørreskjemaet hengte vi opp lister på utvalgte steder, der vi ba alle
interesserte – lokale, tilreisende, gjennomreisende – om å skrive opp e-postadressa si.
Vi hadde en informasjonstekst (ved disse listene) på norsk og engelsk. Også dette blir
et ikke-sannsynlighetsutvalg (og med de samme to underkategorier som nevnt
ovenfor), siden vi appellerer til de med personlig interesse for temaet og det måtte
være praktisk greit å gjennomføre. Vi valgte tre lokaliteter pr. område for slik
rekruttering. Typen lokalitet måtte være slik at vi med stor sannsynlighet ville nå fram
til både lokale og tilreisende. Det endte opp med to kaféer, tre kolonialhandlere, en
sportsforretning, to campingplasser og ett gjestehus, og selvsagt med velvilje fra
innehaverne på alle steder. De aller fleste adressene ble samla på to lokaliteter ved
Auravassdraget og to lokaliteter ved Atnavassdraget. De andre fem lokalitetene
fungerte dårlig, inkludert alle ved Renavassdraget.
Bare noen få av de oppgitte e-postadressene var utenlandske. Vi valgte derfor kun å
bruke et norsk skjema og bare de norske/nordiske e-postadressene. I alt ble det samla
195 norske/nordiske e-postadresser som lot seg tyde. Av disse fikk vi feilmeldinger
på 17, og av de 177 netto utsendte henvendelsene så var det 95 som fylte ut skjema.
Det gir en svarprosent på 53,7 (se tabell 4.1).
Tabell 4.1 Svarinngang fra ulike kilder (N = 461)
Kilde

Frekvens

Prosent

Den Norske Turistforening
Friluftslivets fellesorganisasjon
Norges Jeger- og Fiskeforbund
Norges Padleforbund
Skiforeningen
Syklistenes Landsforening
E-postutsending

128
5
66
91
62
14
95

27,8
1,1
14,3
19,7
13,4
3,0
20,6

Total

461

100,0
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Om skjemaet
Spørreskjemaet (Vedlegg 2) har først og fremst et innhold og en form som er styrt av
formålet med og premissene for undersøkelsen: Det skal besvares av folk som er
interesserte i vatn og vassdrag, og som i stor grad har en fritidsbruk (friluftsliv i vid
forstand) som sannsynligvis har noe med nettopp vatn og vassdrag å gjøre. De
svarskalaer som er benyttet, vil selvsagt fange opp hele spekteret av interesser og
trivsel, og slik sett er det et skjema for ”alle”.
Innholdet er påvirka av informasjon og læring fra fokusgruppene, f.eks. det (faglig/
metodisk) vanskelige temaet om hvorvidt kunnskap om og holdninger til kraftutbygging ser ut til å påvirke hvordan respondentene opplever ”et stykke vassdrag”
som er regulert, eventuelt ikke regulert. Flere i fokusgruppene pekte på at den
vissheten virker inn på opplevelsen og vurderingen, men det var et vanskelig tema
å få diskutert tilfredsstillende i fokusgruppene.
Det er et krevende skjema med bruk av mange bilder og mange sett av (like) spørsmål
knytta til opplevelsen av hvert bilde. Det å bruke bilder som en måte å måle
preferanser, er godt utprøvd (Vistad 2003, Østdahl et al. 2001, Strumse 1996, Shelby
& Harris 1985, Shuttleworth 1980). Det er likevel slik at et bilde inneholder mye
informasjon, og vi vil selvsagt ikke ha noen garanti for at vårt grunnlag for å ta med
et bilde (vår vektlegging av billedinnhold) er det samme som respondentene legger
vekt på når de vurderer bildet. Dessuten er det en fare for å slite ut respondentene med
mange bilder og mange spørsmål til hvert bilde. Det er alltids grunn til å lure på om
svarene blir mer ”repetisjonsmakeri” enn å svare genuint i forhold til hvert enkelt
bilde. Dette kan eventuelle mønster i svarene gi en indikasjon på.
Vi har med to ”pakker” med bilder, og alle er bilder av ulike vassdragsutsnitt (se
Vedlegg 2 og 3). Hovedessensen i den første ”pakka” (5 bilder) er opplevelsen av
vassdrag med ulike mengder vassføring, noen regulerte og noen uregulerte
(spørsmål 23 til 37). For hvert av disse bildene er det en kort følgetekst (”Uregulert
vassdrag”, ”Regulert vassdrag” eller ”Vassdrag under flom”). Den andre pakka (6
bilder) dreier seg om vurdering og opplevelse av ulike tiltak som kan bli brukt i eller
langs et vassdrag med kraftutbygging. Det dreier seg om fiskebrygge, flomterskel,
ulike mengder minstevassføring, bruk av terskler i vannstrengen og demning for
magasinering av vatn for kraftproduksjon (spørsmål 38 til 55). Disse overskriftene
(dvs. type tiltak) er bare nevnt innledningsvis og bildene blir fortløpende bare
presentert med nummer, uten følgetekst (se Vedlegg 2).
Skjemaet skal videre kartlegge bo- og oppvekstsituasjonen i forhold til vassdrag,
synet på vassdragutbygging og miljøvern, og en del bakgrunnsvariabler som alder,
kjønn, størrelsen på oppvekststedet, utdanning, inntekt og ev. medlemskap i lag eller
foreninger innafor feltet friluftsliv og naturvern.
Når det gjelder å måle miljøholdninger, brukte vi den såkalte NEP-skalaen (New
Environmental Paradigm). I forskningen om miljøholdninger i ulike befolkningsgrupper er denne skalaen mye brukt (f.eks. Dunlap 2008, Vikan et al. 2007) Den er
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bygget opp av ulike miljøvariabler (påstander) der respondentene svarer på skalaen
”helt uenig” til ”helt enig” (se spørsmål 59 i Vedlegg 2). Ved å summere svarene (fra
1 til 5) på disse variablene får en et samla tallmessing uttrykk for graden av økosentrisme (et mål på miljøholdninger), men det forutsetter av vi snur svarskalaen
”samme veg” for alle variablene i skalaen; da vil høgest skåreverdi alltid vise sterkest
økosentrisme.

Om segmentering, analyser og resultatpresentasjon
To spørsmålsbatteri i spørreskjemaet (spm. 12 og 14) omhandlet grad av interesse
for ulike friluftsaktiviteter i tilknytning til vatn og vassdrag, fordelt på sommer- og
vinteraktiviteter. Vi konstruerte to nye variabler, ved å ta totalsummen for skårene på
alle de høstingsbaserte aktiviteter som innlandsfiske med flue, laksefiske, fiske med
garn, fiske med oter, og delte på antall variabler som omhandlet høstingsbaserte
aktiviteter. Dette gir en verdi (heretter kalt sumskåre) mellom 1-5, hvor lav sumskåre
betyr liten interesse og høy sumskåre betyr meget stor interesse for Høstingsaktiviteter. Det samme ble gjort for de andre favorittaktivitetene (seile, padling/
rafting, gå langs vassdrag, bål i vasskanten, kjøre raske motorbåter, ro eller padle).
Slik har vi innledningsvis delt respondentene i to grupper, etter favorittaktivitet
knyttet til vatn. Disse kaller vi ”Høstingsaktiviteter” (n=151) og ”Opplevelsesaktiviteter” (n=247). De som ikke har besvart spørsmålet om favorittaktivitet, har
blitt kategorisert som ”Ikke oppgitt favorittaktivitet” (n=63), slik at vi i praksis har
3 grupper i denne segmenteringsvariabelen.
Her kan en stille spørsmål ved navnevalget vårt, siden fiske og høsting selvsagt kan
ha i seg en like sterk opplevelseskomponent som de andre aktivitetene. Vi kunne for
eksempel ha kalt ”de andre” aktivitetene enn høsting for Ikke-høstingsaktiviteter, eller
bare Andre friluftslivsaktiviteter. Det viktigste poenget vårt er å teste ut om der er
mulige forskjeller mellom høstingsaktiviteter (som først og fremst vil si fiske) og
andre aktiviteter, siden NVE sorterer i sin prosjektbeskrivelse mellom Fiske og
Friluftsliv (selv om fiske jo også er friluftsliv). Deling mellom Høstings- og
Opplevelsesaktiviteter er heller ikke helt uvanlig i rekreasjonslitteraturen; Jackson
(1986) sorterer for eksempel mellom Consumptive (Høstings-), Appreciative
(Opplevelses-) og Mechanized (”Utstyrsavhengige”/mekaniserte) aktiviteter.
Som vi ser i tabell 4.2 så er det ikke et helt forutsigbart mønster i hvor de tre
gruppene med Favorittaktiviteter er rekruttert. Det er særlig de som er rekruttert ved
hjelp av e-post og via DNT sin hjemmeside som fordeler seg ganske jevnt på alle tre
gruppene. Med ett unntak rekrutterer alle kilder til alle tre grupper. Tre kilder har et
klart tyngdepunkt: NJFF har klart flest på Høstingsaktiviteter, mens Norges Padleforbund og Skiforeningen har klart flest på Opplevelsesaktiviteter.
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Tabell 4.2 Hvor deltakerne i de tre gruppene med favorittaktivitet ble rekruttert (N=461).
Rekrutteringskilde (N)
Favorittaktivitet

Skiforeningen

Syklistenes
Landsforening

Epost

Total
(N)

DNT

FRIFO

NJFF

Norges
Padleforbund

Ikke
oppgitt

32

0

5

4

5

1

16

63

Opplevelse

53

3

12

81

47

7

44

247

Høsting

43

2

49

6

10

6

35

151

Sum (N)

128

5

66

91

62

14

95

461

Det er benyttet enveis variansanalyser (ANOVA). Det rapporteres gjennomsnittskårer, og forskjeller er betraktet som signifikante dersom det er forskjeller mellom
gruppene på p• 0,05 nivå. I tilfeller der både respons- og prediktorvariabelen er
kontinuerlige har vi benyttet en lineær regresjonsmodell (f.eks. spm. 21) med
baklengs seleksjon. Dette betyr at man innledningsvis inkluderer alle variable som
man ønsker å ha med i analysen, og den minst signifikante variabelen blir fjernet fra
videre analyse. Analysen gjentas på de gjenværende variablene og igjen blir den
minst signifikante av de gjenværende variablene fjernet. Prosedyren gjentas helt til
man sitter igjen med variabler som bidrar signifikant til forklaringsmodellen. I det
avsluttende resultat-kapitlet er det benyttet Pearsons produkt-moment korrelasjoner,
regresjonsanalyse samt eksplorerende faktoranalyser med prinsipale komponenter
som ekstraksjons-metode. Dette blir gjort for å forenkle presentasjonen av billedmaterialet når analysen viser at det finnes overordna mønster i materialet. Dette gir
både en faglig og en pedagogisk gevinst. Slik sett gir kapittel 4.8 (Vurdering av
vassdrag/bilder) en viktig syntese av det som er vist i detalj i Vedlegg 3, i tillegg til at
en får fram hvilke bakgrunnsvariabler som forklarer mest av variansen (dvs. av
mønsteret og variasjonen i opplevelsen av bildene).
Det rapporteres gjennomsnittskårer, standardfeil (S.E.), F-verdi (testobservator, med
antall frihetsgrader i senket skrift) og statistisk sannsynlighet (p-verdi). I regresjonsanalysene blir ustandardiserte regresjonskoeffisienter (beta) og forklart varians
oppgitt. Data er analysert ved hjelp av programvaren SPSS versjon 16.0.0.

4.2. Hvem har svart?
Det er totalt 461 personer som har fylt ut skjemaet, derav 82 % er menn og 18 %
kvinner. Trettitre prosent bor i by med flere enn 100 000 innbyggere, mens 15 % bor i
en by med mellom 20 000 og 100 000 innbyggere. Tretti prosent bor på et sted med
mellom 2 000 og 20 000 innbyggere og 21 % bor på steder med mindre enn 2 000
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innbyggere. Altså en veldig skeiv kjønnsfordeling, men ei brei fordeling i typen
leveområde.
Alder på respondentene varierer mellom 15-80 år, med et gjennomsnitt på 42 år.
Menn hadde en gjennomsnittsalder på 43 år, mens kvinner i gjennomsnitt var 39 år.
Når det gjelder utdanning har begge kjønn i gjennomsnitt en (inntil) 3-årig utdannelse
på universitet/høgskolenivå, men med relativt sett flere kvinner som har høgere
utdanning.

4.3. Eget friluftsliv i og ved vatn
De som svarte har informert om eget friluftsliv på to måter. Først gjennom avkryssing
på ei liste over sommeraktiviteter og ei på vinteraktiviteter. Og det de har krysset av
på er ikke om de driver med en aktivitet eller ikke, men hvor viktig hver enkelt
aktivitet er for dem (på en skala fra Helt uinteressert til Svært interessert) – se
4
tabellene 4.3 og 4.4. Disse listene kunne også suppleres med andre aktiviteter.
Deretter ble de spurt om å velge ut én favorittaktivitet.
Tabell 4.3 Sommeraktiviteter (n=461) sortert etter skåreverdi
(skala fra 1=Helt uinteressert til 5=Svært interessert).
Gjennomsnittskåre (Skåre) og Standardfeil (SE).
Sommeraktiviteter

Skåre

SE

Ha bål og kosetur i vasskanten

4.32

.044

Gå langs vassdrag

4.13

.044

Ro eller padle på vatn

4.12

.049

Innlandsfiske med sluk eller mark

3.44

.062

Andre aktiviteter (angitt i teksten
under tabellen):

2.97

.079

Padling eller rafting i elvestryk

2.75

.067

Innlandsfiske med flue

2.66

.067

Fiske med garn

2.41

.061

Laksefiske

2.33

.062

Fiske med oter

2.26

.062

Seile

2.11

.057

Kjøre raske motorbåter

1.52

.041

4

Variasjonen i aktiviteter og bruk både sommer og vinter er ikke er godt nok fanget opp av
kategoriene vi brukte i spørreskjemaet. Det er en stor andel som har svart på ”annet” og gitt
opplysninger om bruk som ikke var med som kategorier i skjemaet. Men dette er fanget opp i
respondentene sine påfølgende valg av Favorittaktivitet.
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Når det gjelder andre aktiviteter så dreier det seg om bading (65 % av kategorien
”andre aktiviteter”), barns lek i og ved vatn, dykking/fridykking (med og uten
luftflasker), fotografering, se på fugleliv og jakt på bever/andefugl som er mest
vanlig.
Tabell 4.4 Vinteraktiviteter (n=461) sortert etter skåreverdi (skala 1= helt
uinteressert, 5=Svært interessert). Gjennomsnittskåre og Standardfeil (SE).
Vinteraktiviteter

Skåre

SE

Skitur langs/på isen

3.57

.061

Skøyte på isen

2.94

.067

Fiske på isen

2.59

.066

Andre aktiviteter (angitt i teksten
under tabellen):

2.20

.070

Is-/fosseklatring

1.77

.055

Også vinterstid viser det seg at vatn og vassdrag har et stort mangfold av bruk. Andre
aktiviteter enn det som er oppgitt i spørreskjemaet omfatter bål på isen, foto og
naturopplevelse (dyrespor), isbading, kiting (skisegling) på isen, hundekjøring og
padling i isråker.
Favorittaktivitetene knyttet til vatn (som var et åpent spørsmål) har vi altså delt inn i
tre kategorier: Høstingsaktiviteter, Opplevelsesaktiviteter eller Ikke oppgitt favorittaktivitet. Det var 14 % (n=63) som ikke hadde oppgitt favorittaktivitet, mens 33 %
(n=151) hadde oppgitt høstingsaktiviteter som ulike former for fiske og jakt både
sommer og vinter, mens 54 % (n=247) hadde oppgitt opplevelsesaktiviteter som
f.eks. å gå langs vassdrag, padling/roing, bading, naturopplevelse av/ved vatn. Det er
altså en overvekt av opplevelsesaktiviteter ved vatn og vassdrag blant våre
respondenter.
Når det gjelder antall ganger en har utøvd favorittaktiviteten sin i løpet av sesongen
svarer i gjennomsnitt Opplevelsesgruppen 45 ganger. Det er noe mer aktive enn
Høstingsgruppen, som oppgir i gjennomsnitt 39 ganger. I disse to brukerkategoriene
hadde alle fylt ut antall ganger.
Tabell 4.5 Fordeling på kategorier favorittaktivitet blant respondentene.
Favorittaktivitet

Frekvens

Prosent

Ikke oppgitt

63

13.7

Opplevelse

247

53.6

Høsting

151

32.8

Total

461

100.0
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Hva er det så som preger ”gruppa” som ikke har oppgitt Favorittaktivitet? Er
disse respondentene bare allsidige eller er de mindre interesserte i friluftsliv enn de
andre? Resultatene kan tyde på det siste. Enveis variansanalyse viser at det er
signifikant forskjell mellom de tre gruppene når det gjelder interessen for 16 av de 17
friluftsaktivitetene som er ramsa opp i spørsmål 12 (12 sommeraktiviteter) og 14 (5
vinteraktiviteter) – se Vedlegg 2. Og for 12 av disse 17 aktivitetene er det gruppa
”Ikke oppgitt favorittaktivitet” som viser lågest interesse. Bare for 4 av aktivitetene
har denne gruppa oppgitt en interesse som er høgere enn ”middels” (dvs. skåreverdi
5
over 3). De to andre gruppene har hver seg oppgitt 8 aktiviteter som mer enn middels
interessante.

4.4. Kontakten med vatn, verdien av vatn
I dag har 51 % verken syns- eller hørselskontakt med vatn i det daglige, mens 28 %
har både syns- og hørselskontakt. 17 % har synskontakt og 4 % har hørselskontakt
(tabell 4.6).
Når det gjelder kontakt med vatn og vassdrag i oppveksten, svarer 17 % at de fortsatt
bor på samme sted som i oppveksten, 33 % at de hadde omtrent samme kontakt med
vatn og vassdrag som i dag, mens 31 % svarer at de hadde mer kontakt enn i dag.
Nitten prosent svarer at de hadde mindre kontakt og nærhet til vatn og vassdrag enn i
dag.
Om vi ser på forholdet mellom respondentens verdsetting av vatn og hvor respondentene bor i dag (i forhold til muligheten for kontakt med vatn), så er det ingen
påviselig signifikant sammenheng mellom verdsetting av vatn og muligheten til å
se/høre vatn fra der en bor (se kolonnene i tabell 4.6). Vi kan heller ikke påvise en
slik sammenheng mellom verdsetting av vatn og hvordan respondentene var bosatt i
forhold til vatn i oppveksten.

5

Disse fire er identisk med de fire øverste sommeraktivitetene i tabell 4.3.
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Tabell 4.6 Kontakten med vatn i dag og under oppveksten (N, men summert til %)

Muligheten for
kontakt med
vatn i
oppveksten?

Har du syns- eller hørselskontakt med vatn, bekk
eller vassdrag der du bor?
Nei

Prosent,
Ja, men
Ja, begge
Ja, men bare oppvekststad
bare
deler
hørselskontakt
synskontakt

Bodde der jeg
bor nå, med
samme forhold
som nevnt

25

40

10

2

17 %

Hadde omtrent
samme kontakt
med vatn og
vassdrag som i
dag, men bor et
annet sted

78

45

24

7

33 %

Hadde mer
kontakt og
nærhet til vatn og
vassdrag enn i
dag

96

19

21

8

31 %

Hadde mindre
kontakt og
nærhet til vatn og
vassdrag enn i
dag

37

24

22

3

19 %

Prosent, dagens
bosted

51 %

28 %

17 %

4%

100 %

Hvordan er det så med forholdet mellom eget favorittfriluftsliv og verdsetting av
vatn? Opplevelsesgruppa har litt høyere skåre på verdsetting av vatn enn Høstingsgruppa, men det er ikke noen signifikant forskjell mellom disse to gruppene. Derimot
skiller gruppen ”Ikke oppgitt favorittaktivitet” seg markant ut med tydelig og
signifikant lavere verdsetting av vatn enn begge de to andre (F2, 458= 33.28, p<0,001).
Se tabellen neste side.
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Tabell 4.7 Hvor verdifullt er nærhet og opplevelse av vatn for de tre gruppene av
favorittaktiviteter? Skåreverdier fra 1 (ingen verdi) til 5 (svært stor verdi)
Favorittaktivitet

N

Middel
skåreverdi

Standardfeil
(S.E.)

Ikke oppgitt

63

3,68

.119

Opplevelse

247

4,50

.041

Høsting

151

4,41

.057

Total

461

4,36

.036

Det er 8 % som oppgir at de har et personlig forhold til Renavassdraget i Hedmark,
14 % til Atnavassdraget i Hedmark/Oppland og 10 % til Aura-Eira i Møre og
Romsdal. Dette utgjør 147 responser. Totalt er det 71 % (n=329) som har oppgitt at
de ikke har et personlig forhold til noen av disse vassdragene og det betyr at 15 stk.
har et personlig forhold til flere av de tre nevnte elvene; dette gjelder spesielt
kombinasjonen Atna og Rena. Dette blir likevel så få respondenter for hvert av de
tre vassdragene at det ikke er forsvarlig å bryte noen av resultatene fra spørreundersøkelsen ned på vassdragsnivå.
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4.5. Personlig syn på vassdragsutbygging i dag
Vi la inn et spørsmål om hvilket syn respondentene har på vassdragsutbygging i dag,
vha. fire ulike utsagn.
Tabell 4.8 Respondentenes syn på ny vassdragsutbygging i dag.
6
Svarskala fra 1(= helt uenig), via 3 (= nøytral) til 5 (= helt enig).
Utsagn om kraftutbygging

N

Mean

SE

1 Jeg er generelt for all ny vassdragsutbygging

458

1.95

.056

2 Jeg er mot all vassdragsutbygging,
også modernisering av gamle anlegg

458

1.63

.048

3 Jeg er for ny vassdragutbygging når
det blir tatt tilstrekkelig miljøhensyn

461

3.36

.066

4 Jeg er mot ny vassdragutbygging,
men er for effektivisering og
modernisering av eksisterende
utbygginger

447

3.72

.065

Tabell 4.8 viser at det er få respondenter som personlig er veldig kategoriske for eller
imot all kraftutbygging (de to første utsagnene i tabellen), men likevel med en
majoritet som er (i hvert fall) skeptiske til ny kraftutbygging. Det går klart fram av
svarfordelingen på utsagn 4 i tabell 4.8: ”Jeg er mot ny vassdragsutbygging, men er
for effektivisering og modernisering av eksisterende utbygginger”. Her er gjennomsnittssvaret 3,72, altså nær ”delvis enig”, og skeivfordelinga av svar går tydelig fram
av figur 4.1, som viser at den største svarkategorien er ”helt enig” (summen av Helt
og Delvis enig utgjør 68 %). Utsagn 3 (i tabell 4.8), ”Jeg er for ny vassdragsutbygging når det blir tatt tilstrekkelig miljøhensyn” er visualisert med svarfordeling i
figur 4.2 og viser et helt annet mønster, mer mot ei polarisering: Veldig få er
nøytrale, majoriteten er enig (59 %), og noe færre er uenige (34 %). Det er altså et
poeng for majoriteten av våre respondenter hvordan ei eventuell kraftutbygging blir
gjennomført (= ”tilstrekkelig miljøhensyn”); det er færre som er bare mot.
For alle disse spørsmålene om synet på kraftutbygging er det Opplevelsesgruppa og
Høstingsgruppa som er mest skeptiske/negative, mens ”restgruppa” (Ikke oppgitt
favorittaktivitet) er mest positiv. Og denne siste gruppa skiller seg signifikant fra de
to andre for alle utsagn som er presentert i tabell 4.8.

6

Her er de som svarte ”vet ikke” tatt ut av analysen.
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Figur 4.1 Svarfordeling for påstanden: ”Jeg er mot ny vassdragutbygging,
men er for effektivisering og modernisering av eksisterende utbygginger.”
Se svarskala i tabell 4.8 (N=447)

Figur 4.2 Svarfordeling for påstanden: ”Jeg er for ny vassdragsutbygging
når det blir tatt tilstrekkelig miljøhensyn.” Se svarskala i tabell 4.8 (N=461)

Vi hadde også med et spørsmål om det personlige synet på kraftutbygging hadde
forandra seg med årene, og det er langt flere som har blitt mer negative enn som har
blitt mer positive (figur 4.3).
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I synet på vasskraftutbygging er jeg med årene blitt…: (sett ett kryss)

125

y

100

q

75

50

25

0
... mye mer negativ

... mer negativ

... uendret

... mer positiv

... mye mer positiv

Figur 4.3 Om og hvordan respondentene har endra syn på kraftutbygging med årene.
Svarskala fra 1 (= mye mer negativ) til 5 (= mye mer positiv). (N= 450).

Når vi sammenlikner de tre aktivitetsgruppene, så har både Opplevelses- og Høstingsgruppa blitt mer negative til kraftutbygging, mens gruppa ”Ikke oppgitt favorittaktivitet” har blitt noe mer positive. Denne siste gruppa skiller seg signifikant fra de
to andre (tabell 4.9).
Når vi sammenlikner de tre aktivitetsgruppene, så har både Opplevelses- og Høstingsgruppa blitt mer negative til kraftutbygging, mens gruppa ”Ikke oppgitt favorittaktivitet” har blitt noe mer positive. Denne siste gruppa skiller seg signifikant fra de
to andre (tabell 4.9).
Tabell 4.9 Gjennomsnittsskåre (middelverdi) for de tre gruppene av favorittaktivitet,
for eventuelt endra syn på kraftutbygging. Svarskala som i figur 4.3. N=450.
Favorittaktivitet
Ikke oppgitt
Opplevelse
Høsting

N

Middelverdi

Standard
-feil

60
242
148

3,32
2,50
2,59

,166
,070
,092
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ANOVA
F 447, 4

p

12,85

,000

4.6. Konflikt mellom aktiviteter og vassdragsutbygging?
Her ble det brukt en regresjonsmodell med baklengs seleksjon, alle sommeraktiviteter
(spm. 12) var inkludert som mulige prediktorer i grunnmodellen. Løsningsmodellen
var signifikant (F6, 392=12.83, p=0.001), men forklarte bare 16,4 % av variansen. De
variablene som signifikant bidrar til prediksjon av konfliktnivå, er vist i tabellen
under. Bruk av motorbåter og ro eller padle på vatn viser en negativ sammenheng,
dvs. at jo sterkere interesse for disse aktivitetene, jo mindre opplevd konflikt i forhold
til kraftutbygging. De andre prediktorvariablene (aktivitetene seiling, innlandsfiske
med flue, padling/rafting i elvestryk, å gå langs vassdrag) viser en positiv sammenheng, altså sterkere opplevd konflikt jo større interessen for aktiviteten er (se på
retningen på ustandardisert Beta). Ro og padle er den svakeste, men er likevel en
signifikant forklaringsvariabel. Den absolutte verdien på Beta sier også noe om
styrken i graden av opplevd konflikt; slik sett er det aktiviteten Gå langs vassdrag
som markerer sterkest konflikt og aktiviteten Kjøre raske motorbåter minst.

Tabell 4.10 Mønster for opplevd konflikt mellom egen friluftslivsaktivitet (sommer)
og vassdragsutbygging. Lineær regresjonsanalyse med følgende avhengig variabel:
Mener du det er en konflikt mellom vassdragsutbygging og denne favorittaktiviteten
din?
Sommeraktivitet (prediktor)

Ustandardiserte Koeffisienter

Sig.

Beta

Std. feil

Seile

.203

.091

.027

Innlandsfiske med flue

.305

.072

.000

Padling eller rafting i elvestryk

.370

.080

.000

Gå langs vassdrag

.410

.120

.001

Kjøre raske motorbåter

-.415

.118

.000

Ro eller padle på vatn

-.244

.117

.038

Vi gjorde en tilsvarende regresjonsanalyse for alle vinteraktiviteter (spm. 14) inkludert i grunnmodellen. Modellen for vinteraktivitet forklarte bare 10 % av variansen,
men var signifikant (F3,395 =15,18, p=0,001). Isfiske, fosseklatring og andre aktiviteter
hadde alle positive sammenhenger; ingen viste negative sammenhenger. Jo sterkere
interesse for disse aktivitetene jo sterkere motstand mot kraftutbygging.
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Tabell 4.11 Mønster for opplevd konflikt mellom egen friluftslivsaktivitet (vinter) og
vassdragsutbygging. Lineær regresjonsanalyse med følgende avhengig variabel:
Mener du det er en konflikt mellom vassdragsutbygging og denne favorittaktiviteten
din?

Vinteraktivitet (prediktor)

Ustandardiserte Koeffisienter

Sig.

Beta

Std. feil

Fiske på isen

.265

.075

.000

Is-/fosseklatring

.344

.089

.000

Andre (se kap. 4.3)

.200

.071

.005

4.7. Virker kunnskapen om et vassdrag er regulert
eller ikke inn på opplevelsen av vassdraget?
Basert på sommeraktivitetene ble det altså laget en gjennomsnittlig sumskåre for
Opplevelsesaktiviteter og Høstingsaktiviteter. Det ble kjørt en regresjonsanalyse med
disse to variablene som prediktorer, for å undersøke om og i hvilken grad kunnskapen
om vassdraget er utbygget eller ikke påvirker opplevelsen av vassdraget (spm. 58).
Regresjonsmodellen var signifikant (F2, 458=21.55, p=0.001), men forklarte lite
2
(R = 0,086) av variansen. Det var bare for gruppa Opplevelse at det var en signifikant
og en sterk positiv sammenheng (p=0.001, =0.495). For Høstingsgruppa var det ikke
en signifikant sammenheng (p=0.25, =0.06).
For gruppa som foretrekker et Opplevelsesbasert friluftsliv kan vi slå fast at
kunnskapen om at et vassdrag er regulert virker sterkt inn på hvordan de opplever det
aktuelle vassdraget. Det samme kan vi ikke påvise for gruppen som har en Høstingsaktivitet som favoritt.

4.8. Vurdering av vassdrag/bilder: Effekten av
bildet, effekten av observatøren?
Forenkla systematisering av bildene, forenkla presentasjon av
opplevelse
En såkalt eksplorerende faktoranalyse kan brukes til å redusere et sett av variabler
(dvs. forenkle et visst materiale) når det finnes variabler i materialet som korrelerer
(samvarierer) med hverandre. For evaluering av bildene i denne undersøkelsen viste
for eksempel en faktoranalyse at én faktor eller dimensjon med stor presisjon
7
representerer alle de sju (åtte) spørsmålene vi stilte til hvert bilde. Det betyr at i
stedet for å utføre analyser for sju (åtte) variabler for hvert eneste bilde, kan vi klare
oss med bare én analyse for hvert bilde uten at vi mister vesentlig informasjon.
7

Åtte spørsmål til de 6 siste bildene

57

Faktoranalysen viste i tillegg at det var spørsmålet om hvor akseptabelt et bilde
(dvs. tilstanden i et vassdrag) ble oppfattet å være som var det spørsmålet som var
mest representativt for alle de sju (åtte) spørsmålene som ble stilt til dette bildet. Med
andre ord vil folk som svarer at et bestemt bilde framstår som akseptabelt, også mener
at bildet er pent, at det er velegna for friluftsliv osv. I Vedlegg 3 har vi kort diskutert
noen bilder (for eksempel bilde 2 og 7), som avviker litt fra dette homogene
mønsteret, men ikke så mye at det lager en tofaktors løsning.
For å forenkle presentasjonen av resultatene fra bildeanalysene vil vi her rapportere
resultater for variabelen ”akseptabelt/uakseptabelt”. Disse resultatene skiller seg ikke
vesentlig fra kontrollanalyser vi har kjørt med en samlevariabel som besto av
gjennomsnittsverdien for alle spørsmålene (for hvert enkelt bilde).
Figur 4.4 viser rangeringen av de 11 bildene fra det mest akseptable til det minst
akseptable. Bilde 4 er det mest akseptable, mens Bilde 2 er det minst akseptable
bildet.

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
B4

B1

B6

B11

B9

B3

B5

B10

B7

B8

B2

Figur 4.4. Grad av aksepterbarhet for de 11 bildene (skala fra 1 til 11, med 6 som
”nøytral”). Bilde 4 (B4) og bilde 2 (B2) er vist. Alle bildene er vist i Vedlegg 2 og 3.

Ulike holdninger, ulike opplevelser?
I tabell 4.12 har vi slått sammen resultatene fra en korrelasjonsanalyse og en
regresjonsanalyse. Tabellen viser om hvert enkelt bilde aksepteres i ulik grad av folk
med ulik bakgrunn. Tabellen viser for eksempel at folk som har positive følelser
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(Pos Em) for sitt friluftsliv knytta til vatn (fra spørsmål 18 i skjemaet) i større grad
aksepterer Bilde 1 sammenliknet med folk som opplever mindre positive følelser i sitt
friluftsliv. Det samme gjelder for bilde 3 og 4, altså for de to bildene som er
presentert som Uregulerte vassdrag og det som er kalt Vassdrag under flom. For Bilde
2 er dette imidlertid motsatt, da de som har positive følelser i mindre grad aksepterer
Bilde 2 enn folk med mindre positive friluftslivsfølelser, og tilsvarende for bildene 5,
7, 8 og 10. Disse fem bildene omfatter altså de to som framstilt som regulerte, pluss
de tre som viser flomvoll, minstevassføring og demning/kraftverk.
I den nederste raden gjengis forklart varians (kvadrert multippel R) for hvert av
8
bildene. Dette tallet reflekterer hvor mye bakgrunnsvariablene har å si for hvor
akseptable bildene er. Et høyt tall betyr at bakgrunnsvariablene betyr mye og
vassdraget/bildet i seg selv tilsvarende mindre. Oppfattelsen av Bildene 10, 8 og 2 er
for eksempel relativt avhengig av hvem folk er (holdninger m.m.), mens aksepten for
Bilde 3 later til å være mest avhengig av vassdraget/bildet og mindre avhengig av
hvem som evaluerer bildet. Det som særpreger bildene 10, 8 og 2 er at de
representerer utbygde vassdrag, to med (lite) minstevassføring og ett med en
demning/kraftstasjon. Bilde 3 er et vassdrag under flom.
Vi gjennomførte også en faktoranalyse for alle bildene (basert på variabelen
”akseptabelt/uakseptabelt”). Den viste at bildene fordeler seg langs to dimensjoner
eller kategorier, der deltakerne i undersøkelsen oppfattet bildene 1, 3 og 4 som å
tilhøre en kategori, mens bildene 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 tilhører en annen kategori.
Vi laget derfor to nye variabler som besto av henholdsvis gjennomsnittsskårene for
bildene i den første gruppa (bildegruppe 1) og gjennomsnittskårene for bildene i den
andre gruppa (bildegruppe 2). Bildene i gruppe 1 er altså de samme tre som utløste
særlig positiv aksept blant de med særlig positive emosjoner/følelser knyttet til sitt
favorittfriluftsliv. Alle de åtte bildene i gruppe 2 har en tilknytning til kraftutbygging,
enten synlig på bildet eller gjennom følgeteksten/overskriften.

8

Bakgrunnsvariablene er de variablene som er med i analysen og som er nevnt nedover radene
i kolonne 1 i tabell 4.12 (Pos Em, Neg Em osv.), bortsett fra nettopp siste rad som viser
variansen.
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beta

BILDE 9
korr

-,29

-,12

-,04

,17

-,44

,50

-,43

-,10

-,25

,24

,00

-,07

-,01

,05

-,25

,28

-,18

,00

-,05

beta

BILDE 10
korr

Positive emosjoner/følelser (henta fra variabel 18);
Negative emosjoner/følelser (også henta fra v18);
Grad av økosentrisme, der høg skåreverdi betyr høg økosentrisme, som betyr sterk vektlegging av ”naturens egenverdi” (v59);
Endring i eget syn på kraftutbygging med årene, der høg skåreverdi betyr ”mer positiv” (v57);
Hvordan kunnskapen om at et vassdrag er utbygd eller ikke virker inn på opplevelsen av vassdraget,
der høg skåreverdi betyr ”stor innvirkning” (v58);
Andel varians (i prosent) som forklares av de uavhengige variablene for hvert bilde;
Pearsons produkt-moment korrelasjoner;
Ustandardiserte regresjonskoeffisienter;

-,29

-,15

,04

,01

-,46

,52

-,04

-,09

beta

BILDE 3
korr

Fet skrift betyr signifikante resultater på minimum p < 0,05 nivå.

Varians =
Korr =
Beta =

Forklaringer:
Pos Em =
Neg Em =
NEP =
Utbygging =
Kunnskap =

,08

,16

,20

Opplevelse

Varians

,02

-,07

,05

-,03

Høsting

-,01

Alder

Kjønn

-,02

,02

-,08

Kunnskap

,08

Utbygging

-,43

,08

,13

-,04

NEP

-,09

,03

-,27

,10

-,02

,15

beta

BILDE 2

korr

Neg Em

beta

BILDE 1

korr

Pos Em

variabler

Bakgrunns-

Tabell 4.12 Korrelasjonskoeffisienter og regresjonskoeffisienter for aksept for de 11 bildene og noen bakgrunnsvariabler

-,17

,03

-,03

,15

-,26

,30

-,22

-,20

-,06

,08

-,01

,02

,02

,07

-,17

,16

-,03

-,14

,04

beta

BILDE 11
korr

Dette blir da selvsagt bekreftet i tabell 4.13 som viser at personer som har mange
positive følelser knyttet til sitt vannbaserte friluftsliv, oppfatter bildene i gruppe 1
som mer akseptable enn folk med lite positive friluftslivsfølelser; for bildegruppe 2
var det motsatt. Denne effekten opprettholdes for bildegruppe 1, men forsvinner for
bildegruppe 2 når vi kontrollerer for de andre bakgrunnsvariablene i en regresjonsanalyse. Det betyr at det å ha positive følelser knyttet til vannbasert friluftsliv er
bestemmende for hvor akseptable bildene 1, 3 og 4 er, selv om vi kontrollerer for de
andre bakgrunnsvariablene. Det samme kan sies for miljøholdninger (NEP). Det vil si
at jo sterkere respondentene er opptatt av balansen i naturen/naturens egenverdi, jo
lettere har de for å akseptere bildene i gruppe 1, uavhengig av kunnskapsnivå, alder,
opplevelser og de andre bakgrunnsvariablene som er inkludert i analysen. Vi finner
også det samme for sumskåren for Opplevelsesgruppa, som også predikerer hvor
akseptable bildene i gruppe 1 er. Det vil si at jo sterkere interessen for Opplevelsesfriluftsliv er, desto høgere verdsetting av bildegruppe 1.
Den sammenhengen som korrelasjonsanalysen viser mellom enkelte av de andre
variablene og aksept for bildegruppe 1, forsvinner i regresjonsanalysen. Det betyr
f.eks. at utbygging og kunnskap har noe til felles med NEP, og/eller positive følelser
for friluftslivet og/eller Opplevelsesfriluftsliv. Og når vi tar hensyn til det disse
variablene har felles, er det ikke noe unikt ved verken utbygging eller kunnskap som
predikerer aksepterbarhet for bildegruppe 1.
For bildegruppe 2 er det sterke effekter av bakgrunnsvariablene NEP, Utbygging og
Kunnskap, også når vi kontrollerer for de andre variablene. Det betyr f.eks. at jo mer
positive folk har blitt til vasskraftutbygging med årene, dess mer aksepterer de bildegruppe 2. Jo mer innvirkning kunnskapen om at et vassdrag er regulert har for
opplevelseskvaliteten, dess mindre aksepterer man vassdragsutsnittene i bildegruppe
2. Den totalt forklarte variansen i bildegruppe 2 er også mye større enn for bildegruppe 1, hvilket kan tyde på at personlige holdninger og kunnskaper betyr mer for
evalueringen i bildegruppe 2 enn i bildegruppe 1. Denne forskjellen opprettholdes
selv om vi kontrollerer for reliabiliteten, som er større i bildegruppe 2 enn i bildegruppe 1.

61

Tabell 4.13 Korrelasjonskoeffisienter og regresjonskoeffisienter
for aksept for de to bildegruppene og bakgrunnsvariabler
Bakgrunnsvariabler
Pos Em
Neg Em
NEP
Utbygging
Kunnskap
Alder
Kjønn
Sumskåre Høsting
Sumskåre Opplevelse
Bildegruppe1
Varians

Bildegruppe 1
korr
beta
,24
,11
,05
-,05
,35
,17
-,26
-,05
,20
,02
-,13
-,01
,00
-,06
,00
-,09
,35
,22
1,00
,16

Bildegruppe 2
korr
beta
-,24
-,07
-,14
-,05
-,48
-,16
,54
,31
-,53
-,31
,09
-,02
-,02
,01
-,07
-,02
-,28
,04
-,13
,39

Se forklaring av kolonne 1 under tabell 4.12. Og dessuten:
Bildegruppe 1 =
bildene 1, 3 og 4
Bildegruppe 2 =
bildene 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11
Sumskåre Høsting =
summerte skåreverdier for interessen for
høstingsaktiviteter (var 12 og 14)
Sumskåre Opplevelse = summerte skåreverdier for interessen for
opplevelsesaktiviteter (var 12 og 14)
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5. Diskusjon og samla vurdering
5.1. Diskusjon av hovedfunn: Fokusgrupper i tre
pilotvassdrag
Som en innledning til diskusjonen av de kvalitative delprosjektene vil vi minne om at
våre forskningsdata ikke er registrerte ”fakta” fra tre vassdrag, men uttalelser fra folk
som kjenner vassdragene fra oppveksten, eller som bor her i dag, eller fra tilreisende
med et spesielt bruksforhold. Det som blir gitt til kjenne er erfaringer og vurderinger,
holdninger og verdier (se også Björck og Vistad 2009).
Vi har valgt tre ganske ulike vassdrag for studien. To av dem er regulert (Aura-Eira
og Søndre Rena) og det tredje er varig verna mot kraftutbygging (Atna). Auravassdraget er lakseførende, men øvre del (selve Aura) har så lita vassføring (pga.
reguleringa) at den er ødelagt som lakseelv. Revisjon av konsesjonsvilkårene er på
gang. Søndre Rena er også sterkt prega av regulering, men med relativt stabil og stor
vassføring året igjennom, siden denne delen av vassdraget ligger ved eller nedstrøms
kraftstasjonene. Også her er fisket, og særlig sportsfisket etter ørret, i fokus. Det var
store kraftutbyggingsplaner for Atna, men vassdraget fikk i 1986 status som varig
verna, med vektlegging av verdien som referansevassdrag. Det betyr at det er sterke
begrensninger på tiltak som medfører endringer i selve vassdraget.
Den lokale situasjonen i hvert av disse vassdragene prega i veldig stor grad
samtalene i fokusgruppene. Derfor er også gjennomgangen i kapittel 3 splitta opp i
vassdragsvise presentasjoner og med hyppig bruk av sitater fra informantene.

Bruken av vassdragene, og verdien for friluftsliv og næring
Det viktigste på et overordna plan er at alle tre vassdragene er viktige for friluftsliv og
fiske, men som sagt: på noe ulikt vis. Både Aura og Atna har store nedbørsfelt, og
både fjellfiske og ”dalfiske” er, eller har vært viktig. Søndre Rena er en elvestrekning
på 31 km og der er det sportsfisket som dominerer i dag, men tidligere var også
mataukfisket viktig. Nedre del av Auravassdraget er lakseførende og med elvestrekningen Eira (dvs. nedafor Eikesdalsvatnet) som den viktige i dag. Før reguleringa
var også et langt strekk av selve Aura lakseførende, helt til Aurstupet 8 km ovafor
Litlevatnet (Jensen & Johnson 2005). Ved Eira er det høgt utvikla lakseturisme/
gardsturisme. For Atna sin del er det både lokalt mataukfiske (garn) og viktig
sportsfiske vinter som sommer. Slik sett er det viktige ringvirkninger for det lokale
næringslivet, særlig for overnattingsbedrifter.
Alle tre vassdragene har også andre aktiviteter, eller aktivitetsmuligheter (Aura,
Atna), eller tapte muligheter (Aura) knytta til naturopplevelse, fred og ro med mer:
Gjennom Atndalen har Statens vegvesen nylig åpna en ”Nasjonal turistveg” som
nettopp er forankra i et vakkert natur- og kulturlandskap, vassdraget og ”oppsikt”
til Rondane. Det er også noe elvepadling i Atna, både på flatt vatn og i stryk.
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Eikesdalen/Aura har også dette storslagne landskapspotensialet. Bomvegen som
følger vassdraget mellom Sunndalsøra og Eikesdalen, blir promotert som en ”vill og
vakker” opplevelse. Fokusgruppa for Aura mener også at Mardalsfossen (hvis den
9
hadde blitt spart) ville ha vært et nasjonalt ikon og en kjempeattraksjon for turister.
Ved Rena blir det organisert guida fiske- og padleturer.
Det er altså både høstings- og opplevelsesbaserte friluftsaktiviteter langs alle
vassdragene, men felles for alle tre er at den fysiske tilrettelegginga er moderat til
liten. Og det er langt på veg med overlegg • forankra i en viss lokal skepsis mot for
sterk tilrettelegging.
Alle tre kan også sies å ha sin form for nasjonalt omdømme eller posisjon: Mardalsfossen (Eikesdalen) ble landskjent gjennom aksjonen mot utbygging i 1970 og som
laksevassdrag var det berømt for stor laks, Rena er kjent for nettopp sportsfisket (i
tillegg til Birkebeinerrennet) og Atndalen er bygda der en ser Rondane (bl.a. gjort
kjent av maleren Harald Sohlberg), med godt fiske og nå Nasjonal turistveg og stor
turistgjennomfart.

Verdien av vatn og vassdrag for trivsel og livskvalitet
I alle fokusgruppene poengterer en (etter hvert) at verdien dreier seg om mer enn
fiske og matauk, mer enn fysiske aktiviteter: ”Dette er så opplagt og så viktig”
(Atna). Verdien for trivsel og livskvalitet er nesten så sjølsagt at det ikke blir snakka
om. Kanskje er det ikke tilfeldig at det er kvinner i alle tre gruppene som uoppfordra
kommer inn på temaet: ”Vi må ikkje sjå oss blinde på fisk og fiske. Tenk på verdien
av berre det å ha vatn rundt seg!” (Aura). Og et anna viktig poeng fra den samme
informanten: ”Fiskeverdi kan ein lage reknestykke av, men trivsel og oppleving er det
verre å lage reknestykke av. Dessverre.” Underforstått: Kvaliteten og verdien av vatn
for trivsel og livskvalitet får for lite gjennomslag når ulike interesser skal vektes. De
andre informantene henger seg lett på når først temaet er oppe.
For Atna sin del blir elva som årstidsbarometer vektlagt, den store variasjonen med
elva gjennom et årsløp. Og for Rena er det (for enkelte) nesten motsatt; elva er
sjelden islagt, og vinterstid bruker en andre områder. Men for den som har oppdaga
kvaliteten med vinterpadling på Rena (stillhet, svaner og fugleliv, snø på trærne)
kommer det fram: ”Dette er ukjent for de fleste”. I Auragruppa gjorde en kvinnelig
informant oss oppmerksom på hva utlendinger verdsetter når de kommer, enten som
gjester eller for å bosette seg: Rennende vatn og fossefall. Vi trenger å bli minna på
det!

9

I dag er det en viss minstevannføring i to måneder om sommeren, og besøket da viser noe av
attraksjonspotensialet.
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Synet på (egen) kraftutbygging og på (eget) vassdragsvern
Her kommer igjen ulikheten mellom vassdragene fram. Auragruppa er spesielt
frustrert over utbygginga som har vært i vassdraget deres, til tross for at flere i gruppa
sier de ikke var mot (den første) utbygginga. Vassdraget har vært gjennom tre
utbygginger og ”den verste” var den siste med Mardalsfossen og kraftverket lagt til
Grytten i nabokommunen Rauma: ”Eg har vore for kraftutbygging, men slik det er
gjort her er slik det IKKJE skal gjerast.” Her mista en både vatnet og inntekter. Men
en understreker den lokale viljen til (fortsatt) konstruktivt samarbeid med Statkraft og
er nå først og fremst opptatt av å få tilbake vassføring i Aura (og også laks). Jensen &
Johnsen (2007) har vurdert nettopp denne muligheten og kommer med konkrete
forslag til minstevassføring til ulike tider av året, i tillegg til at vatnet bør slippes ut så
langt opp i Aura som råd. Behovet vil variere med hvilke fysiske tiltak som ellers blir
gjennomført i vannstrengen. Fokusgruppa uttaler at Statkraft har samarbeidet godt
med Elveeierlaget og bygdefolk for å få opp igjen laksestamma i nedre del av
vassdraget. Statkrafts settefiskanlegg fungerer godt i dag og med vellykka utsetting;
det har det ikke alltid gjort. Temaet blir også drøfta av Jensen et al. (2009, 2007). Én i
gruppa uttaler at ”Vi har innsett at elva er utbygd, og må gjere det beste ut av det.” Et
nylig oppslag i avisa Driva (Forbregd 2009) viser en kanskje motsatt situasjon i den
regulerte elva Surna; der vil elveeierlaget bryte samarbeidet med Statkraft fordi de
mener Statkraft ikke vil ta seriøst verken kritiske faglige vurderinger (dvs. Forseth et
al. 2009) eller lokale lakseinteresser i forhold til måten de ”effektkjører” Trollheim
kraftverk; problemet er tørrlegging, stranding og fiskedød (laks og sjøaure). Ellers vil
vi vise til en rapport av Finstad et al. (2007) som drøfter det å fastsette miljømål for
”sterkt modifiserte vannforekomster”, med Auravassdraget som eksempel.
For Søndre Rena er ikke utbygginga opplagt negativ for fiskeinteressene, og ingen
av informantene har opplevd vassdraget før utbygging. Men de kjenner til at et par av
de beste fiskeplassene ble sterkt berørt av utbygginga. Noen mener fisket har blitt
bedre etter utbygginga pga. høgere vassføring over året, ikke minst om vinteren. I
følge forskerne er i alle fall fiskesamfunnet i Løpsjøen blitt fullstendig endra etter
reguleringa, med nedgang i mengden ørret og harr (Museth & Sandlund 2007). At det
er vanskelig å få ørret i Søndre Rena blir av enkelte i fokusgruppa framstilt som et
pluss, særlig blant fluefiskerne. Det er vanskelig å isolere effekten, og også den
opplevde effekten, av kraftutbygging i Rena. Forsvarets aktivitet setter sitt preg på
nærmiljøet, og de krysser også vassdraget med militære kjøretøy. I tillegg er selve
fiskeaktiviteten og fiskekortreglene endra, der f.eks. fluefiskerne er tilgodesett med en
egen sone, men viktigere er trolig den strenge kvantumsgrensa for fangst pr. dag,
uavhengig av redskap; muligheten for ”matauk” er borte (bortsett fra på utsatt fisk).
Enkelte lokale fiskere mener (visstnok) at tilreisende ”tar seg til rette”, og fiskekortsalget har påviselig gått ned de siste åra. Men på ett punkt synes alle i fokusgruppa å
være enige: Den stadige og raske skiftninga i vassføring reduserer sterkt muligheten
for å få fisk. Det må bli mer forutsigbart og et bedre informasjonssystem fra GLB. Og
det samme informasjonskravet gjelder for Forsvarets aktivitet (selv om den er
uavhengig av vassdragsreguleringa); det må bli informert i god tid om når det skal
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være øving (med tilhørende støy). Det går ikke an å selge ”fred-og-ro-turer” når
Forsvaret øver.
Atnavassdraget er varig verna, og bygdefolket var veldig i mot de utbyggingsplanene
som gjaldt. Den gang var det en allianse mellom bygdefolk, naturvernere og naturvitenskaplige interesser. I fokusgruppa er det ulike syn på situasjonen i dag. Noen er
erklært glade for det strenge vassdragsvernet og ser muligheter for bygda i nettopp
det. Men minst like sterk er nok frustrasjonen over at ”storsamfunnet” legger så sterke
bånd på hvordan kommunen og lokalsamfunnet skal få bruke naturressursene sine.
Slik sett havner vassdragsvernet i ”klasse med” de øvrige etablerte verneområdene i
dalføret og fjella omkring. Et par i gruppa kunne f.eks. ha tenkt seg å bygge ut et par
små sidevassdrag med småkraftverk. Men en av dem mener likevel at ulempen for
bygda ved at han bygde kraftverket sitt ville bli større enn den personlige gevinsten
han kunne hente ut: ”Langt fleire vil ha nytte av eit verna vassdrag for oppleving og
turisme og som trivselsfaktor.” Poenget er: Hvordan få ny vekst og livsgrunnlag i ei
bygd som er sterkt prega av svikt i landbruket og nedgang i folketallet? Klarer en å
utnytte et mulig potensial (særlig for reiseliv) som blir sagt å ligge i alle natur- og
kulturkvalitetene som er verna? Eller er det tvert imot: Er vernet en hemsko som bare
legger begrensninger på måten de får utnytte naturressursene sine? ”Verneforskrifta
gjev ikkje rom for stort langs elva og vassdraget. Det er freda og hermetisert.”
I to av fokusgruppene (Aura og Atna) kom vi avslutningsvis inn på følgende spørsmål
(ved hjelp av bilde 2 i Vedlegg 3). Møtelederen formulerte seg omtrent slik: ”Dette
bildet kan vise et regulert vassdrag med lita restvassføring, eller det kan vise et
uregulert ”flomvassdrag” i en tørkeperiode; virker informasjonen om at det er det
ene eller det andre inn på måten du opplever vassdraget på bildet?” Dette virka som
et litt vanskelig tema å drøfte, og det var mest i Atna at en dvelte ved bildet og
spørsmålet. Og de som sa noe mente at kunnskapen om regulert eller uregulert virker
inn på hvordan en opplever det en ser, f.eks. gjennom dette utsagnet: ”Bevisstheten
om eit vassdrag er utbygd eller ikkj, er viktig. Det dreiar seg om den historiske
identiteten ein har til ein stad.”
En kvinnelig informant i Auragruppa kom markant inn på problematikken om
utbygging/ikke utbygging av vassdrag og ga til kjenne at det er en kvalitetsforskjell
på utbygd og ikke utbygd vassdrag: ”Kva er mandatet til NINA (dvs. fra NVE)? Er
det for å gjere det beste ut av situasjonen for det som alt er utbygd, eller er det så
NVE kan få bygge også dei siste småbekkar? Legitimere meir utbygging?" Underforstått: Det er av stor verdi for oss at visse elver og vassdrag får renne i fred, og det
dreier seg ikke bare om størrelsen på utbygginga: ”Eg er skeptisk til all småutbygginga.”
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5.2. Diskusjon av hovedfunn: Den nettbaserte
spørreundersøkelsen
Her er det viktig å ha følgende premiss i tankene når en vurderer funn og diskusjon:
De som har fylt ut skjemaet er ikke et representativt utvalg av befolkningen på et visst
geografisk nivå. Det er et såkalt ikke-sannsynlighetsutvalg (Gripsrud et al. 2004) fordi
vi ikke har kontroll på hvem som oppdager henvendelsen og velger å fylle ut et
skjema (eller velger å la seg rekruttere til undersøkelsen). Vi skulle gjerne ha søkt et
representativt utvalg, men knappe økonomiske rammer gjorde det umulig. Siden
undersøkelsen primært skal si noe om verdien av vatn og vassføring for fiske og
friluftsliv, så ble det avgjørende å få representanter for denne målgruppa i tale (se
kapittel 4.1 om metode og rekruttering). Vårt viktigste ”kontaktpunkt” med
representanter for målgruppa mente vi derfor ville være ulike friluftsorganisasjoners
hjemmesider. Dessuten hadde vi rekruttert e-postadresser i nærområdene til de tre
pilotvassdragene.
Vi måtte derfor gå ut fra at de som ”lot seg lokke” til å svare på skjemaet ville ha
ganske sterk interesse for friluftsliv, og/eller interesse for vatn og vassdrag, og/eller
sterke synspunkt for eller mot vassdragsregulering.
Spørreskjemaet som ble utforma er komplekst og stort. Det er mange tema som skal
dekkes, mange årsaksforhold som skal testes og mange aktuelle friluftslivsaktiviteter
som skal fanges opp. Dessuten har vi brukt mange bilder (av vassdrag), og hvert bilde
blir fulgt opp av mange spørsmål (se Vedlegg 2). For å få ut (forhåpentlig) nyttige og
forståelige funn av alt dette har vi lagt vekt på å forenkle materialet der det er faglig
og statistisk forsvarlig og mulig. Vi har undersøkt om det finnes noen overordna
mønster og sammenhenger. Og det gjør det.

Eget friluftsliv i og ved vatn
Det er et stort spekter av friluftsaktiviteter som er ”relevante” i tilknytning til vatn og
vassdrag, særlig på barmark, men også vinterstid. Dette har vi forenkla ved å gripe
fatt i det som den enkelte respondent har valgt som sin ”favorittaktivitet”. For å
forenkle ytterligere har vi delt disse aktivitetene i tre grupper, nemlig Høstingsaktiviteter, Opplevelsesaktiviteter og en tredje gruppe som ikke har nevnt noen
favorittaktivitet og som vi kalt Ikke oppgitt favorittaktivitet. Navnevalgene er ikke
ideelle siden høstingsaktiviteter kan ha en like sterk opplevelseskomponent som de
”andre” aktivitetene; dette er drøfta i kapittel 4.1.3 (Om segmentering, analyser og
resultatpresentasjon). Høsting i denne sammenheng vil selvsagt i hovedsak si ulike
former for fiske, med sluk- og markfiske som det mest foretrukne, så fluefiske,
garnfiske, laksefiske og oterfiske. Bever- og andejakt kommer også inn her. De
høyest rangerte Opplevelsesaktivitetene er Bål- og kosetur i vasskanten, Gå langs
vassdrag, Ro og padle, Gå på ski, Bade og Skøyte.
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Det er Opplevelsesaktivitetene som dominerer i materialet med 54 % av respondentene, mens 33 % oppgir en Høstingsaktivitet. Og det er 14 % som ikke har oppgitt
en favorittaktivitet. Selv om vi ikke har et representativt utvalg av befolkningen her er
det grunn til å sammenlikne litt med nasjonale tall om utøvelsen av friluftsliv fra SSB
(Vaage 2009, Odden 2008) som viser en liknende fordeling som i vårt materiale:
70 – 80 % sier de har gått kortere fotturer og bada i løpet av de siste 12 måneder,
mens noe under 50 % har dratt på skiturer og på fisketurer. Slik sett er det ingen
overraskelse at ”enkle” Opplevelsesaktiviteter er i flertall, sammenligna med
fiskeaktiviteter. Dette er ei viktig påminning om at interessen for vatn og vassdrag
gjelder langt flere enn de som fisker. Og det er interessant å konstatere at en ikke
enkelt kan forutsi hvilken favorittaktivitet/ respondent som er rekruttert fra de ulike
(hjemmesidene til) friluftslivsorganisasjonene (se tabell 4.2).
I gjennomsnitt har Opplevelsesgruppa ført opp at de utøvde favorittaktiviteten sin
45 ganger i løpet av sesongen. Tallet for Høstingsgruppa var 39. For gruppa ”Ikke
oppgitt favorittaktivitet” har vi naturlig nok ikke noe tall.
Hvem er som ”skjuler seg” i gruppa vi har kalt ”Ikke oppgitt favorittaktivitet”?
Er de bare allsidige i sitt friluftsliv eller er de mindre interesserte i friluftsliv?
Analysen viser at de er signifikant mindre interesserte i friluftsliv enn de to andre
gruppene for 12 av de totalt 17 aktivitetene som det er spurt om i spørreskjemaet. Og
bare for 4 aktiviteter har de uttrykt at de er over ”middels interessert” i aktiviteten. De
nevner altså ingen favorittaktivitet knytta til vatn, de er mindre interesserte i friluftsliv
enn de andre i utvalget, men de har nok interesse for friluftsliv, vatn eller temaet (for
eller imot) kraftutbygging til å ville være med på undersøkelsen og fylle ut et langt
spørreskjema.

Kontakten med vatn, verdsetting av vatn, effekten av
kraftutbygging?
Vi kan ikke påvise noen sammenheng mellom folks verdsetting av vatn og hvor de
har bodd i oppveksten og heller ikke i forhold til hvor de bor i dag (når det gjelder
nærhet til vatn).
Men når det gjelder de ulike friluftslivsformer, så uttrykker både Opplevelsesgruppa
og Høstingsgruppa ei sterkt positiv verdsetting av vatn (i gjennomsnitt mellom Stor
og Svært stor verdi). Gruppa ”Ikke oppgitt” skårer signifikant lågere (mellom middels
og stor verdi) enn de to andre.
Virker så kunnskapen om at et vassdrag er utbygd eller ikke inn på hvordan en
opplever det aktuelle vassdraget? For gruppa som foretrekker et Opplevelsesfriluftsliv, kan vi slå fast at kunnskap om at et vassdrag er regulert virker negativt
inn på hvordan de opplever det aktuelle vassdraget. Det samme har vi ikke påvist for
gruppa som har en Høstingsaktivitet som favoritt.
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Personlig syn på kraftutbygging
Når vi sammenlikner de tre aktivitetsgruppene, har både Opplevelses- og Høstingsgruppa blitt mer negative til kraftutbygging med årene, mens den gruppa som Ikke
har oppgitt favorittaktivitet har blitt noe mer positive. Denne siste gruppa skiller seg
signifikant fra de to andre.
Selv om de har blitt sterkere motstandere av kraftutbygging, betyr det ikke at de er
kategorisk imot. Et solid flertall (68 %) sier de er mot ny kraftutbygging, men for
effektivisering og modernisering av eksisterende utbygginger. Og et noe mindre
flertall (59 %) sier de er for ny kraftutbygging når det blir tatt tilstrekkelig miljøhensyn. Hva er så ”tilstrekkelig miljøhensyn”? Dette er et springende punkt og et
gjennomgående diskusjonstema i en ny rapport rundt utbygging av småkraftverk
(Björck & Vistad 2009).

Hvilke aktiviteter opplever sterkest konflikt med kraftutbygging?
For sommeraktiviteter har vi påvist slik konflikt (dvs. signifikant sammenheng) i
forhold til aktivitetene ”Gå langs vassdraget”, ”Padling og rafting i elvestryk”,
”Innlandsfiske med flue” og ”Seiling”. Det vil si at jo større interesse for disse
aktivitetene, desto større opplevd konflikt i forhold til kraftutbygging, og
sammenhengen er sterkest for aktiviteten ”gå langs vassdraget.” For vinteraktiviteter gjelder tilsvarende for ”Is-/fosseklatring”, ”Fiske på isen” og ”Andre
aktiviteter” (som kan være flere forskjellige) og sterkest opplevd konflikt for
”Is-/ fosseklatring”.
Vi har også påvist to aktiviteter med en negativ sammenheng: Desto større interesse
for disse to aktivitetene, desto mindre opplevd konflikt med kraftutbygging. Det
gjelder de som foretrekker å ”Kjøre raske motorbåter” og de som har ”Ro eller padle
på vatn” som favorittaktivitet, og sterkest negativ sammenheng for aktiviteten
”Kjøre raske motorbåter”.

Opplevelsen av tilstanden i vassdrag ved hjelp av bilder
Vi har brukt 11 bilder for å undersøke opplevelsen av vassføring (5 bilder) og
opplevelsen av tiltak i og ved vassdrag som er aktuelle i forbindelse med kraftutbygging (6 bilder). Vurdering av bilder er en mye brukt og anerkjent metode
(se kapittel 4.1.2 – Om skjemaet), men det er viktig å poengtere at det vil være
”metabudskap” i et bilde. Det betyr at respondenten kan bli påvirka av andre innslag
i bildet enn det som var årsaken til at vi – som prosjektansvarlige – valgte å ta med
det aktuelle bildet i undersøkelsen, f.eks. været, lyset, farger. Her har vi delvis
kombinert bildene med en følgetekst, f.eks. Regulert eller Uregulert, og denne
tilleggsinformasjonen er delvis sann og delvis usann. I Vedlegg 2 står den originale
billedteksten fra skjemaet (noen bilder manglet helt følgetekst), men i Vedlegg 3 har
vi lagt inn en utfyllende (og sann) tekst til hvert bilde. Slik har vi bevisst prøvd å teste
ut om tillagt informasjon (gjennom følgeteksten) ser ut til å påvirke opplevelsen av
bildene/vassdraget. Vi kan aldri ha sikkerhet for hva det er ved bildene som primært
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utløser reaksjonen eller opplevelsen, men analysene kan tyde på at følgeteksten har en
vesentlig påvirkningskraft, særlig etikettene Regulert eller Uregulert (se nedenfor).
Det viktigste resultatkapitlet når det gjelder opplevelsen av bildene, er kapittel 4.8
(Vurdering av vassdrag/bilder), mens Vedlegg 3 gir detaljer om svarene bilde for
bilde for de tre kategoriene av favorittfriluftsliv. I kapittel 4.8 har vi ”forenkla”
billedmaterialet ut fra mønster i svarene som analysen avslører. Der har vi også tatt
konsekvensen av at måten folk har svart på de 7 til 8 spørsmålene som følger hvert
bilde, er så likearta (analysen viser at de samler seg i én dimensjon) og at det ene
spørsmålet om ”Akseptabelt – Uakseptabelt” kan representere alle 7 (og delvis 8)
spørsmålene pr. bilde. Figuren nedenfor viser hvilke bilder (tilstander i vassdraget)
som er mest og minst akseptable – som et gjennomsnitt. Figur 5.1 er identisk med
grunndiagrammet i figur 4.4.
I Vedlegg 3 har vi likevel gått gjennom svarene bilde for bilde og sett på eventuelle
forskjeller mellom de tre aktivitetsgruppene. Her ser vi at folk ikke har ”svart likt på
alt”, de har reflektert over hvert enkelt bilde og hvert enkelt spørsmål. Det er for
eksempel tydelig for bilde 7 som viser en flomvoll. Der svarer respondentene høgere
(positivt) på spørsmål om nytteverdi (for næring og samfunn) enn på spørsmål om
”fint – stygt” eller effekt for friluftsliv. Men disse variasjonene i svar er altså ikke så
sterke (alle bilder og alle tilhørende spørsmål sett under ett) at de deler seg i for
eksempel to dimensjoner. Derfor gir figur 5.1 er godt bilde av hvordan respondentene
samla vurderer hvert enkelt bilde (dvs. opplever tilstanden i de 11 vassdraga).
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Figur 5.1. Grad av aksepterbarhet for de 11 bildene (skala fra 1=”uakseptabelt” til
11=”akseptabelt”, med 6 som ”nøytral”). Bildene er vist i Vedlegg 2 og 3.
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Er opplevelsen en effekt av bildet eller en effekt av personen?
Tabell 4.12 er svært innholdsrik og viser det aller meste om sammenhenger mellom
ulike egenskaper ved respondentene og opplevelsen av bildene. Den viser om hvert
enkelt bilde aksepteres i ulik grad av folk med ulik bakgrunn. Tabellen viser f.eks. at
folk som har positive følelser for sitt friluftsliv knytta til vatn (se spm. 18 i spørreskjemaet), i større grad aksepterer Bilde 1 sammenliknet med folk som har mindre
positive følelser i sitt friluftsliv. Det samme gjelder for bilde 3 og 4, altså for de to
bildene som er presentert som Uregulerte vassdrag og det som er kalt Vassdrag under
flom. For Bilde 2 er det imidlertid motsatt, da de som har sterke positive følelser i
mindre grad aksepterer Bilde 2 enn folk med mindre positive friluftslivsfølelser, og
tilsvarende for bildene 5, 7, 8 og 10. Disse fem bildene gjelder de to vassdragene som
er presentert i spørreskjemaet som regulerte, pluss de tre som viser flomvoll, minstevassføring og demning/kraftverk.
Dette kan summeres slik: De som har sterke positive følelser knytta til sitt
favorittfriluftsliv reagerer sterkere negativt på bilder som viser regulerte
vassdrag og vassdrag med tydelige fysiske inngrep. De som har lite positive
følelser aksepterer i større grad de samme bildene.
I den nederste raden i samme tabell 4.12 gjengis forklart varians for hvert av
10
bildene. Dette tallet reflekterer hvor mye bakgrunnsvariablene har å si for hvor
akseptable bildene er for respondentene. Et høyt tall betyr at bakgrunnsvariablene
(altså egenskaper hos de som har svart på skjemaet) betyr mye og vassdraget/
bildet i seg selv tilsvarende mindre. Oppfattelsen av Bildene 10, 8 og 2 er for
eksempel relativt avhengig av hvem som har svart (og deres miljøholdninger, følelser,
kunnskap om vassdraget er regulert m.m.), mens aksepten for Bilde 3 later til å være
mest avhengig av vassdraget/bildet og mindre avhengig av hvem som evaluerer
bildet. Det som særpreger bildene 10, 8 og 2 er at de representerer utbygde vassdrag,
to med (lite) minstevassføring og ett med en demning/kraftstasjon. Bilde 3 er et
vassdrag under flom. Her er det altså en parallell til oppsummeringen i avsnittet over.
Resultatene av disse billedanalysene viser altså et mønster i hvordan ulike typer
bilder/vassdragssituasjoner blir opplevd. Og dette blir bekreftet av en såkalt
faktoranalyse av svarene på variabelen ”akseptabelt – uakseptabelt” for alle
bildene samla. Analysen fordeler bildene i to grupper (eller faktorer/kategorier) der
deltakerne i undersøkelsen oppfattet bildene 1, 3 og 4 som å tilhøre en kategori,
mens bildene 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 forholder de seg til (gjennom sine svar) som
om de tilhører en annen kategori. Vi laget derfor to nye variabler, som besto av
henholdsvis gjennomsnittsskårene for bildene i den første gruppa (billedgruppe 1) og
gjennomsnittskårene for bildene i den andre gruppa (billedgruppe 2). Bildene i gruppe
1 er altså de samme tre som utløste særlig positiv aksept blant de med særlig positive
følelser knyttet til sitt favorittfriluftsliv. Alle de åtte bildene i gruppe 2 har en
10

Bakgrunnsvariablene er ulike egenskaper ved de som har svart (kartlagt gjennom ulike
spørsmål som er med i analysen) og som er nevnt nedover radene i kolonne 1 i tabell 4.12
(Pos Em, Neg Em osv.), bortsett fra nettopp siste rad som viser variansen.
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tilknytning til kraftutbygging, enten synlig på bildet eller gjennom følgeteksten/
overskriften.
Det omtalte svarmønsteret, som vi kan lese ut av tabell 4.12, blir (selvsagt) bekreftet i
tabell 4.13: Personer som har mange positive følelser knytta til sitt vannbaserte
friluftsliv, oppfatter bildene i gruppe 1 som mer akseptable enn folk med lite positive
friluftslivsfølelser. For bildegruppe 2 er det motsatt. Når det gjelder NEP (egne miljøholdninger med vekt på naturens egenverdi/økosentrisme), er det slik at jo sterkere
respondentene er opptatt av naturens egenverdi (høg NEP-verdi), jo lettere har de for
å akseptere bildene i gruppe 1, og desto vanskeligere for å akseptere bildene i
billedgruppe 2. Jo mer positiv respondenten er blitt i forhold til kraftutbygging med
årene, desto mer aksepterer en billedgruppe 2. Vi ser også at forhåndskunnskap om
vassdraget er utbygd eller ikke virker inn: Jo viktigere en mener at slik kunnskap er,
desto lågere rangerer en bildene i gruppe 2.
Hva så med de to gruppene av favorittfriluftsliv? Jo sterkere interessen er for
Opplevelsesfriluftsliv, desto høgere verdsettes bildene i billedgruppe 1, og: Jo
sterkere interesse for Opplevelsesfriluftsliv, desto lågere verdsettes billedgruppe 2.
Slike mønster kan vi ikke påvise for Høstingsgruppa. Det ser altså ut til at de som
foretrekker Opplevelsesfriluftsliv er mer vare for påvirkning av vassdragene enn
de som foretrekker Høstingsfriluftsliv.
Den totalt forklarte variansen i billedgruppe 2 er mye større enn for billedgruppe 1.
Det tyder på at personlige holdninger og kunnskap betyr mer for evalueringen av
bildene i billedgruppe 2 (de regulerte og påvirka vassdragene) enn bildene i billedgruppe 1 (de uregulerte vassdragene). For billedgruppe 1 har altså bildene forholdsvis
mer å si for svarene enn egenskaper ved den som svarer.

5.3. Samla vurdering
Vi har gjennomført et prosjekt med overskrifta ”Holdningsundersøkelse av folks
opplevelse av vassdragets nytte”. NVE hadde beskrevet bl.a. følgende mål for
prosjektet:

Å bedre kunnskapen om hvor viktig vassføring er for folk og folks utøvelse
av friluftsliv/fiske ved å gjennomføre en komparativ studie i et regulert og et
ikke-regulert vassdrag. Folks bevissthet rundt regulering av vassdraget skal
også vurderes.


Lage et opplegg for hvordan kunnskapen i pilotvassdragene kan generaliseres
og dermed brukes for eksempel i forbindelse med en revisjon av
konsesjonsvilkår. Dette innebærer bl.a. å skissere hva som må til av lokale
undersøkelser.



Dokumentere folks opplevelse av ulik vassføring til ulike tider av året
gjennom en holdningsundersøkelse i minst 3 vassdrag, der ett av disse
vassdragene skal være uregulert.
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Dokumentere nytten av vatn for friluftsliv og fiske.

Som nevnt i innledninga er dette delvis ”greie” og delvis veldig ambisiøse og
vanskelig oppnåelige målsettinger. I forhold til de høge ambisjonene i punkt 2 og 3
har vi altså lagt opp til å prøve og få fram både ”vassdragsuavhengige” resultater
gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse og vassdragsspesifikke resultater gjennom
tre lokale kvalitative undersøkelser.
Innledningsvis i prosjektet reiste vi altså spørsmål ved ambisjonen om å ha et visst
fokus på ”generaliserbare funn”. Ville det være mulig? Er ikke situasjonen i hvert
enkelt vassdrag så unik og særprega av lokale forhold og historie at det blir et
”overgrep” å snakke om ”generelle funn”? Og nå etter gjennomføring vil vi si:
Både og!

Hvor viktig er vassføring for folk og for utøvelsen av
friluftsliv/fiske?
Ei kort felles oppsummering fra fokusgruppene kan være omtrent slik: Det er ei
udiskutabel høg verdsetting av eget vassdrag og av ”vatnet som renner”; det gjelder
for fiske, for friluftsliv ellers, for trivsel i bygda og for opplevelsesbasert næring. Men
ulike deltakere i gruppene har noe ulikt fokus som langt på veg er styrt av egne
verdier og interesser.
Men på bakgrunn av arbeidet i de tre pilotvassdragene er det likevel essensielt å
understreke variasjonen fra vassdrag til vassdrag i hvor den største oppmerksomheten ligger, for den er helt avhengig av den dagsaktuelle situasjonen og den
historiske bakgrunnen for hvert vassdrag. Det gjelder både lokal brukshistorie
(friluftsliv m.m.), opplevelsen av dagens situasjon og ikke minst hvordan ei
eventuell kraftutbygging er gjennomført.
I alle de tre pilotvassdragene og fokusgruppene kan det virke som fiskeinteressene har
en slags ”førsterang”, men den er ikke ”autorisert” og den er heller ikke ukontroversiell i gruppene! Det ser mer ut til at de som representerer fiskeinteressene tar en slags
førerposisjon, kanskje fordi de representerer en sterk lokal brukstradisjon, kanskje
fordi de oftest er menn, kanskje fordi det er sterkere økonomiske interesser knytta til
fiske enn til anna friluftsliv eller kanskje er det slik at fiskeinteressene har en
uutfordra og udiskutabel posisjon som konflikttema ved kraftutbygging? Dette var
nok tydeligst i gruppa som representerte Aura-Eira, men her har en jo også opplevd
de sterkeste negative konsekvensene for fiske (laksefiske) av kraftutbygginga.
Poenget med dette resonnementet er likevel at ”fiskerne” – i alle tre grupper – blir
effektivt henta ned, ofte av kvinner (men ikke bare), fordi det jo også fins andre
verdier og kvaliteter ved vassdraget enn fiske! ”Vi må ikkje sjå oss blinde på fisk og
fiske. Tenk på verdien av berre det å ha vatn rundt seg!”!... og hun forsetter:
”Fiskeverdi kan ein lage reknestykke av, men trivsel og oppleving er det verre å lage
reknestykke av. Dessverre” (kvinnelig informant i Aura-gruppa). Hva med det å bare
bo her, nyte stryk eller stille høler, bål og ro i vasskanten, padle i vinterdisen eller
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vente på beveren? Som en sum balanserer verdien for fiske og for andre former for
friluftsliv i fokusgruppene. Og dette kan vi finne igjen i spørreundersøkelsen…
Både de som representerer det Høstingsbaserte og det Opplevelsesbaserte friluftslivet
i spørreundersøkelsen uttrykker like sterk verdsetting av vatn. Gjennomsnittet ligger
mellom Stor og Svært stor verdi. Disse to skårer signifikant høgere enn gruppa som
ikke har oppgitt noen favorittaktivitet og som også skårer lågere på sin interesse for
friluftslivsaktiviteter.
Et bekreftende funn er dette: De som uttrykker sterke positive følelser knytta til sitt
favorittfriluftsliv i vassdrag, reagerer sterkere negativt på bilder som viser regulerte
vassdrag og vassdrag med tydelige fysiske inngrep. De som har lite positive følelser,
aksepterer i større grad de samme bildene. Mer om bildene nedenfor.
Spørreundersøkelsen gir oss ikke grunnlag for å påvise noen sammenheng mellom
hvor sterkt en verdsetter nærhet og opplevelse av vatn, og hvor nært respondentene
bodde vatn eller vassdrag under egen oppvekst eller sammenheng med hvor nært de
bor vatn og vassdrag i dag. Og utsagn fra ulike deltakere i fokusgruppene kan en også
bruke til å underbygge dette: Verdien av vatn blir understreka både av de som vokst
opp i ”asfaltjungel” og de som bor eller er oppvokst ”i vasskanten”.
Det er altså det vi har kalt Opplevelsesaktiviteter som dominerer i materialet (54 %),
mens en tredjedel foretrekker ulike former for fiske og høsting. Dette samsvarer som
sagt ganske godt med SSB sine tall for utøving av friluftsaktiviteter i den norske
befolkningen. SSB-undersøkelsene er selvsagt ikke spesifikt knytta til vatn og
vassdrag, bortsett fra at noen aktiviteter opplagt er knytta til vatn, f.eks. fiske, padling
og bading. Men vår undersøkelse viser at vatn og vassdrag også er av veldig stor
verdi for fotturer, bål og kosetur, og for skiturer om vinteren. Det er disse aktivitetene
som de fleste av respondentene våre er mest interesserte i å drive med langs vatn og
vassdrag (se tabell 4.3 og 4.4). De som driver med disse aktivitetene har like store
krav og forventninger til vassføring og opplevelseskvaliteten vatn som de som fisker.
Her er det grunn til å dvele litt ved den opprinnelige tittelen som NVE satte på dette
prosjektet: ”Holdningsundersøkelse av folks opplevelse av vassdragets nytte”, og
særlig ved begrepet ’nytte’. På bakgrunn av våre funn vil vi understreke hvor viktig
det er med en bred forståelse av begrepet ”nytte”; det må for eksempel inkludere
vassdragsopplevelse og trivsel og ikke snevres inn til noe fysisk, praktisk eller
økonomisk, slik en ”folkelig” forståelse av nytte ofte har. Jones (1997) sorterer bl.a.
mellom økonomisk verdi og ”amenityverdi” (trivsel, opplevelse) og fanger slik sett
opp mye av det relevante spekteret. I rapporttittelen spør vi hvor ”viktig” vatn er for
friluftsliv, og vi kunne også brukt begrepet ’verdien’ av vatn og vassføring som
uttrykk for noe mer omfattende enn ”nytte”. Men den faglige utfordringa blir ikke
mindre av den grunn, siden ”verdi” er et enda mer komplekst begrep enn ”nytte”.
Dette kunne vi gjort til et stort diskusjonstema, men vi viser i stedet til Jones (1997)
og til Aasetre & Gundersen (2007). De sistnevnte diskuterer verdibegrepet i forhold
til friluftsliv (i skog) og ulike måter å klassifisere verdier på. En av verdikategoriene
de opererer med er nettopp ”nytteverdi”, og de viser til Ariansen (1997) som
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beskriver nytteverdi som ”egenskaper eller forhold vi verdsetter som et mål i seg
selv. Dette er goder som ikke legger noen forpliktelser på oss, men som vi velger å
nyte eller ikke ut fra våre egne preferanser.” De går også videre og viser til Norton
(1987) som deler nytteverdi i ”subsistensverdi” og ”amenityverdi”, altså en liknende
inndeling som Jones (1997). Subsistensverdi dreier seg om å opprettholde liv og
velferd, mens amenityverdi gjelder i stor grad verdsetting av det opplevde landskapet.
Når denne todelinga er nevnt, blir det viktig å minne om muligheten for mistolking
siden vi har kalt de to gruppene med favorittaktiviteter for Opplevelsesaktiviteter og
Høstingsaktiviteter. Dette er ikke det samme som å antyde at det bare er den første
gruppen som verdsetter ”amenity” (trivsel ved å oppleve for eksempel vatn) og den
andre bare matauk og slik sett subsistensverdi. Det kan selvsagt ligge en like stor
verdsetting av ”amenity” (trivsel i landskapet m.m.) blant de som fisker, som for de
som ”bare” koser seg med bål i vasskanten eller går langs elva. ”Og så dette med
lyset, med spelet i vatnet; akkurat som om landskapet har eit auga i vatnet”
(kvinnelig informant i Atndalen); dette ble sagt av en som ikke fisker, men det kunne
vel også ha blitt uttrykt av en fisker?

Årstidsvariasjoner?
Temaet fikk særlig oppmerksomhet i Atndalen. Er det fordi Atnavassdraget ikke er
utbygd og de årlige skiftningene blir mer ”markerte” eller mer ”naturlige”?
Vassdraget er som et årstidsbarometer; en snakker om været og en snakker om elva.
Isgangen er et fascinerende skue og kan gå mange ganger i året. Flom er sjelden et
problem i de øvre delene av vassdraget der intervjuene ble gjennomført. Og det er
nettopp (den gamle) vårflommen som er det tydeligste eksempelet fra Aura-Eira på at
årstidstemaet blir nevnt: Den første reguleringa (Aursjøen) dempa de verste skadeflommene nede i bygda.
I Søndre Rena er det sjelden islegging og ganske stabil vassføring hele året, nettopp
pga. utbygginga. Mange i gruppa har oppmerksomheten andre steder om vinteren.
Men den som har oppdaga kvaliteten ved vinterpadling, verdsetter dette.
Det er lite å hente fra spørreundersøkelsen om nettopp dette, bortsett fra at også
spekteret av vinterbaserte friluftsaktiviteter er ganske stort.

Synet på kraftutbygging. Konflikt mellom friluftsaktivitet og
kraftutbygging?
Både gruppa Opplevelsesaktiviteter og gruppa Høstingsaktiviteter oppgir at de (som
et gjennomsnitt) har blitt ”Mer negativ” til kraftutbygging med årene. Gruppa som
ikke har oppgitt favorittaktivitet, heller andre vegen; gjennomsnittet har blitt noe
”Mer positiv” til kraftutbygging og skiller seg signifikant fra de to andre.
For de fleste aktiviteter har vi ikke påvist noen systematisk signifikant konfliktsammenheng mellom egen favorittaktivitet og kraftutbygging. Men for noen favorittaktiviteter har vi påvist en slik opplevd konflikt. Tydeligst er den for de som foretrekker å gå langs vassdrag, men også for elvepadling/rafting, fluefiske og seiling, og

75

for vinteraktivitetene is- og fosseklatring og isfiske. Her betyr ”sammenheng” at jo
sterkere interessen er for aktiviteten, jo sterkere blir konfliktgraden opplevd.
For fokusgruppeintervjuene i pilotvassdragene er ikke dette konflikttemaet lett å
gradere i forhold til ulike typer friluftsaktiviteter. Det er liten tvil om at laksefiskerne
kjenner seg særlig ramma i Auravassdraget, men da berører vi nok mest et anna
hovedpoeng: Hva er det som særlig kjennetegner situasjonen og historien i det
vassdraget vi undersøker? For Aura er det at laksen (og elva) har blitt ”borte”.
Det andre utbygde pilotvassdraget – Søndre Rena – har trolig en så spesiell
”ettersituasjon” at det er spesielt vanskelig å isolere effekten av kraftutbygging
på enkeltaktiviteter. Her er det slik at endringer i fiskebestand og fiskeregler,
nærværet av Forsvaret, uforutsigbarhet i vassføring og mulighetene for fred og ro
overstyrer eventuelle konflikter for bestemte aktiviteter av kraftutbygging ”i seg
selv”.
Som ei lita oppsummering vil vi påpeke at folks opplevelse av konflikt mellom egen
favorittaktivitet og kraftutbygging ikke viser vesentlige forskjeller mellom det vi har
kalt Høstings- og Opplevelsesaktiviteter (selv om det gjelder noe flere Opplevelsesaktiviteter). Men som det er rimelig å forvente, er de aller fleste aktivitetene (fem av
seks) som opplever slik konflikt, aktiviteter som er helt avhengige av vatn. Men det
er ett unntak, nemlig Gå langs vassdrag. Det er interessant å konstatere at det er
representantene for denne aktiviteten som markerer den sterkeste konflikten i forhold
til kraftutbygging.
Vi kan bare reise spørsmålet: Blir dette spekteret av (konfliktmarkerende) friluftsaktiviteter behandla likeverdig når konsekvenser av kraftutbygging og eventuelle
kompenserende tiltak skal vurderes? Det synes tydelig at både subsistensverdier (fisk
å fiske), amenityverdier (vatn og landskap å oppleve) og nødvendigheten av visse
praktiske, fysiske tilstander (som at det er nok rennende vatn til elvepadling, stabil is
å fiske på, frosne fosser å klatre i m.m.) blir utfordra av kraftutbygging.

Bevisstheten om at vassdraget er regulert eller ikke. Effekten av
observatøren?
Hvordan en opplever et vassdrag er for mange sterkt påvirka av om en vet at
vassdraget er regulert eller ikke. En stor del av respondentene svarer bekreftende på
det direkte spørsmålet om dette, og dessuten viser de det gjennom måten de rangerer
de ulike bildene. Dette ser altså ikke ut til å være et underbevisst fenomen; for mange
virker det mer som en ”erkjennelse” av en kvalitetsforskjell.
Det er flere fenomener som samvirker og som ofte korrelerer med hverandre. Hva er
det egentlig som slår igjennom når de skal gi uttrykk for hvordan de opplever de ulike
bildene av vassdrag (vedlegg 3)? Det er ikke bare kunnskap om at vassdraget er
regulert eller ikke som virker inn; det er også graden av friluftsinteresse og de
aktivitetsspesifikke kravene til vassføring, det er graden av positive følelser for
friluftslivet sitt, det er egne miljøholdninger (NEP) og det er hvilket syn en selv har
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på kraftutbygging. Uansett: det ser ut til at mange opplever en ”signifikant” kvalitetsforskjell mellom uregulerte og regulerte vassdrag.
Analysene våre viser altså at respondentene forholder seg til de 11 bildene som om
de hører til to kategorier, med 3 bilder i første kategori og 8 i den andre. De tre
bildene i gruppe 1 (bilde 1, 3 og 4) er alle bilder uten synlige menneskelige inngrep;
to har fått overskrifta ”uregulert vassdrag” og det siste ”vassdrag under flom”; vi
kaller dette bilder av Uregulerte vassdrag. De åtte andre bildene (gruppe 2) viser alle
fysiske tiltak som gjerne blir brukt i samband med kraftutbygging eller så har bildene
fått overskrifta ”regulert vassdrag”; derfor kaller vi dette bilder av Regulerte
vassdrag.
Opplevelsen av Uregulerte vassdrag (se tabell 4.13) blir særlig høgt verdsatt av de
som er spesielt interessert i Opplevelsesaktiviteter, og jo sterkere interessen er
desto sterkere verdsetting. Disse bildene blir også høgest verdsatt av de som
foretrekker Høstingsaktiviteter (sammenlikna med de andre bildene), men vi ser ikke
den samme koblinga til graden av interesse for egen aktivitet. Det er to andre faktorer
(dvs. egenskaper ved respondentene) som også slår positivt igjennom for vurderinga
av Uregulerte vassdrag; det er egne miljøholdinger (NEP) og graden av positive
følelser for sitt eget friluftsliv (kalt Pos Em i tabell 4.13). Jo sterkere graden av
økosentrisme (NEP) og styrken i de positive følelsene er, desto høgere verdsettes
Uregulerte vassdrag. Et siste poeng ved disse bildene kan vi lese ut av såkalt ”forklart
varians” i tabell 4.13; den er ganske låg (16 %) og sier oss at her har selve bildene
og motivene en veldig stor forklaringskraft på hvorfor folk har svart som de har,
mens egenskaper ved respondentene er mindre viktige. Det gjelder også de tre
egenskapene ved respondentene som vi her har nevnt (og utheva) som viktige, men de
viser altså en svak positiv (og signifikant) sammenheng.
For opplevelsen av Regulerte vassdrag (billedgruppe 2) er det annerledes. For å ta
det siste temaet først: Her er 39 % av variansen forklart, og det sier oss at mer av
forklaringa for hvorfor de har svart som de har er å finne hos respondentene selv og i
mindre grad i bildene/motivene. Og også her er det tre bakgrunnsvariabler (altså
egenskaper ved respondentene) som særlig slår ut (stadig ved å lese tabell 4.13) og to
av dem særlig sterkt og like sterkt: Jo mer positiv en er blitt til kraftutbygging med
årene, desto mer positiv er en til bildene av Regulerte vassdrag, og jo mer en
mener at kunnskap om at et vassdrag er utbygd eller ikke virker inn på opplevelsen av vassdraget, desto mer negativ er en til de samme bildene. Dessuten
virker miljøholdinger (NEP) inn, men svakere enn de to nevnte; jo mer økosentrisk
en er, desto mer negativt rangerer en bildene av Regulerte vassdrag.
Hvordan kunnskapen om at et vassdrag er regulert eller ikke virker inn på opplevelsen
av det samme vassdraget, var vanskelig å undersøke i fokusgruppene. Temaet ble
nevnt i to av gruppene, og på stemningen virket det nesten som om informantene følte
at de da måtte ta i bruk en argumentasjon som en ”ikke har lov til å bruke”. Nesten
som om det er noen resonnementer som er ”ugyldige” eller reduserer ”troverdigheten”? Men det var likevel tydelig at det er noe ved slik forhåndskunnskap som er
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viktig. Et par informanter var tydeligere enn de andre og begge var kvinner og
”ikke-fiskere”: ”Tenk på verdien av berre det å ha vatn rundt seg!” (kvinnelig
informant i fokusgruppa for Aura-Eira). Det dreier seg om verdien av at noen
vassdrag får renne i fred for oss mennesker, og hun stiller også spørsmål ved
bakgrunnen for denne undersøkelsen: ”Kva er mandatet til NINA (dvs. fra NVE)?
Er det for å gjere det beste ut av situasjonen for det som alt er utbygd, eller er det så
NVE kan få bygge også dei siste småbekkar? Legitimere meir utbygging?" Underforstått: Det er av stor verdi for oss at visse elver og vassdrag får renne i fred, og det
dreier seg ikkje bare om størrelsen på utbygginga: ”Eg er skeptisk til all småutbygginga.” Og det er det flere som er; temaet er nylig belyst i en rapport av Björck
& Vistad (2009). Den andre informanten sier det slik: ”Bevisstheten om et vassdrag
er utbygd eller ikkje, er viktig. Det dreiar seg om den historiske identiteten ein har til
ein stad. Før eg flytte hit hadde eg eit småbruk ved XX elva. Endå så vakkert det var
så visste eg at det var utbygd. Det gav meg den ambivalente følelsen. Sjølv om vatnet
her også er blitt brukt på ymse vis oppover, så vil vi ta vare på denne ”illusjonen”/
myten om urørt natur. Den har vi ein lengsel etter” (informant i Atndalen).
Her kan vi øyne paralleller mellom slike personlige vurderinger og verdikriterier som
er brukt i f.eks. kunsthistorien og kulturminnevern, nemlig om noe er autentisk eller
ikke, om det ekte eller falskt, om det er sjeldent eller vanlig og om identitet og det å
høre til (for eksempel Bø & Følling Eilertsen 1994, Lie Christensen 1984). Eller som
innen naturvern og vurdering av landskapsverdi der kriterier som ”urørthet”, ”egenverdi” og det samme ”sjeldenhet” er vanlig brukt (se f.eks. Berg 1996). Og kanskje er
det ikke tilfeldig at det var fokusgruppa i Atndalen som brukte mest tid på dette og at
det var en innflytta informant til Atndalen som kom med utsagnet over. Det
uregulerte Atnavassdraget var en viktig kvalitet som trakk henne dit, og det er viktig
for Atndølene å peke på de kvalitetene som ligger i deres vassdrag: Det er uregulert,
det gjør Atndalen spesiell og det kan kanskje gi en viktig markedsføringsmulighet for
de som vil trekke til seg friluftsfolk og naturturister! Skjemaundersøkelsen vår bør jo
tilsi nettopp det, da uregulerte vassdrag blir rangert så høgt.
Det er et viktig poeng og særpreg ved den typen spørreundersøkelse som vi har gjort:
Alle spørsmål er frikobla fra navngitte vassdrag, de er generelle og ganske
prinsipielle. Slik sett er situasjonen ”i spørreskjemaet” vesensforskjellig fra
situasjonen i fokusgruppene, der alt dreier seg om ”deres vassdrag” og de unike
forholdene der. Det betyr også at i spørreundersøkelsen kan folk tenke ”ideelt” (hva
mener jeg egentlig om dette spørsmålet?), helt frikobla fra alle kompliserte samspill
av faktorer som gjelder lokalt. Mens en i f.eks. Aura-Eira eller i Søndre Rena er inne i
nettopp dette komplekse samspillet, og der poenget er å gjøre (eller å prøve å få til)
det beste ut fra situasjonen slik den er.
Slik sett vil det fort bli meningsløst for informanter fra Eresfjord og Eikesdal å skulle
forholde seg til en tankemodell der ”Aura-Eira ikke er utbygd” (som for enkelte ville
vært en idealsituasjon). For vassdraget ER (kraftig) regulert og det interessante er
ikke tilbakeføring til uregulert tilstand, men et regulert vassdrag som likevel kan gi
vilkår for tilleggskvaliteter, og da særlig tilstrekkelig vatn i Aura slik at laksen kan
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komme tilbake. Og tilsvarende ”realistisk, kompromissaktig og komplisert” vil det
være i Søndre Rena.
Poenget er at det finnes noe mellom ytterpunktene (”totalregulert” og uregulert) når
en kommer til det konkrete utbygde vassdraget, og det er den situasjonen som gjelder
når vi snakker om f.eks. konsesjonsvilkår, eller revisjon av konsesjonsvilkår. Som det
heter så godt på norsk: ”Det beste er det godes fiende” og dersom ”det beste” ikke er
oppnåelig hva er så ”det gode” og hvordan skal en nå dit? Mer om dette nedenfor.

Revisjon av konsesjonsvilkår. Kan en generalisere
kunnskapsbehov?
Innsatsen vår lokalt og bidragene fra fokusgruppene i de tre studieområdene styrka
langt på veg antagelsen om ”det unike vassdraget.” I Eikesdalen (Aura) er de ”sterkt
ramma” av kraftutbygging og arbeider for at revisjonen av konsesjonsvilkåra skal gi
”nytt liv” (dvs. vatn og laks) i selve Aura. Søndre Rena er ei attraktiv sportsfiskeelv
og er kanskje det delvis pga. selve utbygginga. Utfordringa er å få mer forutsigbare
forhold både for fiskere og for ei turistnæring som lever av ”fred og ro”. Kravet går til
både regulanten og Forsvaret. I Atndalen er vassdraget grunnlag for matauk, sportsfiske, reiseliv og trivsel. Men er dagens strenge verneregler i vassdraget et grunnlag
eller et hinder for ny vekst i bygda, eller begge deler?
Spørreundersøkelsen gir mer overordna og prinsipielle synspunkter om Stor til Svært
stor verdi av vatn og vassføring for friluftsliv, og viser et stort konfliktpotensial for et
bredt spekter av aktiviteter. Den viser også at det ikke bare er de ”vatnavhengige”
aktivitetene (som fiske, padling og fosseklatring) som verdsetter og markerer konflikt
i forhold til kraftutbygging. Det gjelder ikke minst aktiviteter som å Gå langs
vassdraget. Dette understreker verdien av å oppleve vatn og vassføring, og dette
opplevelsespoenget er selvsagt også viktig for de ”vatnavhengige”, og det er ikke
knytta til om en ”høster” (dvs. fisker) eller bare ”opplever”. Spørreundersøkelsen
viser også at både opplevelser og konfliktvurdering er avhengig av hvem som svarer,
og dette er jo et selvsagt poeng som går rett inn i den oppheta samfunnsdebatten om
kraftutbygging. Det er ulike interesser, holdninger og verdier knytta til vassdrag og
kraftutbygging. En nylig framlagt rapport går inn i denne verdi- og konflikttematikken, med forankring i utbygging av småvassdrag (Björck & Vistad 2009).
Men et spesielt bidrag fra vårt materiale – og tydeligst i spørreundersøkelsen – er at
de særlig friluftsinteresserte (uavhengig av typen aktivitet) har blitt sterkere motstandere av kraftutbygging med årene (se tabell 4.9). Og for de som foretrekker
Opplevelsesaktiviteter påviser vi en positiv samvariasjon mellom økende interesse for
og kraftigere positive følelser for friluftslivet sitt, økende grad av økosentrisme,
økende motstand mot kraftutbygging og økende negativ reaksjon på (bilder av)
utbygde vassdrag. Slike sammenhenger kan vi ikke påvise i forhold til (økende
interesse for) Høstingsaktiviteter.
Dette kan altså tyde på at særlig de som representerer Opplevelsesaktiviteter og som
har blitt mer motstandere av kraftutbygging, har en ”skjematisk” reaksjon på de ulike
bildene/vassdragene: De misliker (bilder av) regulerte vassdrag, mens de liker (bilder
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av) uregulerte vassdrag (forenkla sagt). Hva bør vi så tolke ut av det? Vi kan for
eksempel advare mot følgende forenkla tolkning: Denne gruppa er mot alt som har
med kraftutbygging å gjøre og da hjelper det heller ikke med noen kompenserende
tiltak for dempe ”de verste” utslaga av reguleringa. Og det er her fokusgruppene
henter oss ”ned på jorda”: Når det kommer til et faktisk vassdrag er det den lokale
situasjonen som gjelder, og ønsket og viljen til å gjøre ”det beste ut av situasjonen”.
Det er ikke snakk om noen resignasjon eller likegyldighet fordi ”vassdraget er ødelagt
uansett”; det er en konstruktiv vilje til å bedre tilstanden så langt en kan. Både
fokusgruppene i Aura-Eira og i Søndre Rena viser dette. Og begge steder har en håp
og tillit til at regulanten vil gå inn i konstruktiv dialog og handling for å bedre på
situasjonen. For Aura sin den (på den tid fokusgruppeintervjuene ble gjort) er en
positivt avventende til initiativ fra Statkraft foran revisjonen av konsesjonsvilkårene.
Situasjonen i Søndre Rena viser en kompleksitet som sier at regulanten og reguleringa
ikke eksisterer i et vakuum, men tvert imot i et samspill med andre faktorer og aktører
som også påvirker situasjonen i vassdraget.
Dersom en skal foreslå et standardisert opplegg (i forhold til friluftsliv) i samband
med revisjon av konsesjonsvilkår, kan ikke det bli ei liste over ”gode aktuelle tiltak”.
Det må bli ei liste over hvilken kunnskap som er nødvendig for å vurdere behovet for
endring av eksisterende vilkår. Det avgjørende må være en grundig kunnskap og
forståelse av den lokale situasjonen. Det gjelder vassdragsforhold, vilkåra for fisk
og fiske og ikke minst kunnskap om det lokale friluftslivet, om lokale tradisjoner,
muligheter og kvaliteter i forhold til friluftsliv og naturopplevelse. Samspillet med
andre samfunnsaktører i vassdraget må tas på alvor. Det er avgjørende viktig å ”ta
pulsen” på lokale forhold, med utgangspunkt i trivsel, friluftsliv og lokal verdsetting.
Og dette må gjennomføres under den overordna paraplyen der:


Vatn og vassføring er svært verdifullt for friluftsliv, i vid forstand



Kraftutbygging er konfliktfylt og ofte vurdert som skadelig i forhold til
de samme interessene.

Hva er gode kompenserende tiltak, for hvem? Metodiske
utfordringer
Vi har påvist at vatn og vassføring har høg verdi for et bredt spekter av friluftsliv, og i
en vid forstand av ”verdi”. Vi har også påvist at mange opplever store konflikter i
forhold til kraftutbygging for deres (favoritt-) friluftsliv. Men samspillet mellom den
overordna, mer prinsipielle spørreundersøkelsen og de lokale, vassdragsforankra
studiene i form av fokusgrupper kan illustrere at det finnes både en ”ideell” situasjon
(avdekt gjennom skjemaet), og en lokal situasjon der en søker å oppnå ”gode
løsninger” når kompromiss og samkjøring mellom kraftutbygging og friluftsinteresser
er det eneste mulige.
Når det gjelder vurdering/rangering av ulike fysiske tiltak i vassdraget som er aktuelle
som konsesjonsvilkår, har vi kommet mer til kort. Gjennom spørreundersøkelsen har
vi i stor grad fått fram overordna mønster i bildematerialet og hva som ser ut til å
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styre opplevelsen av bildene. Resultatene er først og fremst styrt av datamaterialet i
seg selv: Vi har vist en ganske endimensjonal opplevelse av hvert bilde (til tross for at
7-8 spørsmål fulgte hvert bilde), og de 11 bildene fordeler seg i to kategorier (slik
respondentene ser det), nemlig i bilder av Regulerte og Uregulerte vassdrag. Dette
viser noe av utfordringa med å bruke fotos og bilder for å vurdere preferanser og
opplevelser i forhold til vassføring og kompenserende tiltak. Østdahl et al. (2001) har
undersøkt og diskutert hvordan tre ulike interessegrupper opplever ulike vassdragsinngrep og fysiske tiltak i forbindelse med kraftutbygging, vha. en spørreskjemaundersøkelse. De har også brukt billedmetoden og kan vise en annen (og tredelt)
gruppering av bildene vha. faktoranalyse (enn våre to dimensjoner), nemlig i
Inngrepsbilder, Rehabiliterende bilder og Tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Deres
respondenter (grunneiere og friluftsfolk) er delvis rekruttert lokalt, altså i tilknytning
til bestemte vassdrag. Og de påviser et visst regionalt mønster i svarene (særlig i synet
på Rehabiliterende tiltak). De forklarer med at resultatene sannsynligvis kan forankres
i lokale særpreg når det gjelder hva som er situasjonen og behovet i deres vassdrag.
Dette viser trolig en parallell til våre funn i de tre pilotvassdragene (selv om vi gjorde
kvalitative studier), nemlig at den unike lokale situasjonen sterkt påvirker svar og
synspunkter.
Det kan se ut til at de bildene vi har brukt ikke er særlig velegna for å vurdere og
sammenlikne ”enkeltelementer” i bilder fra ulike vassdrag, f.eks. med det formål å
forsøkeog rangere preferansen for ulike fysiske kompensasjonstiltak i samband med
kraftutbygging. Det er nok delvis fordi det er for mye variasjon eller tilleggsinformasjon i bildene, men trolig også fordi vurdering av tiltak/tilstand i samband
med regulering har blitt ”overkjørt” av mer grunnleggende holdninger for eller
imot kraftutbygging blant respondentene. En alternativ metode kunne kanskje
være å starte med et sett av bilder som viser ulike typer tiltak og reguleringstyper, og
så fotomanipulere og variere visse elementer i hvert bilde. Da vil en ha mer kontroll
på hva bildene formidler og kunne presentere graderte serier av ulike typer tiltak. Slik
kunne en variere mengden minstevassføring, høgda på terskler, bredda på kanaliserte
løp osv. Dette kunne så varieres videre med samme typen tiltak i ulike typer vassdrag
og landskapstyper (fjell, skog, jordbrukslandskap, tettbygde strøk…). Men i tillegg vil
vi understreke følgende: Dersom hovedpoenget er å undersøke preferanser for
kompenserende tiltak til bruk ved fastsetting eller revisjon av konsesjonsvilkår ved
kraftutbygging, så bør hele undersøkelsen ”pakkes inn” som nettopp det: En
undersøkelse om vilkår når kraftutbygging er et faktum uten at alternativet
Uregulert vassdrag skal få påvirke folks preferanser. Det er fordi spørsmålet om
utbygging eller ikke utbygging av vassdrag er et så fundamentalt spørsmål for mange
at det ser ut til å overkjøre tilleggsspørsmål om ”utbygging – på hvilken måte?”
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Vedlegg 1. Kort intervjuguide
Fokusgrupper, Miljøbasert vassføring
”Holdningsundersøkelse av folks opplevelse av vassdragets nytte” (NVE-tittel)

Tre vassdrag, breitt samansette grupper, meir fokus på nytte enn på haldningar!?
Formål med prosjektet (og difor styrande for fokusgruppene):
1. Kor viktig er vassføring for folk og for utøving av friluftsliv/fiske
2. Folks medvit rundt regulering av vassdrag/vassdraget
Tema elles:
- Oppleving av vassføring til ulike tider av året
- Nytten av vatn for friluftsliv og fiske
Brei samansetjing av gruppene (lag, organisasjonar):
Bruttoliste over aktuelle repr:
Jeger- og fiskarforeining, utmarkslag, velforeining/sanitetslag, idrettslag,
skular, turistforeining, padleforeining?, bondelag/småbrukarlag,
skogeigarforeining, grunneigarlag, destinasjonsselskap, kommunen, Nasjonal
turistveg-repr?, kafe-/hotelleigar?
Tema/spørsmål:
- Presentere seg sjølv og sitt eige ”forhold” til vatn og vassdrag
- Korleis blir vassdraget brukt? I dag, av kven, utvikling og ev. endring over tid?
- Verdi for livskvalitet for innbyggarar? Visuelt/funksjonelt/næring?
- Nytteverdi for friluftsliv? Korleis? Utover fiske?
- Nytteverdi for næring? Korleis? For kven?
- Dersom regulert vassdrag?
o Korleis har vassdraget blitt endra?
o Endra funksjon / nytte etter utbygginga?
o Haldningar i bygda/kommunen? Medvit om det regulerte vassdraget?
o Oppleving av utbygging / konsesjonsvilkår?
o Vassdraget gjennom året: vassføring – oppleving/nytte?
o Haldningar til reguleringa?
o Forventningar til reviderte vilkår?
- Dersom uregulert vassdrag?
o Kva har ein vunne, kva har ein tapt?
o Haldningar i bygda/kommunen? Medvit om det uregulerte vassdraget?
o Vassdraget gjennom året: vassføring – oppleving/nytte?
o Problem / utfordringar pga. uregulert vassdrag? Flaum?

Vedlegg 2

Opplevelse og nytte av vann og vassdrag
Miljøtiltak ved vassdragsutbygging
Ditt svar er anonymt
Les om anonymitet her...

Del 1: Ditt personlige forhold til ferskvann og vassdrag
1) Hvor langt er det til nærmeste større bekk, elv eller vannflate fra der du bor? *

- Velg alternativ -

2) Har du syns- eller hørselskontakt med vann, bekk eller vassdrag der du bor? *
Nei
Ja, begge deler
Ja, men bare synskontakt
Ja, men bare hørselskontakt

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen.
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
Har du syns- eller hørselskontakt med vann, bekk eller vassdrag der du bor? - Ja, begge deler
eller
Har du syns- eller hørselskontakt med vann, bekk eller vassdrag der du bor? - Ja, men bare hørselskontakt
eller
Har du syns- eller hørselskontakt med vann, bekk eller vassdrag der du bor? - Ja, men bare synskontakt

I skjemaet bruker vi uttrykk som Regulert vassdrag, Utbygd vassdrag, og Vassdrag med
kraftutbygging. Alle disse er uttrykk for det samme, nemlig vassdrag der det er gjennomført en
utbygging for å produsere elektrisitet. Uregulert vassdrag betyr vassdrag der det ikke er
gjennomført slik kraftutbygging.
3) Er vann, bekk eller vassdrag der du bor et regulert eller uregulert vassdrag? *
Regulert

Uregulert

Vet ikke

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen.
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
Har du syns- eller hørselskontakt med vann, bekk eller vassdrag der du bor? - Ja, begge deler
eller
Har du syns- eller hørselskontakt med vann, bekk eller vassdrag der du bor? - Ja, men bare hørselskontakt
eller
Har du syns- eller hørselskontakt med vann, bekk eller vassdrag der du bor? - Ja, men bare synskontakt

4) Dersom dette er et regulert vassdrag, vet du om det er gjort tiltak for å bedre
miljøsituasjonen i vassdraget pga. utbyggingen? (for eksempel minstevannføring eller
terskelbygging)

Nei
Ja, nemlig:
Vet ikke

5) Hvilken kontakt hadde du med vann og vassdrag i oppveksten? (Sett ett kryss, for det
som er mest dekkende) *
Bodde der jeg bor nå, med samme forhold som nevnt ovenfor
Hadde omtrent samme kontakt med vann og vassdrag som i dag, men bodde et annet sted
Hadde mer kontakt og nærhet til vann og vassdrag enn i dag
Hadde mindre kontakt og nærhet til vann og vassdrag enn i dag

6) Hvor verdifullt er nærhet og opplevelse av vann for deg? *
Ingen verdi
Liten verdi
Middels verdi
Stor verdi
Svært stor verdi

7) Er du grunneier av vassdrag eller inntil vassdrag? *
Nei

Ja

8) Dersom ja, er dette et regulert eller uregulert vassdrag?
Regulert

Uregulert

Vet ikke

9) Har du et personlig forhold til noen av disse vassdragene? *
Rena i Hedmark
Atna i Hedmark/Oppland
Aura/Eira i Møre og Romsdal
Nei, ingen av disse

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen.
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
Har du et personlig forhold til noen av disse vassdragene? - Rena i Hedmark
eller
Har du et personlig forhold til noen av disse vassdragene? - Aura/Eira i Møre og Romsdal
eller
Har du et personlig forhold til noen av disse vassdragene? - Atna i Hedmark/Oppland

10) På hvilken måte har du et personlig forhold til dette/disse vassdragene? *
Bor/arbeider nær
Har tidligere bodd/arbeidet nær
Fisker der
Har hytte nær / annen fritidsbruker
Annet, nemlig:

Ditt forhold til vann og vassdrag
Nedenfor er det syv ord- og setningspar som beskriver vann og vassdrag. Det er
viktig at du besvarer alle spørsmålene.
På en skala fra -5 til +5, hvordan vil du vurdere DITT forhold til vann og vassdrag med
disse ordparene / setningsparene?
Vann og vassdrag er...
11) Vann og vassdrag er... *

-5
FRA -5: Stygt
innslag i
landskapet TIL
+5: Vakkert
innslag i
landskapet
FRA -5=Uviktig i
dagliglivet TIL
+5=Viktig i
dagliglivet
FRA -5=Unyttig
TIL +5=Nyttig
FRA -5=Uviktig
for eget
friluftsliv TIL
+5=Viktig for
eget friluftsliv

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Gir
utrygghet TIL
+5=Gir trygghet
FRA -5=Liker
dårlig lyden av
vann TIL
+5=Liker godt
lyden av vann
FRA -5=Helt
uvesentlig for
egen trivsel TIL
+5=Svært
vesentlig for
egen trivsel

Del 2: Friluftsaktiviteter og vassdrag
Hvor interessert er du i følgende friluftsaktiviteter i eller i tilknytning til vann og vassdrag? (sett ett kryss
for hver aktivitet)

12) Sommeraktiviteter: *
Helt
uinteressert
1
Seile
Innlandsfiske med flue
Laksefiske
Padling eller rafting i elvestryk
Innlandsfiske med sluk eller mark
Fiske med garn
Gå langs vassdrag
Fiske med oter
Ha bål og kosetur i vasskanten
Kjøre raske motorbåter
Ro eller padle på vann
Andre (Angi under):

2

Middels
3

4

Svært
interessert
5

13) Dersom andre, hvilke?

14) Vinteraktiviteter: *
Helt
uinteressert
1

2

Middels
3

4

Svært
interessert
5

Fiske på isen
Skøyte på isen
Skitur langs/på isen
Is-/fosseklatring
Andre (Angi under):
15) Dersom andre, hvilke?

Vi ber deg nå om å beskrive noen av de opplevelsene du har når du driver med
en av dine favorittaktiviteter knyttet til vann (se lista ovenfor)
16) Hvilken av de overnevnte aktivitetene er din favorittaktivitet? *
Har ingen slik favorittaktivitet.
Min valgte favorittaktivitet er:

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen.
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
Hvilken av de overnevnte aktivitetene er din favorittaktivitet? - <#other#>Min valgte favorittaktivitet er:

17) Hvor mange ganger driver du med denne favorittaktiviteten i løpet av sesongen?
(dvs. i løpet av den tiden av året når det er mulig å drive med denne aktiviteten) *

- Velg alternativ -

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen.
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
Hvilken av de overnevnte aktivitetene er din favorittaktivitet? - <#other#>Min valgte favorittaktivitet er:

Hvordan opplever du vanligvis denne aktiviteten?
Hvilke følelser, og hvor intenst opplever du følelsene nedenfor når aktiviteten fungerer slik den
vanligvis gjør? (sett ett kryss for hver linje)
18) Når jeg utfører min favorittaktivitet føler jeg vanligvis… *
Nei,
ikke i
det
hele
tatt
1

2

3

4

5

6

Tilfredshet
Velbehag
Lykke
Ro
Frykt
Sinne
Tristhet
Engasjement
Interesse
Entusiasme
Eventuell annen dominerende følelse
Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen.
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
Hvilken av de overnevnte aktivitetene er din favorittaktivitet? - <#other#>Min valgte favorittaktivitet er:

19) Dersom "annen dominerende følelse", hvilken?

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen.
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
Hvilken av de overnevnte aktivitetene er din favorittaktivitet? - <#other#>Min valgte favorittaktivitet er:

Ja, i
svært
høy
grad
7

Forsøk å angi hvor godt eller dårlig ord-parene nedenfor passer for det du vanligvis
opplever i løpet av denne favorittaktiviteten din knyttet til vann.
(For hvert av de 7 ord-parene under skal du altså krysse av for det tallet du mener passer best
for det du normalt opplever når du utfører denne aktiviteten).
20) Hvor befinner du deg mellom disse ordparene? *

1

2

3

4

5

6

7

FRA 1=Uinteressant TIL 7=Interessant
FRA 1=Ubehagelig TIL 7=Behagelig
FRA 1=Vanskelig TIL 7=Lett
FRA 1=Utfordrende TIL 7=Tam
FRA 1=Dramatisk TIL 7=Udramatisk
FRA 1=Meningsfull TIL 7=Meningsløs
FRA 1=Frustrerende TIL 7=Ikke
frustrerende

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen.
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
Hvilken av de overnevnte aktivitetene er din favorittaktivitet? - <#other#>Min valgte favorittaktivitet er:

21) Mener du det er en konflikt mellom vassdragsutbygging og denne favorittaktiviteten
din? *
1 Nei, ikke i det hele tatt
2
3
4
5
6
7 Ja, i svært høy grad
Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen.
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
Hvilken av de overnevnte aktivitetene er din favorittaktivitet? - <#other#>Min valgte favorittaktivitet er:

22) Hvorfor?

Del 3: Opplevelsen av ulike mengder vassføring (5 bilder)
Nedenfor følger flere bilder som viser vassdrag med ulik vassføring, noen regulerte og andre
uregulerte.
Svar på de spørsmålene som følger etter hvert bilde om hvordan du opplever det du ser.

Uregulert vassdrag
23) På en skala fra -5 til +5, hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget
ovenfor, med disse ordparene / setningsparene / påstandene (sett ett kryss for hver
linje): *

-5

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Stygt TIL
+5=Pent
FRA -5=
Uakseptabelt TIL
+5=Akseptabelt
24) Hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget ovenfor følgende temaer på en
skala fra -5 (Skadelig) til +5 (Gunstig)? *
Skadelig
-5

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0
+1

+2

+3

+4

Gunstig
+5

For rekreasjon/
friluftsliv
For dyre- og
planteliv
For
Næringsvirksomhet
i og langs
vassdraget
25) Denne tilstanden er mer positiv enn negativ… *
Helt
uenig
-5
... for min
egen bruk og
opplevelse
... for
samfunnet
som helhet

-4

-3

-2

-1

0

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

Helt
enig
+5

Regulert vassdrag
26) På en skala fra -5 til +5, hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget
ovenfor, med disse ordparene / setningsparene / påstandene (sett ett kryss for hver
linje): *

-5

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Stygt TIL
+5=Pent
FRA -5=
Uakseptabelt TIL
+5=Akseptabelt
27) Hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget ovenfor følgende temaer på en
skala fra -5 (Skadelig) til +5 (Gunstig)? *
Skadelig
-5
For rekreasjon/
friluftsliv

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0
+1

+2

+3

+4

Gunstig
+5

For dyre- og
planteliv
For
næringsvirksomhet
i og langs
vassdraget
28) Denne tilstanden er mer positiv enn negativ… *
Helt
uenig
-5
... for min egen
bruk og
opplevelse
... for
samfunnet som
helhet

Vassdrag under flom

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

Helt
enig
+5

29) På en skala fra -5 til +5, hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget
ovenfor, med disse ordparene / setningsparene / påstandene (sett ett kryss for hver
linje): *

-5

-4

-3

-2

Nøytral
0

-1

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Stygt TIL
+5=Pent
FRA -5=
Uakseptabelt TIL
+5=Akseptabelt
30) Hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget ovenfor følgende temaer på en
skala fra -5 (Skadelig) til +5 (Gunstig)? *
Skadelig
-5

-4

-3

-2

Nøytral
0
+1

-1

+2

+3

+4

Gunstig
+5

+4

Helt
enig
+5

For rekreasjon/
friluftsliv
For dyre- og
planteliv
For
næringsvirksomhet
i og langs
vassdraget
31) Denne tilstanden er mer positiv enn negativ… *
Helt
uenig
-5
... for min egen
bruk og
opplevelse
... for
samfunnet som
helhet

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

Uregulert vassdrag
32) På en skala fra -5 til +5, hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget
ovenfor, med disse ordparene / setningsparene / påstandene (sett ett kryss for hver
linje): *

-5

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Stygt TIL
+5=Pent
FRA -5=
Uakseptabelt TIL
+5=Akseptabelt
33) Hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget ovenfor følgende temaer på en
skala fra -5 (Skadelig) til +5 (Gunstig)? *
Skadelig
-5
For rekreasjon/
friluftsliv

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0
+1

+2

+3

+4

Gunstig
+5

For dyre- og
planteliv
For
næringsvirksomhet
i og langs
vassdraget
34) Denne tilstanden er mer positiv enn negativ… *
Helt
uenig
-5
... for min egen
bruk og
opplevelse
... for
samfunnet som
helhet

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

Helt
enig
+5

Regulert vassdrag
35) På en skala fra -5 til +5, hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget
ovenfor, med disse ordparene / setningsparene / påstandene (sett ett kryss for hver
linje): *

-5

-4

-3

-2

Nøytral
0

-1

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Stygt TIL
+5=Pent
FRA -5=
Uakseptabelt TIL
+5=Akseptabelt
36) Hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget ovenfor følgende temaer på en
skala fra -5 (Skadelig) til +5 (Gunstig)? *
Skadelig
-5

-4

-3

-2

Nøytral
0
+1

-1

+2

+3

+4

Gunstig
+5

+4

Helt
enig
+5

For rekreasjon/
friluftsliv
For dyre- og
planteliv
For
næringsvirksomhet
i og langs
vassdraget
37) Denne tilstanden er mer positiv enn negativ… *
Helt
uenig
-5
... for min egen
bruk og
opplevelse
... for
samfunnet som
helhet

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

Del 4: Din vurdering og opplevelse av ulike tiltak som kan bli brukt i
eller langs et vassdrag med kraftutbygging (6 bilder)
Her får du se bilder av følgende tiltak fra regulerte vassdrag: Fiskebrygge, flomterskel, ulike
mengder minstevannføring, bruk av terskler i vannstrengen, demning for magasinering av
vann for kraftproduksjon.
Svar på de spørsmålene som følger etter hvert bilde om hvordan du opplever det du ser.
Bilde 1:

38) På en skala fra -5 til +5, hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget
ovenfor, med disse ordparene / setningsparene / påstandene (sett ett kryss for hver
linje): *

-5
FRA -5=Stygt TIL
+5=Pent
FRA -5=
Uakseptabelt TIL
+5=Akseptabelt

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Unyttig TIL
+5=Nyttig
39) Hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget ovenfor følgende temaer på en
skala fra -5 (Skadelig) til +5 (Gunstig)? *
Skadelig
-5

-4

-3

-2

Nøytral
0
+1

-1

+2

+3

+4

Gunstig
+5

+4

Helt
enig
+5

For rekreasjon/
friluftsliv
For dyre- og
planteliv
For
næringsvirksomhet
i og langs
vassdraget
40) Denne tilstanden er mer positiv enn negativ… *
Helt
uenig
-5
... for min egen
bruk og
opplevelse
... for
samfunnet som
helhet

Bilde 2

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

41) På en skala fra -5 til +5, hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget
ovenfor, med disse ordparene / setningsparene /påstandene(sett ett kryss for hver
linje): *

-5

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Stygt TIL
+5=Pent
FRA -5=
Uakseptabelt TIL
+5=Akseptabelt
FRA -5=Unyttig TIL
+5=Nyttig
42) Hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget ovenfor følgende temaer på en
skala fra -5 (Skadelig) til +5 (Gunstig)? *
Skadelig
-5

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0
+1

+2

+3

+4

Gunstig
+5

For rekreasjon/
friluftsliv
For dyre- og
planteliv
For
næringsvirksomhet
i og langs
vassdraget
43) Denne tilstanden er mer positiv enn negativ… *
Helt
uenig
-5
... for min egen
bruk og
opplevelse
... for
samfunnet som
helhet

Bilde 3

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

Helt
enig
+5

44) På en skala fra -5 til +5, hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget
ovenfor, med disse ordparene / setningsparene /påstandene (sett ett kryss for hver
linje): *

-5

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Stygt TIL
+5=Pent
FRA -5=
Uakseptabelt TIL
+5=Akseptabelt
FRA -5=Unyttig TIL
+5=Nyttig
45) Hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget ovenfor følgende temaer på en
skala fra -5 (Skadelig) til +5 (Gunstig)? *
Skadelig
-5

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0
+1

+2

+3

+4

Gunstig
+5

For rekreasjon/
friluftsliv
For dyre- og
planteliv
For
næringsvirksomhet
i og langs
vassdraget
46) Denne tilstanden er mer positiv enn negativ… *
Helt
uenig
-5
... for min egen
bruk og
opplevelse
... for
samfunnet som
helhet

Bilde 4

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

Helt
enig
+5

47) På en skala fra -5 til +5, hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget
ovenfor, med disse ordparene / setningsparene / påstandene (sett ett kryss for hver
linje): *

-5

-4

-3

-2

Nøytral
0

-1

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Stygt TIL
+5=Pent
FRA -5=
Uakseptabelt TIL
+5=Akseptabelt
FRA -5=Unyttig TIL
+5=Nyttig
48) Hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget ovenfor følgende temaer på en
skala fra -5 (Skadelig) til +5 (Gunstig)? *
Skadelig
-5

-4

-3

-2

Nøytral
0
+1

-1

+2

+3

+4

Gunstig
+5

+4

Helt
enig
+5

For rekreasjon/
friluftsliv
For dyre- og
planteliv
For
næringsvirksomhet
i og langs
vassdraget
49) Denne tilstanden er mer positiv enn negativ… *
Helt
uenig
-5
... for min egen
bruk og
opplevelse
... for
samfunnet som
helhet

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

Bilde 5

50) På en skala fra -5 til +5, hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget
ovenfor, med disse ordparene / setningsparene / påstandene (sett ett kryss for hver
linje): *

-5

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Stygt TIL
+5=Pent
FRA -5=
Uakseptabelt TIL
+5=Akseptabelt
FRA -5=Unyttig TIL
+5=Nyttig
51) Hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget ovenfor følgende temaer på en
skala fra -5 (Skadelig) til +5 (Gunstig)? *

Skadelig
-5

-4

-3

-2

Nøytral
0
+1

-1

+2

+3

+4

Gunstig
+5

+4

Helt
enig
+5

For rekreasjon/
friluftsliv
For dyre- og
planteliv
For
næringsvirksomhet
i og langs
vassdraget
52) Denne tilstanden er mer positiv enn negativ… *
Helt
uenig
-5
... for min egen
bruk og
opplevelse
... for
samfunnet som
helhet

Bilde 6

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

53) På en skala fra -5 til +5, hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget
ovenfor, med disse ordparene / setningsparene / påstandene (sett ett kryss for hver
linje): *

-5

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0

+1

+2

+3

+4

+5

FRA -5=Stygt TIL
+5=Pent
FRA -5=
Uakseptabelt TIL
+5=Akseptabelt
FRA -5=Unyttig TIL
+5=Nyttig
54) Hvordan er din opplevelse av tilstanden i vassdraget ovenfor følgende temaer på en
skala fra -5 (Skadelig) til +5 (Gunstig)? *
Skadelig
-5
For rekreasjon/
friluftsliv

-4

-3

-2

-1

Nøytral
0
+1

+2

+3

+4

Gunstig
+5

For dyre- og
planteliv
For
næringsvirksomhet
i og langs
vassdraget
55) Denne tilstanden er mer positiv enn negativ… *
Helt
uenig
-5

-4

-3

-2

-1

+3

+4

Helt
enig
+5

Delvis
Delvis
uenig Nøytral enig

Helt
enig

VET
IKKE

Nøytral
0

+1

+2

... for min egen
bruk og
opplevelse
... for
samfunnet som
helhet

Del 5: Om vassdragsutbygging og om miljøvern
56) Ditt personlige syn på vassdragsutbygging i dag *
Helt
uenig
Jeg er generelt for all ny vassdragsutbygging
Jeg er for ny vassdragutbygging når det blir tatt
tilstrekkelig miljøhensyn
Jeg er mot ny vassdragutbygging, men er for
effektivisering og modernisering av eksisterende
utbygginger
Jeg er mot all vassdragsutbygging, også
modernisering av gamle anlegg

57) I synet på vasskraftutbygging er jeg med årene blitt…: (sett ett kryss) *
... mye mer negativ
... mer negativ
... uendret

... mer positiv
... mye mer positiv
VET IKKE

58) Når du ser og opplever et vassdrag, hvordan vil kunnskapen din om at dette er et
regulert eller et uregulert vassdrag virke inn på hvordan du opplever det du ser? *
Ingen innvirkning
Liten innvirkning
Middels innvirkning
Stor innvirkning
Svært stor innvirkning

I de siste tiårene har det vært mye diskusjon om miljøspørsmål. Nedenfor følger en
del utsagn om dette.
59) Er du enig eller uenig i det som sies her? *
Helt
uenig
Balansen i naturen er svært ømfintlig og lett å
forstyrre
Mennesket misbruker naturen i et omfang som
er svært alvorlig
Alt snakk om den såkalte ”økologiske krisa” er
betydelig overdrevet
Dyr og planter har like stor rett til å leve på
jorda som mennesker
Balansen i naturen er stabil nok til å tåle
påvirkningene fra et moderne industrisamfunn
Hvis vi fortsetter på samme kurs som nå, vil vi
snart oppleve en økologisk katastrofe
Menneskenes oppfinnsomhet vil sikre at det
ikke blir ulevelig på jorda

Del 6: Bakgrunnsinformasjon om deg
60) Alder *

Uenig

Nøytral

Enig

Helt
enig

VET
IKKE

- Velg alternativ -

61) Kjønn *
Mann

Kvinne

62) Hvilken beskrivelse passer best om stedet der du bor idag? *
Under 200 innbyggere
200 - 1 999 innbyggere
2 000 - 19 999 innbyggere
20 000 - 99 999 innbyggere
100 000 eller flere innbyggere

63) Hvor bor du? *
Norge
Sverige
Danmark
Annet land
64) Hvis Norge, Hvilket fylke?

- Velg alternativ -

65) Hva er din høyeste utdanning? *
Grunnskole
Videregående skole
Høgskole/Universitet – inntil 3 år eller bachelorgrad
Høgskole/Universitet – med mastergrad eller hovedfag

66) Hva var ca bruttinntekt (før skatt) i din husholdning i 2007?
Mindre enn 100.000 kr
100.000 – 199.000 kr

200.000 – 299.000 kr
300.000 – 399.000 kr
400.000 – 499.000 kr
500.000 – 599.000 kr
600.000 – 699.000 kr
700.000 – 799.000 kr
800.000 – 899.000 kr
900.000 – 999.000 kr
Mer eller lik 1.000.000 kr
Ønsker ikke å svare på dette spørsmålet.

67) Er du medlem i noen av de følgende typer lag eller foreninger? *
Ja
Jeger- og/eller fiskerforening
Naturvernforening
Turist- eller friluftslivsforening
Andre lag eller foreninger med aktiviteter ute i naturen
68) Dersom annen forening, hvilken?
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Nei

Vedlegg 3. Opplevelsen av vassføring (bilde 1 – 5) og av
tiltak i vassdrag (bilde 6 – 11)
A. Bilde 1 5: Opplevelsen av ulike mengder vassføring
Tabell 1 – 11. Opplevelse og vurdering av tilstanden i vassdraget, fordelt på de tre gruppene av
Favorittaktiviteter: Høsting, Opplevelse og Ikke oppgitt favorittaktivitet. Svarskala 1 – 11
(omdefinert fra – 5 til + 5 som står i skjemaet, Vedlegg 2), der 6 = nøytral. Middelverdier over 6 er
et uttrykk for positiv vurdering av vedkommende bilde. Signifikante forskjeller når p<0,05 (N=461)
Bilde og tabell 1 – Uregulert vassdrag

Opplevelse / vurdering
av tilstand

Favorittaktivitet

Stygt-Pent

Enveis variansanalyse
F2, 458
p

Middelverdi

Standardfeil
(S.E.)

Ikke oppgitt
Opplevelse
Høsting

7.49
8.71
8.20

.342
.160
.216

6.136

.002

Ikke oppgitt
Opplevelse
Høsting

8.25
9.29
8.82

.334
.147
.210

5.078

.007

Uakseptabelt - Akseptabelt

Ikke oppgitt
Opplevelse
Høsting

7.10
8.28
8.04

.355
.179
.225

4.524

.011

For rekreasjon/friluftsliv

7.75
8.94
8.33

.339
.169
.234

5.686

.004

For dyre- og planteliv

Ikke oppgitt
Opplevelse
Høsting

For næringsvirksomhet i og
langs vassdraget

Ikke oppgitt
Opplevelse
Høsting

5.86
6.06
5.86

.330
.180
.231

.306

.737

... for min egen bruk og
opplevelse

Ikke oppgitt
Opplevelse
Høsting

7.83
9.47
8.97

.422
.198
.264

6.791

.001

Ikke oppgitt
Opplevelse
Høsting

7.94
9.17
8.72

.421
.169
.240

4.907

.008

... for samfunnet som helhet

Alle svar (middelverdier) er godt inne på den positive delen av skalaen. Generelt er det slik at
opplevelsesbrukerne har høyere skåre for alle utsagn knyttet til bildet. Det er kun tema
”Næringsvirksomhet i og langs vassdraget” som ikke ga signifikant forskjell mellom gruppene.

Bilde og tabell 2 – Regulert vassdrag

Opplevelse / vurdering
av tilstand
Stygt-Pent

Uakseptabelt - Akseptabelt

For rekreasjon/friluftsliv

For dyre- og planteliv

For næringsvirksomhet i og
langs vassdraget

... for min egen bruk og
opplevelse

... for samfunnet som helhet

Aktivitet

Middelverdi

S. E.

F2, 458

Sign.

ikke oppgitt

4.92

.386

12.906

.000

Opplevelse

3.28

.166

Høsting

2.92

.212

ikke oppgitt

6.21

.411

23.300

.000

Opplevelse

3.74

.186

Høsting

3.30

.222

ikke oppgitt

5.37

.403

19.576

.000

Opplevelse

3.29

.166

Høsting

2.97

.198

ikke oppgitt

4.98

.374

21.571

.000

Opplevelse

2.90

.155

Høsting

2.64

.190

ikke oppgitt

5.94

.394

10.565

.000

Opplevelse

4.38

.179

Høsting

4.04

.214

ikke oppgitt

5.13

.381

19.221

.000

Opplevelse

2.98

.175

Høsting

2.68

.209

ikke oppgitt

6.46

.393

15.609

.000

Opplevelse

4.21

.188

Høsting

4.17

.244

Her er nesten alle svar (middelverdier) i den negative enden av skalaen (< 6), med to unntak for
gruppa ”Ikke oppgitt favorittaktivitet” der svaret er ”litt mer positivt” enn nøytralt: Tilstanden er ”litt
akseptabel” og den er ”litt positiv” for samfunnet som helt. Gruppen ”Ikke oppgitt” har høyest skåre
på alle utsagnene, mens Opplevelse har høyere skåre enn Høsting på alle utsagn. Det vil si at det
er særlig ”høsterne” (dvs. i hovedsak fiskerne) som reagerer særlig negativt på dette bildet, og
særlig fordi det er ganske stygt, skadelig for egen bruk/friluftsliv og for dyre og planteliv.

Bilde og tabell 3 – Vassdrag under flom

Opplevelse / vurdering
av tilstand
Stygt-Pent

Uakseptabelt -Akseptabelt

For rekreasjon/friluftsliv

For dyre- og planteliv

For næringsvirksomhet i og
langs vassdraget

... for min egen bruk og
opplevelse

... for samfunnet som helhet

Aktivitet

Middelverdi

S. E.

F2, 458

Sign.

ikke oppgitt

6.22

.401

7.053

.001

Opplevelse

7.42

.171

Høsting

6.56

.231

ikke oppgitt

5.71

.384

7.097

.001

Opplevelse

7.24

.188

Høsting

6.66

.238

ikke oppgitt

4.79

.402

5.479

.004

Opplevelse

6.21

.199

Høsting

5.74

.243

ikke oppgitt

5.37

.433

5.364

.005

Opplevelse

6.77

.186

Høsting

6.60

.254

ikke oppgitt

3.16

.328

1.281

.279

Opplevelse

3.70

.162

Høsting

3.43

.213

ikke oppgitt

5.10

.400

5.524

.004

Opplevelse

6.53

.193

Høsting

6.07

.256

ikke oppgitt

4.08

.370

1.695

.185

Opplevelse

4.70

.182

Høsting

4.28

.237

Dette flombildet blir vurdert både litt oppover mot pluss og nedover mot minus, men sjelden langt
vekk fra ”nøytralt”. Det er særlig effekten for næringsvirksomhet og for samfunnet som helhet som
blir vurdert som negativ. Og for disse to temaene er det heller ikke signifikant forskjell mellom
gruppene. ”Opplevelse” har gjennomgående høyere skåre på alle utsagn enn ”Høsting”; de er mer
positive når noe er positivt, og mindre negative for det som blir regna som negativt.

Bilde og tabell 4 – Uregulert vassdrag; samme vassdrag som på bilde 5, men oppover elva

Opplevelse / vurdering
av tilstand
Stygt-Pent

Uakseptabelt –Akseptabelt

For rekreasjon/friluftsliv

For dyre- og planteliv

For næringsvirksomhet i og
langs vassdraget

... for min egen bruk og
opplevelse

... for samfunnet som helhet

Aktivitet

Middelverdi

S. E.

F2, 458

Sign.

ikke oppgitt

9.37

.239

14.155

.000

Opplevelse

10.41

.076

Høsting

10.33

.123

ikke oppgitt

9.43

.243

10.473

.000

Opplevelse

10.38

.088

Høsting

10.34

.123

ikke oppgitt

9.24

.257

18.283

.000

Opplevelse

10.40

.081

Høsting

10.40

.107

ikke oppgitt

9.06

.267

17.662

.000

Opplevelse

10.31

.089

Høsting

10.28

.119

ikke oppgitt

7.56

.343

3.691

.026

Opplevelse

8.59

.162

Høsting

8.30

.239

ikke oppgitt

8.90

.300

19.158

.000

Opplevelse

10.24

.097

Høsting

10.34

.116

ikke oppgitt

7.87

.351

14.226

.000

Opplevelse

9.43

.135

Høsting

9.52

.166

Bilde 4 får flere positive vurderinger enn noe annet bilde, og Opplevelse og Høsting følger
hverandre hele vegen. Gruppen ”Ikke oppgitt” skårer lågere på alt og gjør at det er signifikant
forskjell mellom gruppene på alle usagn. De lågeste skåreverdiene (men stadig positive) gjelder
effekten for næringsvirksomhet og for samfunnet som helhet.

Bilde og tabell 5 – Regulert vassdrag; samme vassdrag som bilde 4, men nedover elva. I
spørreskjemaet er det framstilt som et regulert vassdrag, men det er egentlig uregulert.

Opplevelse / vurdering
av tilstand
Stygt-Pent

Uakseptabelt -Akseptabelt

For rekreasjon/friluftsliv

For dyre- og planteliv

For næringsvirksomhet i og
langs vassdraget

... for min egen bruk og
opplevelse

... for samfunnet som helhet

Aktivitet

Middelverdi

S. E.

F2, 458

Sign.

ikke oppgitt

8.05

.311

5.870

.003

Opplevelse

6.63

.199

Høsting

6.56

.270

ikke oppgitt

8.24

.341

9.996

.000

Opplevelse

6.32

.200

Høsting

6.36

.269

ikke oppgitt

7.84

.340

5.763

.003

Opplevelse

6.43

.197

Høsting

6.38

.268

ikke oppgitt

7.14

.355

5.862

.003

Opplevelse

5.66

.194

Høsting

5.81

.267

ikke oppgitt

7.59

.321

7.602

.001

Opplevelse

6.15

.165

Høsting

6.16

.239

ikke oppgitt

7.54

.346

9.011

.000

Opplevelse

5.60

.208

Høsting

5.87

.279

ikke oppgitt

7.70

.352

6.963

.001

Opplevelse

6.31

.184

Høsting

6.13

.245

Dette er betegna som et regulert vassdrag, og skåreverdiene er alle i positiv retning. Opplevelse
og Høsting har relativt like skårer, mens Ikke oppgitt har gjennomgående høyere skåre på
utsagnene. Signifikansforskjellene her skyldes kategorien Ikke oppgitt. De lågeste skåreverdiene
(litt mer negativt enn nøytralt) gjelder egen bruk og opplevelse, samt effekten for dyre- og planteliv,
slik Opplevelse og Høsting ser det.

B. Bilde 6 – 11 Vurdering og opplevelser av ulike tiltak i/ved vassdrag
Bilde og tabell 6 – Fiskebrygge

Opplevelse / vurdering
av tilstand
Stygt-Pent

Uakseptabelt -Akseptabelt

Nyttig-unyttig

For rekreasjon/friluftsliv

For dyre- og planteliv

For næringsvirksomhet i og
langs vassdraget

... for min egen bruk og
opplevelse

... for samfunnet som helhet

Aktivitet

Middelverdi

S. E.

F2, 458

Sign.

ikke oppgitt

8.52

.307

2.071

.127

Opplevelse

7.91

.172

Høsting

7.71

.222

ikke oppgitt

8.86

.302

3.899

.021

Opplevelse

7.93

.171

Høsting

7.79

.215

ikke oppgitt

8.87

.291

4.598

.011

Opplevelse

7.83

.163

Høsting

8.15

.191

ikke oppgitt

8.37

.343

.988

.373

Opplevelse

7.83

.175

Høsting

7.86

.222

ikke oppgitt

7.59

.384

2.977

.052

Opplevelse

6.71

.174

Høsting

7.14

.212

ikke oppgitt

8.22

.323

2.218

.110

Opplevelse

7.53

.152

Høsting

7.52

.201

ikke oppgitt

7.92

.394

3.194

.042

Opplevelse

6.86

.190

Høsting

6.97

.244

ikke oppgitt

8.54

.337

6.258

.002

Opplevelse

7.34

.161

Høsting

7.87

.201

Her er gruppene ganske samstemte og rimelig positive, men det er likevel signifikante forskjeller
for halvparten av temaene. For alle tema er gruppen ”Ikke oppgitt favorittaktivitet” mest positive.
Selv om det dreier seg om fiskebrygge så er det altså ikke Høstingsgruppa som er mest positiv, og
på enkelte tema er den til og med minst positiv (på skalaen stygt-pent, og skalaen akseptabeltuakseptabelt). Den er også verdt å merke seg at alle tre gruppene svarer mer positivt på
spørsmålet om dette er gunstig for rekreasjon/friluftsliv (generelt), enn på spørsmålet om det er
positivt for egen bruk og opplevelse.

Bilde og tabell 7 – Flomvoll

Opplevelse / vurd. av tilstand Aktivitet

Stygt-Pent

Uakseptabelt -Akseptabelt

Nyttig-unyttig

For rekreasjon/friluftsliv

For dyre- og planteliv

For næringsvirksomhet i og
langs vassdraget

... for min egen bruk og
opplevelse

... for samfunnet som helhet

Middelverdi

S. E.

F2, 458

Sign.

ikke oppgitt

5.35

.397

12.738

.000

Opplevelse

3.45

.160

Høsting

4.11

.234

ikke oppgitt

6.33

.413

7.950

.000

Opplevelse

4.65

.187

Høsting

5.01

.239

ikke oppgitt

7.00

.385

2.819

.061

Opplevelse

6.01

.204

Høsting

6.41

.234

ikke oppgitt

5.68

.402

12.275

.000

Opplevelse

3.81

.163

Høsting

4.41

.221

ikke oppgitt

5.79

.407

8.810

.000

Opplevelse

4.23

.166

Høsting

4.83

.218

ikke oppgitt

7.16

.358

3.839

.022

Opplevelse

6.07

.180

Høsting

6.26

.217

ikke oppgitt

5.63

.428

12.944

.000

Opplevelse

3.58

.170

Høsting

4.15

.241

ikke oppgitt

7.27

.365

9.622

.000

Opplevelse

5.49

.187

Høsting

5.98

.229

Dette er et av bildene og tiltakene som viser at folk skiller mellom nytte og opplevelse. Det er på
vurderinga om nyttig-unyttig at de tre gruppene er samstemte (dvs. ingen signifikant forskjell), men
nyttevurderinga er bare så vidt inne på den positive delen av skalaen. Det er en tilsvarende
vurdering for tema Næringsvirksomhet og ganske lik også for Samfunnet som helhet. For alle tema
er det gruppa ”Opplevelsesaktiviteter” som skårer mest negativt: tiltaket er ganske stygt (skalaen
Stygt-pent), det er ganske skadelig ”For rekreasjon/friluftsliv”, og det er ganske negativt ”For min
egen bruk og opplevelse”.

Bilde og tabell 8 – Minstevassføring senhøstes/ tidlig vinter; samme motiv/vassdrag som
bilde 2

Opplevelse / vurd. av tilstand Aktivitet

Stygt-Pent

Uakseptabelt -Akseptabelt

Nyttig-unyttig

For rekreasjon/friluftsliv

For dyre- og planteliv

For næringsvirksomhet i og
langs vassdraget

... for min egen bruk og
opplevelse

... for samfunnet som helhet

Middelverdi

S. E.

F2, 458

Sign.

ikke oppgitt

5.54

.400

8.940

.000

Opplevelse

3.95

.190

Høsting

3.72

.233

ikke oppgitt

6.00

.414

11.498

.000

Opplevelse

4.45

.198

Høsting

3.83

.223

ikke oppgitt

6.76

.395

11.749

.000

Opplevelse

5.21

.189

Høsting

4.62

.231

ikke oppgitt

5.21

.388

11.192

.000

Opplevelse

3.70

.172

Høsting

3.31

.204

ikke oppgitt

5.05

.376

10.382

.000

Opplevelse

3.54

.166

Høsting

3.33

.199

ikke oppgitt

6.65

.391

12.297

.000

Opplevelse

5.06

.170

Høsting

4.69

.201

ikke oppgitt

5.32

.415

13.767

.000

Opplevelse

3.41

.169

Høsting

3.31

.212

ikke oppgitt

6.86

.394

12.257

.000

Opplevelse

5.06

.180

Høsting

4.84

.220

Dette er altså samme vassdrag/motiv som i bilde 2, men til en annen årstid. Og som for bilde 2 er
det nesten bare negative ytringer og særlig fra Høstingsgruppa. De eneste som ytrer forsiktig
positivt er ’Ikke oppgitt’, og det gjelder særlig i forhold til nytte, og næring og samfunn. Alle tre
gruppene uttrykker enda sterkere at tilstanden er negativ for friluftsliv og for egen bruk, enn at det
er vassdraget som er ”stygt”.

Bilde og tabell 9 – Forhøya terskel; samme motiv/vassdrag som bilde 11, men her med
høyere terskel, mer vassføring og grumsete vatn. Bildet er tatt om våren før lauvsprett.

Opplevelse / vurd. av tilstand Aktivitet

Stygt-Pent

Uakseptabelt -Akseptabelt

Nyttig-unyttig

For rekreasjon/friluftsliv

For dyre- og planteliv

For næringsvirksomhet i og
langs vassdraget

... for min egen bruk og
opplevelse

... for samfunnet som helhet

Middelverdi

S. E.

F2, 458

Sign.

ikke oppgitt

7.60

.320

8.890

.000

Opplevelse

6.03

.182

Høsting

6.70

.220

ikke oppgitt

7.89

.325

5.702

.004

Opplevelse

6.62

.175

Høsting

7.09

.222

ikke oppgitt

7.78

.304

4.999

.007

Opplevelse

6.70

.164

Høsting

7.21

.215

ikke oppgitt

7.30

.337

5.099

.006

Opplevelse

6.14

.178

Høsting

6.72

.231

ikke oppgitt

7.49

.328

4.935

.008

Opplevelse

6.32

.175

Høsting

6.80

.230

ikke oppgitt

7.75

.287

9.335

.000

Opplevelse

6.32

.147

Høsting

6.51

.200

ikke oppgitt

7.44

.335

8.987

.000

Opplevelse

5.80

.187

Høsting

6.56

.244

ikke oppgitt

7.86

.291

9.730

.000

Opplevelse

6.37

.153

Høsting

6.91

.209

I tillegg til høyere terskel enn på bilde 11 så er det også andre forskjeller i disse to bildene.
Gjennomgående er vurderingen noe mindre positiv av dette motivet enn for bilde 11. For alle tema
så er det gruppen Ikke oppgitt som gir mest positiv vurdering, og Opplevelse mest negativ (dvs.
rundt nøytral). Alle tema viser signifikante forskjeller mellom gruppene. Svarene er ganske like om
så temaene dreier seg om vurderinger for samfunnet, næring, dyre- og planteliv eller friluftsliv og
egen bruk.

Bilde og tabell 10 – Demning og Kraftverk

Opplevelse / vurd. av tilstand Aktivitet

Stygt-Pent

Uakseptabelt -Akseptabelt

Nyttig-unyttig

For rekreasjon/friluftsliv

For dyre- og planteliv

For næringsvirksomhet i og
langs vassdraget

... for min egen bruk og
opplevelse

... for samfunnet som helhet

Middelverdi

S. E.

F2, 458

Sign.

ikke oppgitt

7.17

.406

13.441

.000

Opplevelse

4.87

.203

Høsting

5.00

.264

ikke oppgitt

7.90

.360

10.635

.000

Opplevelse

5.91

.202

Høsting

5.99

.259

ikke oppgitt

9.37

.293

7.678

.001

Opplevelse

7.85

.195

Høsting

7.77

.232

ikke oppgitt

6.02

.419

16.180

.000

Opplevelse

3.68

.174

Høsting

4.01

.247

ikke oppgitt

5.54

.417

16.315

.000

Opplevelse

3.40

.155

Høsting

3.70

.221

ikke oppgitt

8.44

.349

7.820

.000

Opplevelse

6.95

.192

Høsting

6.76

.237

ikke oppgitt

6.22

.393

12.496

.000

Opplevelse

4.11

.189

Høsting

4.28

.253

ikke oppgitt

8.68

.344

6.998

.001

Opplevelse

7.13

.195

Høsting

7.20

.247

Dette bildet er spesielt siden det ikke dreier seg om kompenserende tiltak, men mer om et inngrep
i forbindelse med kraftutbygging. Det er kanskje derfor svarene også varierer veldig fra ett tema til
det neste. Det blir sett på som mest negativt for dyre- og planteliv, rekreasjon og friluftsliv og for
egen bruk, og særlig hos gruppene Opplevelse og Høsting. Gruppen ”Ikke oppgitt” har de mest
positive vurderingene på alle tema, og det er også signifikante forskjeller mellom gruppene for alle
tema. Alle tre gruppene ytrer seg mest positivt om nytte, om verdi for næring og for samfunnet som
helhet.

Bilde og tabell 11 – Låg terskel; samme motiv/vassdrag som bilde 9, men her med lågere
terskel, mindre vassføring og grasvekst sensommers

Opplevelse / vurd. av tilstand Aktivitet

Stygt-Pent

Uakseptabelt -Akseptabelt

Nyttig-unyttig

For rekreasjon/friluftsliv

For dyre- og planteliv

For næringsvirksomhet i og
langs vassdraget

... for min egen bruk og
opplevelse

... for samfunnet som helhet

Middelverdi

S. E.

F2, 458

Sign.

ikke oppgitt

8.19

.299

3.344

.036

Opplevelse

7.37

.175

Høsting

7.91

.218

ikke oppgitt

8.70

.301

4.474

.012

Opplevelse

7.57

.175

Høsting

7.92

.220

ikke oppgitt

8.27

.278

6.561

.002

Opplevelse

7.11

.152

Høsting

7.60

.197

ikke oppgitt

8.10

.332

4.513

.011

Opplevelse

7.09

.178

Høsting

7.72

.227

ikke oppgitt

7.94

.334

3.646

.027

Opplevelse

6.96

.181

Høsting

7.50

.240

ikke oppgitt

8.00

.272

7.971

.000

Opplevelse

6.73

.136

Høsting

6.87

.204

ikke oppgitt

7.81

.332

4.758

.009

Opplevelse

6.67

.189

Høsting

7.34

.255

ikke oppgitt

8.29

.287

6.777

.001

Opplevelse

7.02

.152

Høsting

7.24

.212

Som sagt er dette et bilde av samme vassdraget/motivet som i bilde 9, men før forhøyning av
elveterskelen, med mindre og klarere vatn og med grønn sensommer omkring. Her ligger
skåreverdiene gjennomgående høgere enn for bilde 9. Også her har gruppen ”Ikke oppgitt” de
mest positive vurderingene, men i gjennomsnitt vurderer alle alt litt inne på den positive enden av
skalaen. Gruppen Opplevelse vurderer alt minst positivt, og det er signifikante forskjeller mellom
gruppene på alle tema. Men det er altså ganske små variasjoner mellom svarene på de ulike
tema/spørsmål.
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