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Etter manges mening blaser det for tiden en kjerkommen vind rundt
norsk vannkraftutbygging. Enkelte vil hevde at vinden langtfra er
kjærkommen og at den har en sur og guffen karakter. Alle er imidler-
tid enige om at det ihvertfall bliser kraftig.

Hvert eneste utbyggingsprosjekt av noe størrelse har minst en
aksjonsgruppe, som ikke akkurat rasler med sabler, men ihvertfall
med lenker. Endeløse debatter føres i massemedia hvor påstander og
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1møtegaelser star som tette haglskurer fra begge skanser, og økolog-
iske problemstillinger er ofte kjernepunkter i debatten. Meget inte-
ressant sier noen, - takk og lov sier aviseiere og journalister, for
de lever tross alt av fete typer og store oppslag.

Vannkraftprodusentene og vassdragsforvaltningen er uten tvil den
0

største brukergruppe av biologiske utredninger i dette land, sa eks-
empler fra disse omrader bor uten tvil vare illustrerende for det
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som skal behandles pa dette seminaret.

Sentralt i debattene står ofte spørsmilet om det er foretatt nok
0 •

undersokelser, - og det vil i mange tilfeller ogsa vere uenighet om
fortolkningen av de fremlagte resultater .

La det være sagt med en gang, slik at det overhodet ikke skal være
tvil, at myndighetene er interessert i å få belyst de ulike natur-

• • • • • 0 • 0v1tenskapelige sider ved et reguleringsinngrep pa best mulig mate.
Dette onsket m=imidlertid ikke bli sa eneradende at man kutter ut
vurderingen av hva som er formålstjenlig og hva som ikke er det. Og
her tror jeg vi er ved kjernepunktene og hvor man kanskje har gått
seg noe vill i dagens debatt.

Det hevdes at det satses for lite på utredninger og at konsekvens-
analysene følgelig blir for dårlige. Tvert imot vil jeg hevde at vi
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pa mange omrader utreder oss t1l dode. Det utfores idag en hel rekke
utmerkede undersøkelser av høy kvalitet og som er helt nødvendige
for en konsesjonsbehandling. Men det skal ikke legges skjul på at
det også produseres altfor mange "vitenskapelige" avhandlinger uten
at beslutningsgrunnlaget blir verken sikrere eller bedre.

Vi har i Norge ikke så forferdelig mange institusjoner eller per-
soner som påtar seg oppdragsforskning, og grunnene til det kan være
mange. Men vi har hele spekteret fra store, profesjonelle oppdrags-
institutter til hovedfagsstudenter på sommerjobb. Kvaliteten blir
derfor nødvendigvis noe variabel, som jeg har vært inn på og jeg
skal få lov til 5 belyse dette med noen eksempler. Det blir vel som
0

a rote i et vepsebol· med bare hender, men jeg tar sjansen .

I forbindelse med kanaliseringsarbeider i en elv på Østlandet ble
det foretatt en undersøkelse av slamføringen i elva over en 2-års
periode. Hensikten var:

" å vurdere innvirkningen på vannkvaliteten i elva
etter kanalarbeidene nedstrøms gravestedet."
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Fra første prøve ble tatt til rapporten ble skrevet, gikk det temme-
lig nøyaktig 5 år, rapporten var p5 133 sider, og etter det jeg har
ftt opplyst har den kostet omtrent kr 1000 pr. side.

Det som er skremmende med denne rapporten er at det i kontrast til· .malsettingen som jeg refererte, konkluderes med:

"Undersøkelsene som er utført, representerer først og
fremst et samlet datamateriale som beskriver forholdet i
elva den tid undersøkelsene pågikk. Materialet kan benyt-
tes for vurdering av gitte problemstillinger. Etter som
slike problems tillinger ikke er nermere formulert, kan
det her ikke konkluderes med 'utgangspunkt i problemstill-
inger."

o
Na kommer det likevel en konklusjon etter denne noe fantastiske for-
rrrulering. Leser man denne og selve rapporten nøye, finner man ut at
slamføringen i vassdraget varierer og at det er størst slamtransport

• o •der man graver. Jeg ma tilsta at dette ikke var uventet. Konklu-
sjonen om at noe av det suspenderte materialet fra graveområdet
sedimenterte på en 19,7 km lang strekning nedenfor, og forbauset oss
heller ikke. Men som tidligere stortingsmann Leirfall en gang sa i
en tilsvarende situasjon: "Det er jo sreit å få det vitenskapelig
bevist" .

•
Igjen vil jeg peke pa at fordi om en problemstilling er vitenskape-
lig undersøkt er det ikke sikkert at den er avpasset til den vurder-
ingsmekanisme som ligger til grunn for beslutningene. Altfor ofte
ser man dessverre at rapportene er ca orgie  i  latin eller meget spe-
siell fagterminologi. Jeg vil påstå at dette ikke er nødvendig i så
stort omfang som det idag forekommer.

o
Man synes a glemme at sakkyndige utredninger ikke først og fremst er
beregnet på ens fagkolleger, men på mennesker med en annen faglig
bakgrunn og på forskjellige nivåer i beslutningeprosessen. Svært mye
av det som skrives kan uten for store problemer og uten at presi-
sjonsnivet senkes skrives p= v=rt utmerkede morsmal. Dersom fag
folkene bevisst eller ubevisst neglisjerer dette forhold, kan man
risikere at rapporten i en søknadsbunke på over 10 kilo papir, ikke

0 •blir lest, eller ikke far den oppmerksomhet som den fortjener.
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En lovkomite som sa pa Vassdragsreguleringsloven i 1953 formulerte
seg slik:

f

•

"Det en interessent kan bedønme og uttale seg om, er reg-
elmessig ikke sa meget den totale nytte og skade av regu
leringen som den virkning reguleringen menes å ville fa
for hans egen interesse'.

Og her er vi ved et annet hovedpunkt ved mine innvendinger mot en
0

type rapporter som det dessverre synes a bli flere av. Jeg griper
til et typisk eksempel igjen:

I forbindelse med en planlagt regulering ble det foretatt en ornito-
logisk undersøkelse som hadde som formål

o o o•... a forsøke a vurdere skadevirkningene pa fugle-
faunaen ved et eventuelt magasin i .•••. "
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I konklusjonen heter det:

"som kon klusjon vil området sannsynligvis få en lav prio-
ri tet ut fra en ensidig betraktning av fuglefaunaen, sam-
tidig som nettopp dette området i geomorfologisk og land-
skapsmessig henseende er uten sidestykke i Norge og
Europa for øvrig, og ut fra slike kriterier har en used-
vanlig høy vernestatus".

Det går fram av rapporten at reguleringen sannsynligvis har liten
betydning for fuglefaunaen, men vedkommende ornitologer har uttalt
seg såvidt mye om andre ting at en som bare leser konklusjonen eller
sammendraget uvegerlig vil måtte titte på tittelbladet en gang til
for å forsikre seg om at dette virkelig er en ornitologisk undersøk-
else. Jeg vil jo også tro at de eksperter som i samme saken ble bedt
om uttale seg om landskapsmessige forhold, næringspolitiske, øko-
nomiske, rekreative, reindrift, laksefiske og verneproblematikk vel
helst sa at ornitologene holdt seg til sine sirkler. Forfatterne av
fuglerapporten har nemlig berørt alle disse punktene.

•
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Likeledes ma det sies  a  vare pa kanten nar en undersokelse av vann-
kvaliteten i et Vestlands-vassdrag konkluderer med at:

"Vassdragsreguleringen er i det foreslåtte omfang ikke
forenlig med en harmonisk bruk av vassdraget i sammenheng
med samfunnsutvikl ingen i dalforet".

En annen svakhet ved enkelte rapporter er mangel på konklusjoner.
Selv om det ikke kan trekkes konklusjoner med nodvendig grad av sik-

o ·kerhet, sa ma man etter mitt syn i det minste skrive hvorfor dette
ikke kan gjøres. Altfor ofte måvi pløye gjennom tykke avhandlinger
i forgjeves leting etter konklusjoner og tilknytnigspunkter til
saken. Etter vårt syn skal forfatteren selv trekke konklusjonene ut
av sitt eget arbeide, og ikke overlate det til andre. Dette burde

0 •være en staende regel for alle forskere og ogsa det som forskningen
på sikt er best tjent med.

Dette fører oss naturlig til neste punkt, nemlig undersøkelsene som
aldri kommer til noen faglig konklusjon, men bare munner ut i nye
problemstillinger og forslag til 5 lose disse. Altså som en omvendt
pyramide som bare oker og oker i volumdess lengerman fjerner seg
fra utgangspunktet. Jeg skal ikke ga sa langt som a pasta at dette
utnyttes bevisst av institusjoner eller enkeltpersoner for sikre
sin egen beskjeftigelse, men denne tendensen er i alle fall påtage-
lig mindre innen fagområder der konkurransen om oppdrag er relativt
stor. Vi skulle gjerne ønske oss at de sakkyndige i noe større grad
enn det som er tilfelle, var villige til å uttale seg på grunnlag av
dagens kunnskapsnivå. Dette praktiseres på mange andre hold i vårt
samfunn og vi for vår del kan ikke se noe galt i dette.

Jeg har na oppholdt meg ganske lenge ved sporsmilet om rapporter og
undersøkelser er formålstjenlige eller ikke. Det er ikke uten grunn,
for de sakkyndige utredninger som inngår i beslutningsprosessen er
selvfølgelig også med på å forme denne. En kraftutbygger satte en
gang saken på spissen idet han sa at:

"Et par studenter kan i et par korte sommermåneder legge
grunnlaget for pilegg som phviler regulanten i all frem-
tid" .
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Vi fir hape og tro at tilfeldighetene ikke fir r fritt ved innsaml-
ing av basismaterialet, men det er hevet over tvil at vedtak som
gjøres av hensyn til en eller annen kryssende interesse, lett kan få
store økonomiske konsekvenser for regulanten, og dermed samfunnet
som sadan. Minstevannforingen i Suldalslagen, so ble palagt av hen-
syn til laksefisket representerer f.eks. en mulig kraftproduksjon
til en verdi av over 20 mill.kr pr. år. Om laksen er verd det eller
ikke, er forsavidt uinteressant nå som vedtaket er fattet, men regn-
ingen er vi med på å betale alle sammen enten vi fisker laks eller
ikke.

Eksempelet fra Vøringsfossen er ogsa godt kjent fra dagspressen. En
eller annen satte seg nemlig ned med kalkulatoren og fant ut at den
minstevannføring som slippes over fossen  i  turistsesongen represen-
terer en verdi på ca. 700 kr/turist. Eksemplene kan flerfoldig-
gjøres, men det skulle ikke være nødvendig. Jeg ønsker ikke å påstå
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at dette er sløsing med ressurser eller pa annen mate er uaksep
tabelt, men bare peke pi de økonomiske og energipolitiske konsekven-
ser utredninger kan få og at man er helt klar over disse.

Jeg tror også man mi være villig til å akseptere at f.eks. biolog-
iske interesser bare er en del av det totalbildet som en vassdrags-
konsesjon er. I noen tilfeller kan de sille en vesentlig rolle, i
andre er de mere perifere. I det første tilfellet vil utredningene
kunne vere tungen pi vektskalen, i det andre er det bare snakk om
modifisering av selve utbyggingstillatelsen eller at spesielle vil-
kår blir tatt med i konsesjonen •

Skulle vi underkaste ethvert teknisk tiltak en s= omfattende konse-
kvensvurdering som enkelte mener er nødvendig, så er det fare for at
vi ville bli et folk av ihjelsultede oppdragsforskere. Vi vil aldri
kunne utrede til den hele og fulle sannhet. Derfor er det et spørs-
mål om nir vi skal sette strek og si at nå vet vi nok til å kunne
fatte en avgjørelse. Pr. idag er det Vassdragsdirektoratet som har
delegert myndigheten til å trekke denne streken. Fra enkelte hold
har det nok vært hevdet at det burde være andre organer som fikk seg
overlatt denne oppgaven, men Stortingets behandling av energimeld-
ingen for noen dager siden avdekket en forbausende stor enighet om
at disse oppgaver fortsatt skal ligge i NVE.

Utviklingen de siste 10 - 15 ir har vist at ryktene om en snarlig
død for vannkraftepoken har vært betydelig overdrevet. Den som har
1 es t energi me 1 d in gen har -også se t t at de t e r " 1 iv 1 aga" for minst 10
og høyst sannsynlig 20 år til. Regjeringen har listet opp 73 større
og mindre enkeltprosjekter som skal igang innen 1990. Av disse er
det 34 som det ennå ikke er søkt om konsesjon for. I tillegg til
disse større anlegg er det forutsatt en herskare av mindre anlegg,
de såkalte småkraftverk. Mange har nok forestilt seg disse verk som
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sma, lite kontroversielle anlegg, men jeg er stygt redd for at ulem-
pene ved disse smatassene er betydelig undervurdert.

Man har i de senere år opplevet en stadig skjerping av kravene til
undersokelsens omfang og kvalitet. Dette er en prosess som har gatt
parallellt med vårt endrede syn på og økende erkjennelse om sams pil-
let i naturen. Det er etter mitt syn også en klar sarrrrnenheng med
samfunnets økonomiske bæreevne. Det er de "rike" land som har anled-
ning til åta miljøhensyn. I andre deler av verden er prioriteringen
noe annerledes som man vil vite. Det er selvsagt vanskeligå spå om
framtiden, men det vil forundre meg mye om man i Norge vil komme til
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å redusere på kravene til undersøkelser og konsekvensanalyser. En
endring og omprioritering i prosessen er sannsynlig, men ikke pa en
slik mate at man lukker øynene for de faktiske forhold •

Når det gjelder småkraftverk, synes det imidlertid å være en noe
annen situasjon. Selv om ingen egentlig ønsker å redusere på kravet
til biologiske undersøkelser, så er det klart at det blir problemer
dersom utgiftene til undersøkelser blir like store eller større enn
kostnadene for hele utbyggingsprosjektet. Selv om dette var satt noe

• • 0 •pa spissen, sa er det faktisk pa det plan problemet lugger. Under-
skelser som normalt ansees som en selvfølge ved større utbygginger,
kan virke helt urimelige i sammenheng med disse små prosjektene. En
million kroner er bare en brøkdel av en promille i prosjekter som
Ulla.Forre eller Orkla-utbyggingene, men en uakseptabelt hoy sum for
et sm=kraftverk. Hva skal man sa gjore?

Etter vårt syn må man her angripe saken fra to kanter. For det
første synes det tvingende nodvendig a redusere omfanget av under-
sokelsene og komme ned på det som kan kalles "inventeringsnivet'.
Filosofien bak dette er at man i alle fall må sørge forå få en
oversikt over hva som finnes av naturkvaliteter i det angjeldende
omridet dersom dette pi forhnd ikke er kjent. Om det s ser ut til
med en rimelig grad av sannsynlighet, at det ikke er noe spesielt
interessant eller verneverdig tilstede, bør det aksepteres en kombi-
nasjon av best mulig skjønn og erfaringer i vurderingene av skader
og ulemper. Den hele og fulle sannhet finner man nok ikke på denne
måten, men det er hevet over tvil at man kan komme et meget langt
st ykke p veg.

Finner man derimot noe unikt eller på annen måte vesentlig for saken
ved disse oversiktsundersøkelsene (inventeringene), må det vurderes
om man skal sette igang det store apparatet eller droppe hele pro-
s jektet. Man kan selvsagt også gi seg til å filosofere om statlige
midler burde ydes til slike prosjekter med begrenset økonomi. Det er
vel egentlig lure seg selv, for kostnadene pr. produsert kWh blir
de samme. For å konkludere litt fleipete, så kan vi si at når det
gjelder småkraftverk og undersøkelser, så gjelder det å få riktig
forhold mel lorn spurvene og kanonene.

Det andre sentrale punkt er bruk av allerede innsamlet og bearbeidet
materiale, eller om nytt krutt skal finnes opp hver gang. La meg med
en gang ile til og si at jeg er fullstendig klar over at det er mye
unikt i ethvert vassdrag. Men mitt spørsmål er likevel om det er
nodvendig a star te med Adam og Eva hver gang?

• • 0 0

I den senere tid er det gJort flere forsok pa a samle det man pr.
idag vet om vassdragsreguleringers virkninger på ulike fagfelt.
Flere i denne sal har sikkert deltatt på ett eller begge de sympo-
sier som ble holdt i fellesskap av OVF og NVE på Leangkollen utenfor
Oslo. Det første var om virkningene på fisk og det andre om virkn-
ingene på vilt. Siden jeg har vært sterkt deltaktig i forarbeidet
til - og avviklingen av de to symposier, skal jeg vokte meg vel for
å prise deres fortreffelighet opp i skyene. Jeg vil imidlertid peke
pi at den akkumulerte viden som er samlet og tilgjengelig gjennom
disse to symposiene, og på lignende måte andre steder, ma kunne be-
nyttes som en verdifull støtte til kvalifisert gjetting fra en er-
faren biolog. Som jeg sa tidligere, vi savner i høy grad de forskere
som er villige til 5 trekke en konklusjon ut fra dagens kunnskaper.



- 6 -

Arbeidet med; syntetisere og systematisere erfaringer fra vass-
o O • 0 0

dragsreguleringer som har pagatt i dette land 1 mer enn 80 ar ma
etter vart syn prioriteres enda høyere enn det som er tilfellet i
dag. Man er igang flere steder og arbeidet skyter gledelig fart, men
det går fremdeles ikke fort nok. Det er bare gjennom en grundig ana-

o

lyse av virkningene av disse gamle reguleringene at man kan fa en
formening om langtidseffektene.

'

o o o , •
Etter vart syn bor det ogsa satses mer pa bas1sforskning i det
offentliges regi. Begreper som grunnforskning og anvendt forskning
brukes ofte i denne sammenheng, men disse begreper skaper lett inn-
trykk av et kunstig skille i forskningen. Det rna ganske opplagt ut-
føres en hel del basisforskning på mange områder i årene som komme r
om man ska1 f5 fullt utbytte av oppdragsforskningen. Oppdrags forskn-
ingen p; sin side tilfører selvfølgelig også mye verdifullt til den
sekk som vi kan kalle vår felles viten på området. Kraftindustrien
og vassdragsforvaltningen har vel innsett sin del av ansvaret for

. · ·dette, men det skal heller ikke legges skjul pa at enkelte regu-
lanter føler det som om de får tredd ansvaret for en vesentlig del
av pionerarbeidet ned over sine arme hoder. P en eller annen mate
bør det sørges for tverrfaglige prosjekter som utreder visse gene-
relle sider ved reguleringsvirkningene. Det er gjort flere forsøk på
bygge opp slike store prosjekter, og diskusjonen vil sikkert gå
lenge an hvilke modeller som er de mest effektive og "ressurs-
vennlige" som det heter i dag. såvidt jeg forstår er dette spørs-
må let også temaet for andre innlegg senere i dag.

Jeg skal ikke på vegne av Vassdragsdirektoratet ta noen stilling til
hvilken modell som er best enten den nå kalles Sintef-, SNSF-,
Fjordprosjekt-, eller Terskelprosjekt-modellen. Det viktigste for
oss er at det man finner fram til virker i praksis og at man får
fram de ønskede resultater. Rent prinsipielt vil imidlertid Vass-
dragsd irek to ratet peke på en mulig fare ved for store ut rednings-
konsentrasjoner i noen få "utredningsbedrifter". Da kan meget lett
den gevinsten man oppnådde ved koordinering og bedre utnyttelse av
ressursene forsvinne i ineffektivitet og administrativt byrakrati.
Dette er nemlig kjente utviklingstendenser som er storrelsesavheng
ige og ikke alene knyttet til statsinstitusjoner.

I tillegg til det som her er nevnt om behovet for biologiske utredn-
inger for den rene kraftutbygging i årene framover, vil det også bli
en markert økning i utredningsbehovet for andre brukere av vass-
dragene. Man må regne med at stadig mer omfattende utredninger på
vann og avløpssektoren vil presse seg fram, likeledes når det gjel-
der vannuttak for jordbruksvanning, senkinger, kanaliseringer og
korreksjoner for a innvinne dyrket mark osv. Vi maogsa regne med at
det vil bli satset sterkere pa restaurering av vassdrag i forbind-
else med sanering av kloakkutslipp, nedleggelse av flotningsinnretn-
inger, mindre kraftverk ol. Miljoforbedrende tiltak i uregulerte
vassdrag for å bedre forholdene for økonomisk viktige fiskeslag som
f.eks. laks og ørret begynner å bli et stadig viktigere arbeidsom-
råde for våre fiskeribiologer. Utsiktene burde derfor være lyse for
biologene som gruppe betraktet selv om den nye arbeidsmiljøloven har
ført til visse problemer i en overgangsfase.

Hvem skal så utføre denne oppdragsforskningen? For Vassdragsfor-
valtningen og kraftprodusentene er dette forsåvidt uinteressant så
lenge det finnes tilstrekkelig kapasitet og med de nodvendige kvali-
fikasjoner. Det er etter vart syn i prinsippet en samfunnsoppgave5
sørge for at slik ekspertise finnes og personlig ser jeg det som
litt av en falitterklæring når vannkraftlandet Norge i enkelte til-
feller må hente fagfolk utenlands for å få utført undersøkelser.
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Samfunnet ligger imidlertid ikke s= pi hjul med utviklingen som vi
måtte ønske sa man har fra Vassdragsforvaltningens og kraftprodu-
sentenes side engasjert seg aktivt i arbeidet med å bygge opp nød-
vendig ekspertise. Vi kan her nevne opprettelsen av de såkalte
LFI-laboratorier, Kontaktutval gene for vassdragsreguleringer ved de
forskjellige universiteter og hel eller delvis finansiering av
DVF's-Reguleringsundersøkelsene og forskningsprosjekter som Terskel-
prosjektet, Fjordundersøkelsene, klimaundersøkelser osv. osv. I per-
ioden 1970-76 ble det fra konsesjonsavgiftsfondet alene ydet til-
skudd på ca. 20 millioner til biologisk forskning, og dette er sann-
synligvis bare en mindre del av totalbeløpet når man regner med de
enkelte regulanters tilskudd.

Som det kanskje vil være kjent for noen, så har Vassdragsdirekto-
ratet i samarbeide med bl .a. DVF og universitetene utarbeidet et
forslag til en reorganisering av LFI-laboratoriene for å sikre en
forsvarlig dekning av samfunnets behov for utredninger om vilt og
fisk i forbindelse med gjennomforingen av Regjeringens energimeld-
ing. Dette forslag er na til høring, så hvilken skjebne det vil få,
er det for tidlig å si noe om. Behovet for en styrking er imidlertid
stort ogs pa andre fagor=der.

Mitt innlegg her bærer kanskje noe preg av at jeg i mange år nå har
sittet som mottager av biologiske utredninger. Min jobb har bl.a.
vært å skrive innstillinger på grunnlag av undersokelsene, og  i  dis-
se innstillingenemi det tas et standpunkt, enten ja eller nei. Til-
gi meg derfor om hjertesukkene har blitt noe høylydte. La meg derfor
gjenta at det selvsagt produseres mange glimrende vitenskapeiige ar-
beider ogsa innen oppdragssektoren og det nedlegges ofte langt nor:e
arbeid i undersøkelser og rapporter enn både undersøkelsesbudsjetter
og arbeidsmiljoloven tillater.Det har ogs skjedd s mye positivt
pa samarbeidsfronten de siste arene at jeg for min del ser framover
med en betydelig optimisme.
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