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FORORD

Symposiet om vasskraftutbygg ingens virkninger på jord- og skogbruk ble holdt

på Leangkollen i Asker 17.-19. februar 1982.

Hensikten med symposiet var å få samlet i skriftelig form så mye som mulig av

foreliggende viten og erfaringer om vasskraftutbyggingens virkninger for land-

bruket, og f? belyst behovet og omfanget av fremtidige forundersokelser. Del-

takerne var sentrale fagfolk innen forskning, offentlig forvaltning og private

organisasjoner. Det ble gitt tid til diskusjon etter hvert hovedtema der del-

takerne hadde anledning til å kommentere foredragene og komme med egne syns-

punkter og erfaringer. Det kom fram en del nyttige erfaringer under disku-

sjonene som er referert i rapporten, og diskusjonsinnleggene ble sendt hver

enkelt deltaker til godkjennelse.

Programmet for symposiet ble lagt opp for å få en best mulig balanse i forhold

til ulemper og fordeler som en kraftutbygging kan medfore for landbruket. Del-

takerne ble oppfordret til å komme med synspunkter på hvordan forholdene bør

legges til rette for å unngå/minske eventuelle problemer som kan oppstå.

Trykkingen av referatet fra symposiet er blitt sterkt forsinket pga. tekniske

problemer. Reindriften så seg ikke i stand til å levere renskrevet foredrags-

manus pga. stort arbeidspress, men næringens syn vil likevel delvis fremgå av

diskusjonen.

Symposiet ble finansiert av NVE-Vassdragsdirektoratet. Programmet ble tilret-

telagt av overingeniør Oddbjorn Dammerud, forskningssjef Bengt Rognerud og

professor Steinar Skjeseth. Den tekniske gjennomføringen ble ivaretatt av

Vassdragsdirektoratet - Natur- og landskapsavdelingen. Kontorassistent Else

Ellefsrud har skrevet hele rapporten på tekstbehandling og overarkitekt Ivar

M. Severaas har foretatt redigering og korrekturlesing.

Arbeidet med Samlet plan ble trukket fram under symposiet og dette arbeidet

har sannsynligvis gjort landbruket bedre kjent med rutiner og undersøkelser i

forbindelse med planlegging av vasskraftprosjekter, og vi håper denne rapporten

vil vere et nyttig bidrag i det fremtidige arbeid med vasskraftutbygging.

Vi takker alle som har bidratt med foredrag og diskusjonsinnlegg.

NVE  -  VASSDRAGSDIREKTORATET

NATUR- OG LANDSKAPSAVDELINGEN

Knut Ove Hillestad Ivar M. Saveraas
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SIGMUND LARSEN, NVE

Innledning til symposium om vannkraftutbyggingens virkninger på jord- og skog-

bruk

Dette symposium er det tredje i rekken som Vassdragsdirektoratet arrangerer for

å forsøke å klarlegge mer systematisk virkningene av vannkraftutbygging. I

samarbeid med Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk ble det i 1978 holdt et

symposium om "Vassdragsreguleringers biologiske virkninger i magasiner og lakse-

elver", og i 1980 et symposium om "Vassdragsreguleringers virkningerp vilt".

Når det nå er tatt initiativ til dette symposium om vannkraftutbyggingens

virkninger pa jord- og skogbruk, folger vi saledes den klassiske suksesjon i

utviklingen som vi kjenner fra historien og som startet med fiske og fangst.

Hensikten med disse symposier er å bidra til å klarlegge kraftutbyggingens

virkninger - på godt og vondt - på andre brukerinteresser i vassdragene.

I den alminnelige samfunnsdebatt betraktes vannkraften ofte ut fra et nokså

ensidig motsetningsforhold til de andre brukerinteresser i vassdragene. Energi-

ressursene alene legges pa den ene vektskalen og skadevirkningene pa den andre.

De positive virkninger blir gjerne oversett. Vi ser dette bl.a. i generelle

beskrivelser av konsekvensene av kaftutbygging som gis i offentlige dokumenter.

Samme betraktningsmåte blir også lagt til grunn i offentlige planleggingsprose-

dyrer som tas i bruk ved den overordnede ressursdisponering. Alle avveininger,

spesielt ved konsesjonsbehandling av vassdragssaker, bør hvile på et mest mulig

balansert fundament av dokumentert viten om ulike virkninger, såvel positive

som negative.

Vannkraftutbyggingen har, slik vi kjenner den, pågått i Norge i snart 100 år.

Særlig intens har utbyggingen vært de siste 30 årene. Til nå er ca. 60 % av

det vi regner som vart okonomisk nyttbare kraftpotensial bygget ut eller under

utbygging. Av de resterende 40 8 er ca. 1/3 båndlagt i Verneplan for vassdrag

ca. 1/3 er konsesjonssøkt eller forhåndsmeldt, mens 1/3 står igjen for videre

vern eller utbygg ing. I tillegg kommer revurder ing av eldre konsesjoner. Ved

hjemfall eller fornyelse, der det kan bli nødvendig å stille nye vilkår for å

dempe på ulemper. Også i denne sammenheng er det viktig å få fram kunnskaper

som forskere og praktiske utøvere sitter inne med.
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I vignetten for dette symposiet vil dere finne en skigard. Mange har kanskje

flelsen av at det av 0g til kan st en "skigard" mellom kraftutbyggingensog

landbrukets planleggere, men la meg si med dikteren: - "ein skigard kan ikkje

vara evig veit du". Vi håper med andre ord at eventuelle skigarder som måtte

bestå mellom oss, skal fjernes. Jeg håper at programmet som er lagt opp for

disse to dagene kan bringe de interesser som er representert her nermere sam-

men, og at de erfaringer som blir lagt frem kan gjøre oss bedre rustet ved be-

handlingen av fremtidige vassdragssaker. Jeg ønsker lykke til med foredrag og

diskusjoner og erklærer symposiet for åpnet.
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åpninger som er vesentlig.Arsnedboar og månedsnedbør i vekstperioden sier lite

for vurdering av plantenes vannforsyning. Fordelingen av nedbøren er vesentlig

og i en rikelig månedsnedbør kan det skjule seg tørkeperioder som er kritiske

for planteveksten. Utgangspunktet for en nedbøranalyse bør vaere dognobser va-

sjoner, men femdagers eller også syvdagers verdier (ukebasis) gir god informa-

sjon.

En annen måte å presentere nedbørsituasjonen på er angi hvor ofte en har ned-

børfrie perioder av ulik varighet utover i vekstperioden. Vi har i dag ingen

klar definisjon av en nedbørfr i periode og de bør kanskje tillegges noe ulik

vekt avhengig av nedbørsituasjonen før og etter en slik periode. Det vi vet

med sikkerhet er at plantene i en periode uten nedbør er avhengige av vannfor-

syning fra magasinet i jorda og/eller grunnvannet. Hyppigheten av f.eks. 10,

15 og 20 dagers perioder uten nedbør utoveri vekstperioden, gir et godt grunn-

lag for vurdere plantenes krav til vann i jord og grunnvann. God og jevn

vekst forutsetter at plantene hele tiden har tilstrekkelig tilgang på vann til

å erstatte det som tapes fra spalteåpningene i bladene. Denne vannmengden er

bestemt av disponibel energi og den lar seg beregne.

Den totale omsetningen av vann fra overflater (evaporasjon) og gjennom plantene

(transpirasjon) betegnes i fagspråket evapotranspirasjon. Potensiell evapotran-

spirasjon, E , har en fra et velutviklet plantedekke med rikelig tilgang på
p

vann. Når vanntilgangen begrenses, nedsettes vannforbruket og vi får en såkalt

aktuell evapotranspirasjon, E • Så snart E blir mindre enn E betyr deta a p
at plantene ikke far nok vann. Forholdet F,/E, varierer mellom l og 0 og

dette forholdet brukes for å beskrive plantenes vannforsyningssituasjon eller

stress-situasjon, om en vil. Nedbørunderskuddet, nedbørdeficit, beregnet som

differansen mellom nedboor og potensiell evapotranspirasjon gir et godt utgangs-

punkt for vurdering av tørkesituasjonen. Figur 1 viser eksempler på variasjonen

i nedbørdeficit på Statens Forskningsstasjon Kise i 1958 og 1959 (6). Nedbor-

underskuddet i 1959 var langt større enn magasinet av nyttbart vann i jorda.

2.2. Jord

Virkningene av en regulering vil variere med både jordart og profiloppbygning

på arealene.

Jordas evne til å magasinere vann avhenger av innholdet av finpartikler og til
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Er vanninnholdet angitt i vol-% kan det lett regnes om til mm 1 vol-% tilsvarer

l mm vann i et jordlag som er 100 mm tykt. Det betyr at en med 15 volum-8 har

30 mm vann i et jordlag som er 20 cm.

Vannkapasiteten er som regel størst i ployelaget der en har god struktur og

som regel størst innhold av organisk materiale. Når en skal vurdere hvilken

reserve plantene har å forsyne seg av i jorda, må en se på vannkapasiteten i

ulike lag. En må dessuten vurdere rotdjup og rottetthet for å kunne si noe om

mulighetene for å nytte ut det vatnet som finnes. Dette er en arbeidskrevende

og vanskelig undersokelse.
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Tensiometeret er tidligere nevnt. Det kan brukes til å få et indirekte uttrykk

for rotutviklingen når flere tensiometre plasseres i ulike djup i et profil.

Det er først når røttene når ned til tensiometerkoppen at vanninnholdet begyn-

ner å synke under feltkapasitet.

Vannbevegelse i jorda. I et mettet jordprofil er det frie vannet lett bevege-

lig. Det siger nedover i makroporesystemet når det er dreneringsmuligheter.

Det er lett nyttbart for plantene på vegen nedover, men det er som regel ute

av rotsonen i lopet av kort tid.

Vannet som er bundet i jorda, ligger som en film rundt de små partiklene og

agregatene. Når en rot tar opp vann, vil det oppstå en såkalt potensialgradient

som får vannet til å bevege seg mot rota. Denne vanntransporten er langsom,

den foregår i den tynne filmen på partikkeloverflatene og den reduseres sterkt

når jorda tørker ut.

Den vanntransporten det tales mest om i forbindelse med vassdragsregulering er

kapillertransport av vann fra grunnvannet og oppover mot rotsonen.

Tenker en seg de fine porene i en silt, f.eks. som et ror (kapillerror), kan

denne vanntransporten forklares ut fra kohesjon mellom vannmolekyler (over-

flatespenning) og adhesjonskrefter mellom vann og rorvegg (partikkeloverflaten).

En kommer til at det er en sammenheng mellom stigehøyde og parenes diameter.

Dette betyr at i jord med finere porer, kan stigehøyden bli stor, men strøm-

ningshastigheten er liten i de fine porene. I store porer er stigehoyden liten,

men hastigheten stor. I praksis betyr dette at vi har de beste forholdene for

kapillærtransport i silt og finsand.

I litteraturen oppgis ofte maksimal stigehøyde for vann i ulike jordarter. I

planteproduksjonssammenheng er det også en forutsetning at det skal transport-

eres en viss vannmengde pr. døgn. Skal transporten av kapillært vann være til

noen hjelp i en tørkeperiode, må en tilfredsstille plantenes behov. Dette er

ofte rundt 3-4 mm pr. døgn. Under slike forhold blir stigehøyden sterktredu-

sert. Eksempel pa hvordan stigehoyde avtar med okende krav til transporterte

mengde vann er vist i fig. 5(l).
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Eng og_beite er etablerte plantebestand. Vannforbruket begynner tidlig om varen

og fortsetter utover høsten. Forbruket pr. døgn er ikke større enn for andre

vekster, men på grunn av den lange vokseperioden vil omsetningen av vann bli

større enn hos f.eks. korn og poteter.

Korn har et lite vannforbruk den første tiden etter såing. Rotsystemet er lite

utviklet og det går en tid før vannomsetningen går for fullt. Kornplantene er

imidlertid avhengig av god vanntilgang på det såkalte buskingsstadiet en tid

etter oppspir ing. Tørke på den tiden fører til åker som modnes ujevnt og en

slik skade lar seg ikke rette opp senere i vekstperioden.

Poteter oker vannforbruket utover til full uvikling av riset. I en periode for

knollavsetningen foregr har de moderate krav til vannforsyning. Dette er i

den perioden stolonutviklingen foregår. Vatning på den tiden gir ikke økt av-

ling. Senere har poteter behov for jern og god vanntilgang.

Det bør også nevnes at poteter dårlig tåler vannmettet jord, i hvert fall

tidlig i vekstperioden. En har eksempler på at potetåkre er fullstendig øde-

lagt etter et par døgn med vannmettet jordflom.

En er mest utsatt på finkornet og relativt tett jord. Settepotetene blir kvalt.

Skogen er noe spesiell. Den har et utviklet rotsystem som til dels gar ned i

grunnvannet. Den er på mange måter mer robust enn jordbruksvekstene og reagerer

først på noe større variasjoner i grunnvannsnivået.

Vi har imidlertid drastiske eksempler fra det siste 10-året på at skogen rea-

gerer sterkt på tørke.

III SYSTEMET JORD - VANN  - PLANTER

Vi har foran sett på faktorer som er av betydning for en vurdering av systemet

jord - vann - planter. Vi har i liten grad brukt modeller i denne vurderingen

her i landet, men vi har systemer i dag som meget godt lar seg bruke. Jeg vil

som eksempel se på en modell utviklet av Waldemar Johansson ved SLU i Uppsala.

(2) Modellen er utviklet for vurdering av vatningsbehovog passer derfor gout

også i forbindelse med vassdragsregulering.
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Modellen er sammenholdt med observasjoner i felt og det viser seg at den gir

meget tilfredsstillende resultater. Det er regnet ut verdier for metningsgraden

av markvannsmagasinet for hvert år i normalperioden 1930-60. Eksempel på varia-

sjonen i tida 1961-73 er vist i figur 8. Magasinet er i eksempelet 45 mm og

veksten er poteter. I figur 9 har en data for eng på samme lokalitet og en

merker seg at uttørkingen da som ventet er betydelig sterkere.

Ved hjelp av en modellbetraktning som beskrevet foran kan en finne ut om maga-

sinet i rotsonen er tilstrekkelig til å forsyne plantene i en tørkeperiode. En

kan også finne ut hvor ofte det er underskudd på vann og dermed få grunnlag

for en økonomisk vurdering til bruk i en konsekvensanalyse av kraftutbygging i

vassdraget.

Resultatene fra den beskrevne modellen kan brukes videre når en har forsøks-

resultater eller observasjoner som viser hvilke avlingsmengder en har oppnådd

i år med ulik vannforsyning. Det er foretatt statistiske analyser av slikt

materiale og det er oppnådd god korrelasjon mellom E /E og avlingsmengde.
a P

Forholdet F,/, gir et indirekte uttrykk for plantenes vannforsyning.

IV GRUNNVANNETS BETYDNING I PLANTEPRODUKSJONEN

Først noen ord om terminologien. Ordet grunnvannstand brukes av flere for å

beskrive grunnvannsnivåets avstand fra jordover flata. Grunnvannsspeil brukes

også om grunnvannsoverflaten slik den viser

Overfl.

Grunnvannstand

Grunnvanns-
nivå

seg i en brønn. Tenker en seg grunnvannet i

løsavleiringer, så har en ikke alltid en en-

tydig overflate (konf. fig. 2). Grunnvanns-

nivået er derfor definert som det nivået der

trykket i vannet er lik atmosfertrykket. Be-

veger en seg nedover, er trykket større, og

beveger en seg oppover fra nivået, er trykket

mindre enn atmosfertrykket.

Vi er da borte i begrepet tension 1gjen som uttrykker vannets binding eller

også tilgjengelighet i et umettet profil. Personlig mener jeg at uttrykket

grunnvannsnivå er entydig og derfor bør foretrekkes. En unngår da den forvir-

ring som kan oppstå når en taler om økt grunnvannstand i forbindelse med senket

grunnvannsnivå. I vassdrag er vannstand alltid et uttrykk for avstanden fra et

0-nivå og opp til vannoverflaten.
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Der en overfører en del av nedbørfeltet til et sidevassdrag eller der en tar

avløpet fra en del av nedbørfeltet inne i et reguleringsmagasin, endrer en

vassdragets karakter. Avløpet kan bli mindre variert enn tidligere og dette

kan igjen ha virkninger på grunnvannsvariasjonene.

Der fjellområdene i nedbørfeltet tas inne i et reguleringsmagasin, mister en

f.eks. dognvariasjonene i vassføring i en snosmeltingsperiode. Middeltall for

endret vassføring kan i så fall bli misvisende.

Krav til grunnvannsniv i planteproduksjonen. Dette varierer noe med jordarten,

men stort sett nytter en dreneringsdjup p 0,8-1,0 m. I leire kan det i visse

tilfelle være ønskelig med et noe storre dreneringsdjup. I finkornede masser

er det ønskelig med lågt grunnvannsnivå om vinteren. På sjøldrenerende jord

kan en ofte tåle et grunnvannsnivå som ligger nærmere jordoverflata, noe av-

hengig av hvilke vekster en dyrker.

På eng- og beitearealer kan en i korte perioder tåle oversvømmelse. Særlig på

lett drenerbar jord går dette bra. På tettere jord kan en få tilslamming og

uheldige virkninger i noe lengere tid. Oversvømte arealer betyr dessuten tap

av næringsstoffer.

I jordprofil med tynt lag av finmateriale på topp og grove masser under, vil

pendlinger i grunnvannsnivået være heldig. En får god vanntilførsel til rot-

sonen og pendlinger i grunnvannsnivået gir god luftveksling i den umettede

sonen.

Grunnvannsendringer. En svert vanlig problemstilling er redusert vassforing i

veksetida og fare for okt torke p tilgrensende arealer. I n:ge tilfelle vil

redusert flomvassføring være positivt både for planteproduksjonen og for ero-

sjon langs vassdraget. Vurderingen av tørkeproblemet er behandlet foran.

9kt vintervassforing vil ut fra jord- og skogbruksinteresser vere le onske-

lig. Mest uheldig er det der en har finkornete masser og hvor forhdene lig-

ger til rette for okt teledannelse. En skiller mellom tre typer tele, massiv,

porøs og lagdelt. Massiv eller kompakt tele får en i jord der vann fyller alle

porene. I en mer apen jord med delvis luftfylte porer kan en f en poros ele.

Lagdelt tele med islinser får en i jord med god kapillertransport av vann. Når

vannet i telefronten fryser til is opprettholdes en potensialgradient som bi-

drar til at vann hele tiden strømmer til telefronten. Når jorda under blir tør-

rere, kan telen trenge raskere nedover og i fuktigere jord bygger det seg opp
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Store variasjoner i vassføring fra år til år og over året betyr at berørt areal

også varierer.

I erstatningssammenheng er det spørsmål om det areal som blir berørt "år om

annet" og det kan avvike nokså mye fra det som er observert i ekstreme år.

Når en prater med folk som bor ved vassdraget, trekker de ofte fram år med ek-

strem vassfring og/eller spesielle klimaforhold uten å reflektere over at det

er unntakene som beskrives.

Den øvre grense for berørt areal settes vanligvis til 1 m over grunnvanns-

nivået. Dette ut fra et onsket dreneringsdjup. En vil dessuten sjelden ha ka-

pillærvirkning av betydning når grunnvannsnivået kommer lågere enn 1 m under

terreng.

I noen tilfelle vil den øvre grense for berørt areal komme høgere. Det gjelder

arealer der en i tillegg til ønsket dreneringsdjup også trenger et visst fall

for ålede vannet til vassdraget.

Øvregrense for areal som kan bli forsumpet ved økt vannstand kan derfor ligge

relativt høgere enn der ulempen er tørke som følge av senket vannstand.

Kapillær transport av vann opp til en telefront kan foregåi betydelig høgde.

Et eksempel fra Solør kan belyse dette.

Rosenqvist (5) angir i sin betenkning vedrørende utbygging av Braskereidfossen

at DP,emultiplisert med den kapillere stigehogde som en huskeregel kan settes
lik 0,3 cm.Med D,e menes diameterenp den mineralpartikkel i massen som

er s stor at l5 % av partiklene er finere og 85 8 grovere.

I en silt der , er 0,001 cm kan en etter dette f% kapillar metning opp til

3 mover grunnvannsnivået.

Grensen for areal som kan bli utsatt for økt teledannelse, kan derfor ligge i

enda større høgde over vannstanden i vassdraget. Først etter detaljerte under-

sokelser er det mulig å uttale seg om arealets størrelse.

Et forhold som også bør nevnes er at en ved flommen før regulering kan ha fått

undervatning på arealer i betydelig høgde og avstand fra vassdraget. I slike

tilfelle vil ofte lgereliggende arealer langs vassdraget vere over sveommet.
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sikret minstevassføring er av stor betydning. I andre tilfelle er en interes-

sert i en senkning for kunne nytte lågtliggende arealer langs vassdraget.

Vi har i dag tilstrekkelig med viten til å kunne stille krav til vassføring og

vannstand i vassdragene med tanke på en optimal og samfunnstjenlig utnyttelse

av arealressursene langs vassdragene.

Det er nå utredninger og undersøkelser i gang i flere vassdrag i den hensikt å

definere landbrukets krav til vassføring og reguleringsnivå. Det er positivt

at slikt materiale kommer fram på et så tidlig stadium i planleggingsfasen at

det kan tas hensyn til ved den endelige utformingen av reguleringsplanen og

manøvreringsreglementet.

Vi har dessverre mange eksempler på reguleringer som har ført til uheldige for-

hold for næringer som nytter arealene langs vassdraget. Personlig tror jeg at

vi kan få en mer positiv innstilling til regulering av vassdrag hvis bare den

endelige planen for vassdraget også tilgodeser de andre næringsinteressene som

knytter seg til vassdragene.
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Vi er ikke ute etter tidels millimeter i denne vurderingen, det

er ofte betydelige variasjoner over korte avstander og vi er ute

etter tall som gir oss brukbare overslagsverdier. Det som kan-

skje er viktigere, eller like viktig, er å få begrep om rotdjup

og lagringsmuligheter for vann i rotsona. Vi har ikke kart i dag

som gir slik informasjon og det er nødvendig å foreta undersøk-

elser i felt for å skaffe nødvendige data til modellen. Dette er

egentlig ikke noe stort arbeide i et begrenset felt, men det kan

kreve betydelig innsats når en tar for seg noe større områder.

Det er flere institusjoner innenfor landbruksmiljøet som arbeider

på dette feltet med undersøkelser vedr. vassdragsregulering. Det

er viktig at en nytter all den kompetansen som finnes. Det er et

vidt spekter av oppgaver og ulike typer av oppgaver. Kapasiteten

i dag er relativ stor, det gjelder bare å få  utnytte den på en

hensiktsmessig måte ved vurderinger av reguleringer i vassdrag.

Mens jeg har ordet, er det ett moment til som jeg vil nevne her.

Det går ikke så mye på det faglige, men mere på arealfastsettelse

ved skjønn. Det er dette med angivelse av berørt areal. Vi har

variasjoner over år som følge av bl.a. vannrike år og vannfattige

år. I den endelige vurder ing må en bestemme et midlere areal.

Ett år har en store områder som er berørt, et annet år har en

små arealer. Det må være riktig å angi et midlere areal, det som

år om annet blir berørt.

Erstatningsbelopet ma st? i forhold til vurderingen av berort

areal.

Aars: Det er klart at ingen av oss kan beherske hele problemområdet.

Vi har enkelte eksperter som peker seg ut og som brukes om igjen

og om igjen, men å beherske det hele er veldig vanskelig. Derfor

er nettopp dette samarbeidet som vi må fram til så viktig.

Jeg vil med en gang presisere at siden jeg sier dette så er vi

fullt klar over dette i Vassdragsvesenet. Vi innbiller oss ikke

at vi behersker hele fagfeltet, men vi forsoker 5 gjore sa godt

vi kan.
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Vi tegnet dem inn på samme diagram og vi kunne se hvorledes

elvens variasjoner var markert i brønnene ved elven og forsvant

innover, inntil vi kom til de helt innerste brønnene hvor det

var helt andre pavirkninger. Jeg har ikke noe diagram av dette,

men jeg har noen særtrykk hvor kurvene er med. Særtrykkene er

tilgjengelig for interesserte.

Det siste jeg vil inn på er Rogneruds samarbeidstanke. Dette at

jordbruksinteressene og reguleringsinteressene bør samordnes.

Det har vi arbeidet ganske mye med nå i det siste på vårt kontor,

men det er til syvende og sist regulantene og jorbruksmyndig-

hetene på de enkelte steder som må gå inn for dette samarbeidet.

Der varierer nok dette en god del fra utbygger til utbygger. Vi

vet også om steder hvor utbyggeren helst bare vil betale noe og

være ferdig med det hele og ikke legge seg opp i jordbrukets be-

hov på den måten. Skader skal erstattes, ikke mer. Det er jo

klart at nettopp her har vi et veldig stort potensial, for hvis

dette planlegges riktig kan man vinne store jordbruksarealer ved

dreneringer, ved anlegg av pumpeverk osv. og kanskje disponering

av masser - arrondering. Vi har en del eksempler på det.

Swift: Jeg har jo arbeidet i landbruksetaten i mange år selv, også i en

mindre etat. Jeg er overbevist om at det i våre etater både på

herreds-, kommune- og fylkesplan ligger adskillige data som kan

brukes for å vurdere konsekvensene for vassdragsreguleringer in-

nen jordbruket. Det som er om å gjøre, og det tror jeg det er

kapasitet til også, det er systematisere disse dataene slik at

de kan anvendes. Hvis man støter på oppgaver som er så vanskelig

at man ikke kan løse dem får man sette i gang spesielle under-

sokelser.

Lie: Det norske jord- og myrselskap utfører undersøkelser av arealer

og vurdering av mulighetene til oppdyrking m.v. Selskapet har de

senere år foretatt undersøkelser av arealer som blir perort av

vassdragsreguleringer, og vurdert både negative og positive

virkninger av reguleringen.

Det er viktig at vi i tilfelle får sakene så tidlig som mulig og

dermed tid nok til disse relativt omfattende arbeidene.
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priori terte områder. Hvis vi nå foretar priori ter ing så er det

mulig å få forskjøvet fagkompetansen over i områder der det er

aktuelt å foreta regulering. Vi har en tendens til å sitte oppå

fjellet for det er så fin utsikt der, og så kartlegger vi jord

der, også utsetter vi kartleggingen i andre områder.

Meh lum: Kan jeg nå få vite hvor mye av grunnvannmagasinet man klarer

få tak i, og som kan komme til nytte og som betyr noe ved en opp-

demming av et område? Har man så god oversikt? Jeg tror at dette

kan bety ganske mye i enkelte kraftutbygginger og jeg for min

del har aldri regnet med dette tillegget.

Skjeseth: Som svar på det spørsmålet som ble stilt, så tror jeg man ut i

fra berggeologiske kart og kvantergeologiske kart kan forutsi

innfluensområdet og beregne noenlunde magasinene.

Lie: Jeg vil få understreke følgende: Det er viktig at representanter

for de forskjellige interesser kommer sammen og vurderer behovet

for undersøkelser. Landbruksmyndighetene må vurdere omfanget av

landbrukets interesser. Nord-Trondelag e.verks opplegg for San-

dola/Luru-utbyggingen synes %virke godt.

Aars: For det første vil jeg bekrefte hva Rognerud sa. Min bemerkning

kunne kanskje misoppfattes, men la det være klart at samarbeidet

er meget godt. Så stilte Mæhlum et direkte spørsmål om det går

an å beregne avregningen fra grunnvannsmagasinet, og fikk svar

fra Skjeseth. Vi har og en annen betraktningsmåte. Vi har hatt

en del undersøkelser som gjelder tilsig hvor vi plasserte obser-

vasjonsrør rundt omkring, og vi målte avløp. Dette har gått over

mange år, og vi fikk en del kunnskaper ut av det. Så viser det

seg at det er en annen betraktningsmåte som faktisk som et bi-

produkt synes å gi omtrent samme informasjon. Vi har gjort det

på et par felt, og det er en modellbetraktning. Hvis man kjører

en hydrologisk modell for et vassdrag, så vil en av komponentene

i denne modellen kunne betraktes som a representere grunnvanns-

magasinene. Har man parametre til å kvantifisere denne modellen,

og gjør det for et vassdrag, så får man også informasjonen om

hvor mye vann som kommer fra dette grunnvannsmagasinet.
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Rognerud: Vi har hatt mange problemer i forbindelse med Mjøsa. Sterkt for-

urensede vassdrag renner ut i Mjosa, f.eks. Lena, Svartelva.

Tenker en på næringsstofftilførselen til Mjøsa, så er det klart

positivt at en hindrer det forurensede vannet i å komme ut i

Mjøsa. Det er da bedre  å  disponere det på arealene (vatning).

Det er negativt at en reduserer vassføringa i vassdraget i en

lågvannsperiode. Fanger en opp vannet der det renner ut i Mjøsa

og pumper det tilbake, griper en ikke inn i vassforinga. Vi m%

kanskje til  ?  tenke pa en ny mate i disse sakene.

I Vannsjø er en inne på en noe annen problematikk. Det er lite

aktuelt å "filtrere" vannet gjennom jordbruksarealene. Det vi

vet er positivt og holder vi en optimal vannhusholdning i jorda

så nytter en næringsstoffene bedre. Særlig viktig er dette for

utnyttelsen av nitrat.

Vi har vært inne på to ulike problemstillinger. I det ene til-

felle er det spørsmål om  å  nytte næringsstoffene i det forur-

ensede vannet på jordbruksarealene i stedet for å få det tilført

nedenforliggende resipient. I det andre tilfelle vatner en for å

nytte næringsstoffene i jorda bedre og dermed hindre tap til

nerliggende vassdrag.

Boe: Det er klart at både forbygning og flomverk må ses på som svært

samfunnsgagnlige tiltak.

Imidlertid har jeg registrert at selv slike tiltak har sine ulem-

per.

I et par tilfeller har nemlig flomverk vist seg fore til kald-

luftstagnasjon bak verket.

Det kunne derfor være av interesse å spørre om man vurderer lokal-

eller mikroklimatiske forhold før man setter i gang bygging av

flomverk.

Munch: Jeg vil gjerne supplere det som er nevnt om undersøkelse av vann-

forsyning før og etter et reguleringsinngrep, og vil i den for-

bindelse understreke betydningen av grundige forundersokelser.
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FLOMSKADER OG SIKRINGSTILTAK

Fagsjef Brd Andersen, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

I OVERSIKT OVER FORBYGNINGSAVDELINGENS VIRKSOMHET

II KRAFTUTBYGGING -  FLOMSIKRINGm.v.

II FLOMSKADER OG SIKRINGSTILTAK I NORGE

I OVERSIKT OVER FORBYGNINGSAVDELINGENS VIRKSOMHET

Sikrin stiltak mot flomskader blir behandlet av Forbygningsavdelingen, som er

en av 6 avdelinger i Vassdragsdirektoratet, NVE. Avdelingen tar seg av plan-

legging og utførelse av forbyggings-, senkings- og flomskadetiltak. Dette er

arbeider som har stor samfunnsmessig betydning ved at de beskytter områder og

virksomheter langs vassdragene, blant annet jordbruk, boliger, industri og

kommunikasjoner, mot utgraving og oversvømmelse. Tiltakene muliggjør også ut-

nyttelse av uproduktive arealer til liknende formål.

Staten kom med  i  bildet allerede før r 1800. "Kanalvasenet" stod for betyde-

lige arbeider i forrige og begynnelsen av dette århundre. Administrasjonen av

tiltakene ble i 1907 overtatt av "Vassdragsdirektorembedet" og i 1920 av Norges

vassdrags- og elektrisitetsvesen. Forbygnings- og senkingsarbeider ble tillagt

Anleggsavdelingen i 1907, Kanalavdelingen i 1921 og endelig Forbygningsavdel-

ingen i l935. Forbygningsavdelingen er bygget opp med et hovedkontor og 2

distriktskontorer i Oslo, dessuten 3 lokale distriktskontorer, Vestlandet

(Forde i Sunnfjord), Trondelagkontoret (Trondheim) Og Nord-Norgekontoret

(Narvik). Administrasjonen omfatter i alt 48 funksjonærer, inklusiv 13 opp-

synsmenn, samt ca. 100 anleggsarbeidere.

Saksgangen for avdelingens hovedoppgaver er: Søknader kommer vesentlig fra

kommuner eller grunneiere. Avdelingen foretar undersøkelser og planlegger
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Forbyggingstiltak må betraktes som grunnlagsinvesteringer. De er mange steder

en nødvendig forutsetning for næringsvirksomhet, boliger og kommunikasjoner

langs vassdragene.

Senkin s- o flomverkstiltak har til hensiktå beskytte og forbedre arealer

for jordbruk, bebyggelse, industri, kommunikasjoner mv. Forbygningsavdelingen

tar seg av planlegging og utførelse. Bevilgningene gikk tidligere i sin helhet

over NVE's budsjett. I de senere år har senkings- (torrleggings-) tiltak vært

delvis finansiert med tilskudd fra Landbruksdepartementet (Landbrukets utbyg-

gingsfond, 50-70 %), og fra kommuner og interesserte. I perioden 1939-1976 er

det i Forbygningsavdelingens regi utført 85 senkings- og flomverkstiltak for

ca. 72 mill. kroner. I alt ca. 135.000 daa har hatt nytte av disse tiltak, det

vil si ca. 3.600 daa r. ar.

Behovet for NVE's virksomhet med flomsikring og innvinning av nye områder vil

øke i årene framover. Forbygningsavdelingen vil bli ytterligere engasjert i

nye oppgaver, som terskeltiltak, faregrenser, flomberedskap, opprydding i vass-

drag, service-virksomhet i forbindelse med tiltak i vassdrag, blant annet ut-

bygging, fiske, naturvern, veger, uttak av masser mv., dessuten bistand blant

annet til Statens naturskadefond og Landbruksdepartementet. Forholdene må leg-

ges til rette slik at avdelingen kan yte tilfredsstillende bistandi disse

saker. Samfunnsmessig må dette være riktigere ennå bygge opp ny ekspertise i

andre etater.

Konsekvensene ved at tiltak ikke blir utført er blant annet: Ytterligere dyrka

mark, tomtarealer, boligbebyggelse og i verste fall menneskeliv vil gå tapt.

Nye oversvømmelser til skade jord og eiendom, skape trafikkproblemer mv. Nye

skader må dekkes av Statens naturskadefond. Tiltakene fordyres fordi forholdene

forverres.

II KRAFTUTBYGGING - FLOMSIKRING mv.

I forbindelse med kraftutbygging er det nå vanlig at folgende bestemmelse blir

tatt med blant konsesjonsvilkårene:

"I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i

vass før ing eller vasstand, kan departementet pålegge konsesjonæreneå bygge

terskler (grunndammer), foreta elvekorreksjoner, opprenskninger mv. for a re-

dusere skadevirkninger. Tilsyn med utforelse og senere vedlikehold er tillagt



53

blir gjennomført. De vil også stille kontroversielle kraftprosjekter i gun-

stigere lys, både hos lokalbefolkningen og konsesjonsmyndighetene.

Midler til slike prosjekter kan komme fra:

Landbruksde artementet, Jorddyrkingsavdelingen, som har bevilgninger til tørr-

leggingstiltak mv.

Forb nin savdelin en (NVE's budsjett), som har bevilgninger til flomsikring

og forbygging.

Kommuner o runneiere kan i enkelte tilfelle bli delaktige.

Kraftutbyggere blir med ved frivillig avtale eller ved pålegg om tilskudd.

Skadevirkninger og ulemper ved kraftutbygging som blir ordnet ved slike samar-

beidsavtaler, vil vanligvis bli holdt utenom skjønn etter vassdragsloven. Der-

ved kan problemer og utgifter bli redusert.

Her er noen spredte eksempler på slike samarbeidsprosjekter:

Forb in mot Rena o tørrlegging av Østamyrene, Rendal Hedmark.

Utbygging av Rendal kraftverk var medvirkende årsak til et fellesprosjekt mel-

lom Landbruksdepartementet, NVE og distriktet om tørrlegging av ca. 8500 da

verdifull jordbruksjord. Se ellers under pkt. III, 6.

Forbygging mot Leirelva, Hemnes, Nordland.

I forbindelse med utbygging av Bjerka-Plura-anlegget har Statskraftverkene gitt

tilskudd til tidligere planlagte forbyggingsarbeider med samlet overslagca.

1,2 mill. kr. Anleggsveger langs elva blir tatt i bruk som skogsbilveger.

Liknende samarbeid er etablert i Vefsn.

Forbygging mot Namsen, Nord-Trøndelag.

Siden 1962 er det utfort forbyggingsarbeider langs Namsen for ca. 32 mill. kr,

se pkt. III, 6. Kraftutbygging i vre Namsen var en av rsakene til at Stor-

tinget gikk inn for tiltaket. Kraftverkene har betalt tilskudd til arbeidene.
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trisitetsvesen. Disse tiltak er i høy grad med på å bevare produktive arealer

i vårt land, og de skaper også i mange tilfeller muligheter for utnyttelse av

nye omrder for jordbruk, boligtomter, industri, m.m. Det kan derfor vere av

interesse å se litt på hvilke tiltak det gjelderog hvordan problemene søkes

lost.

2 Vassdra o flom

Vassdragene i Norge omfatter alle typer av bekker og elver. Syd-Norge har

langsgående fjell-kjeder som har skapt korte, bratte bekker på Vestlandet og

langsomtflytende elver på Østlandet. Trøndelag domineres av relativt store

elver. I Nord-Norge finner vi forskjellige vassdragstyper.

I Vest-Norge og i de øvre delene ellers i landet er elveløpene dannet av tran-

sportert materiale, vi finner sand og grus hvor vannhastigheten er stor, og

fin sand og silt i lavere strøk. Leirjord er ikke ualminnelig i de lavere strøk

i Øst-Norge og i Trøndelag. Det vesentlige av nedbørsområdene er dekket av

vegetasjon med skog i lavlandet og kratt i høyere strøk. Mange sjøer og vann

regulerer avløpet. Likevel er skadeflommer relativt hyppig i Norge.

Nedbøren varierer sterkt fra de våteste områdene på Vestlandet til de nedbør-

fattige indre deler av Østlandet. Vanligvis er det to flomperioder i Norge.

Vårflommene skyldes snesmelting, ofte i forbindelse med nedbør. Kunstige maga-

siner i tilknytting til kraftutbygging har redusert vårflommene i mange vass-

drag. Høstflommene er forårsaket av sterk nedbør. Her har magasinene praktisk

talt ingen reduserende virkning, noen ganger kan flommene tvert imot bli øket.

Ellers er det ingen rene flomdempingsmagasiner i vassdragene i Norge.

3 Skade typer

De vanligste skadene i vassdragene oppstår som følge av oversvømmelse, erosjon

eller utrasing.

Oversvømmelse skyldes dårlige avløpsforhold, oppdemning. Oversvømmelse fører

til skade på bebyggelse, jordbruksområder og trafikkmessige ulemper. Hvis

elveløpet har stort fall, vil flomvannet føre sand og grus ut over dyrka mark,

hager, m.v. Jord og veger kan gli gravd ut og totalskadet, bruer kan bli revet

vekk. I sjeldnere tilfelle kan menneskeliv gå tapt.
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De fleste større tiltak er planlagt og utført av Vassdragsvesenet ofte i sam-

arbeid med Landbruksdepartementet, Det Norske jord- og myrselskap mfl.

Inndemning av skadelidende arealer ved flomverk er heller ikke ukjent i Norge.

Spesielt langs våre større vassdrag har det fra lang tid tilbake vært bygd

voller for hindre oversvømmelser. Som oftest er disse vollene bygd for å tåle

ekstra store flommer. Flomverk av denne typen bygges opp av fyllmasser og tet-

ningskjerne for ? hindre vanngjennomgang. I mange tilfelle ma vollene beskyt-

tes mot erosjon på vannsiden, ellers blir de tilsådd og vil etter kort tid gli

naturlig inn i landskapet. For å skaffe avløp for vann fra de inndemmede om-

rådene må det anlegges stikkrenner med selvlukkende ventiler i vollene. Hvis

området er stort, må det bygges pumpeanlegg som skaffer avløp i flomperioder.

Tiltak for å hindre erosjon i elveskraningene er uten sammenligning den største

gruppen av arbeider som Forbygningsavdelingen tar seg av. Det alt vesentlige

av arbeidene består i å dekke utsatte elveskraninger med et lag av sprengt

stein etter at skråningene er planert. Hvis elvekanten består av fine masser,

er det nødvendig med et fil ter av sand eller grus. Hvor strømhastigheten er

liten, kan det være tilstrekkelig å beskytte skråningene med grus. Vi har også

i enkelte tilfeller foretatt tilplanting og tilsåing av utsatte skråninger.

Dette kan være tilstrekkelig i tilfeller hvor skrningsfoten er sikret og

flommene ikke blir for store før skråningene er tilgrodd.

Hvor elveløpene er ustabile med stort fall, stor massefør ing, mange flomløp

osv. kan det bli nødvendig med omfattende korreksjons- og forbyggingsarbeider

for å få rettet på forholdene. Som oftest vil resultatet bli et nytt samlet

løp med flomverker på begge sidene. Skråningene må forsterkes med sprengt

stein. Ofte må det bygges terskler av sprengt stein for å hindre erosjon,

gjerne i forbindelse med samlebassenger for avlagring av transportert

materiale. Med moderne anleggsmaskiner har vi fått anledning til å gjennomføre

mer fullstendige tiltak som forutsetningsvis vil tåle større påkjenning.

Det blir også nå lagt større vekt på landskapsmessig behandling av utsatte om-

rder. Ved gjenfylling av gamle flomlop, tilsing og tilplaning prover vi a
rette på forholdene. Ellers vil steinbeskyttelse, terskler av stein m.v. etter

kort tid gå inn som naturlige elementer i elveløpet.
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Staten dekker det vesentlige av utgiftene til forbyggingsarbeidene. For senk-

ingstiltakene yter staten 60-70 8 tilskott. Kommunene må i alle tilfelle avgi

vedtak om vedlikehold og garantier som har tilknytting til erstatninger  m.v.

Arbeidene utfores av Forbygningsavdelingen, som har en iaoderne maskinpark og

et anleggsapparat spesielt beregnet for disse tiltak.

Bevilgningene til tiltakene er utilstrekkelige. For tiden brukes ca. 25 mil-

lioner kroner årlig til tiltak spredt over hele landet.

En rekke forskjellige interesser blir berørt av de tiltak det her gjelder. Vi

kan nevne kommuner, grunneiere, Vegvesenet, fløtingen, kraftanlegg, fiskein-

teresser m.v. Samarbeidet med de forskjellige instanser går stort sett ut-

merket. Som oftest er ulempene i forbindelse med disse arbeidene av forbi-

gående art. I de senere år har naturverninteressene kommet med i behandlingen

av stadig flere saker, spesielt tørrleggingstiltak. Det er utarbeidet ret-

ningslinjer for samarbeidet med Miljøverndepartementet.

6 Litt om enkelte større tiltak

6.1 Floms ikr ing av Kirkenærområdet, Grue i Hedmark

Kirkenær er sentrum i Grue kommune i Solør, og ligger pa store flate områder

på østsiden av Glomma ca. 3 mil nord for Kongsvinger. Fra gammelt av har dette

omr det vart utsatt for flommer i Glomma, og grunneiere:e har oppfort flom-

verker for  å  beskytte sine eiendommer. Disse flomverken, .. har vært forsterket

ved endel større flommer, blant annet i 1916 og 1934. Under storflommer i 1966

og 1967 brot vannet igjennom de gamle verkene, og store ctr ader le satt under

vann. Etter omfattende planlegging har Forbygningsavdelingen bygget kjorbar,

flomsikker fylling langs Glomma i 7,5 km lengde med pumpestasjon 1 nedre ende.

Arbeidet har kostet ca. 4 millioner kroner. Det er beregnet at flomverket vil

beskytte vel 10.000 dekar dyrka jord, ca. 500 bolighus, en rekke fcretninger,

industribedrifter, skoler osv., dessuten riksveg og jernbane. I tillegg til

flomsikr ing av Kirkenærområdet har Forbygningsavdelingen utført og under ut-

forelse en rekke storre flomverktiltak i Solor til beskyttelse av verdifulle

jordbruksområder, bebyggelse og veger. Landbruksdepartementet har deltatt i

finansiering av tiltakene i senere år.
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arbeidene, som omfatter graving av ca. 1500 m kanal med 65 m bunnbredde. Grave-

masser i alt 240.000m.Landbruksdepartementet har bidratt okonomiskog ved

planlegging av pumpestasjoner og bakkeplaner ing. Kommunene har ordnet for-

holdene overfor grunneierne m.v. Kostnadene ialt ca. 11 mill. kr, er delt mel-

lom vegvesenet, NVE, Landbruksdepartementet og kommunene. Det er regnet med at

samarbeidsprosjektet har medført en samlet besparelse på 4 mill. kr.

I tillegg til senkingstiltaket ved Auma har Forbygningsavdelingen, Landbruks-

departementet og Alvdal kommune inngått samarbeid om flomverk langs østsiden

av Glomma videre nedover ca. 2,3 km for å beskytte ca. 1000 daa dyrka mark for

ca. 2,5 mill. kr. En sidebekk, Holskrea, er fort ut i Glomma med 2-sidig flom-

verk. På nedre del er bekkeutlop samlet til en pumpestasjon med kapasitet 1,5

m?/sek.De planlagte arbeidene er utfort i 1979-80.

6.4 Forb in mot Lora o torrle in av Les'aleirene, Lesja i Oppland

Lesjaleirene er på ca. 10.000 dekar god dyrkingsjord og ligger i nordre del av

Gudbrandsdalen. Et senkingsarbeid utført av Kanalvæsenet i 1850-1860 årene

muliggjorde oppdyrking av endel store jordbruksområder, men for Lesjaleirene.

var senkingen ikke tilstrekkelig. Siden 1969 har Forbygningsavdelingen arbeidet

med flomsikring mot Lora, som er en farlig materialførende flomelv. Den har

fra gammelt vært en stadig trusel mot Lesjaleirene. Det er utført sikringsar-

beider nå for ca. 1 million kroner i Lora. I 1976-81 er utført flomsikring av

selve Lesjaleirene. Flomsikringen omfatter flomverker langs Lågen over en

lengde på ca. 10 km, dessuten sikring av en rekke tilløpsbekker. Tiltaket om-

fatter også jordbruksveger med bruer over elva, jordbrukskanalen, leplanting

m.v. De samlede kostnader beløper seg til ca. 12 millioner kroner, kostnadene

deles mellom Landbruksdepartementet, Vassdragsvesenet og kommunen.

6.5 Flomsikrin lan s Orkla i Orkdal o Meldal, Sor-rondelag

Orkla er en typisk flomelv som renner ut i Trondheimsfjorden. Store skadeflom-

mer har inntruffet i 1918, 1934, 1940 0g 1967. I 1940 ble store jordarealer

gravd vekk, bebyggelse, veger, bruer og jernbanestrekninger ble sterkt skadet

og et menneskeliv gikk tapt. Allerede i 1860 ble det foreslått kanalisering av

nedre del av Orkla, men arbeidene kom ikke til utførelse. Etter skadeflommeni

1967 er det utført og under utførelse flere store flomsikringstiltak, bl.a.:
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rasfarlige skråningene, sikrer mot utgraving og reduserer faren for ras.

Enkelte steder blir det også etablert belter av skog langs elvekantene

for minske skadene ved overstromming.

6.8 Forb g in mot Karas 'okka i Karas 'ok, Finmark

Karasjokka er en tilløpselv til Tana. På de nedre ca. 30 km har elven et

krokete løp mellom flate terrasseformede avleiringer som representerer det

beste av jordbruksområdene i kommunen og hvor det meste av bebyggelsen er an-

brakt. Elvekantene består av fine masser som lett kan svekkes når påkjenningen

blir for stor. I alle typiske yttersvinger er det oppsttt elvebrudd hvor det

stadig foregår erosjon. I storflommer kan utviklingen ofte gå temmelig raskt,

slik at betydelige arealer dyrka mark kan bli revet med og veger kan komme i

faresonen. Også isforholdene skaper problemer i Karasjokka, dels ved at elve-

løpet bunnfryser, dels ved at ismasser kommer i bevegelse. I de siste ca. 10

år er det utført forbygningsarbeider i Karasjokka for å hindre utgraving. En

del steder har det også vært nødvendig med flomverk for hindre oversvømmelser

og utgraving.

6.9 Flomskader å Vestlandet

I 1971, 1973, 1975 og 1979 har det vært ekstraordinære flomskader på Vest-

landet. Flommene skyldtes uvanlig store nedbørsmengder til dels i forbindelse

med snøsmelting. I tettstedet Høyanger ble bolig og forretningsbebyggelse

sterkt skadet, veger og bruer ble brutt og parkområder ble tatt av elva.

Skadene ble ansltt til 10 millioner kroner. I Jostedal va· flomskadene i 1979

anslått til minst 32 millioner kroner. Etter skadeflommene har Forbygningsav-

delingen planlagt ca. 200 forskjellige sikringsarbeider med samlet overslag

ca. 30 millioner kroner. På grunn av utilstrekkelige bevilgninger tar det tid

før disse tiltakene blir ferdige.

7. summering

I perioden fra 1880 til 1976 er det utført ca. 5.000 forbyggingsarbeider i

Norge. I gjennomsnitt er det forbygget ca. 50 km pr. år. Det er videre anslått

at det i de siste 20 årene er sikret gjennomsnittlig 5.000 dekar jord pr. år,

i tillegg kommer nytten for hus, veger m.v.
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JORDBRUKS VATNING

Statskonsulent Albert Swift, Landbruksdepartementet

Vannressursene i Norge:

2Norges landareal utenom Svalbard er 324 000 km , og det er ca. 4 mill inn-

byggere.

Landets geografiske beliggenhet, dets topografiske forhold og de fuktige,

vestlige vinder forårsaker stor nedbør og avløp.

Sett i verdensmålestokk så er de vannmengder som befinner seg på norsk terri-

torium beskjedne i volum, men store når de oppgis i mm vannhøyde, som vann pr.

flateenhet eller pr. innbygger.

Det er grovt regnet med følgende størrelser i middelverdi for den statiske

vannbalanse i Norge:

- rlig nedbor 1415 mm 458 m' 44,8 1/sek kn
n avlop 1180 "

- fordunsting 235 II

383

76

n

n

37,4

7,4

II II

II

Fordunstningen er en meget usikker komponent i dette regnskapet. Vi gjør

regning med at den ligger på ca. 300 mm/år i kystområdene i Syd-Norge, og at

den avtar mot Langfjellene og nordover i landet.

Som en tommelfingerregel regnes med 3-6 mm pr. døgn i de 3 sommermåneder.

I Norge har vi til rdighet 26 000 1/pd. Vi har saledes et vannforrd pr. in-

divid som er 20 ganger større enn for hele Europa, som har 1300 1/pd. Vi har

nok vann til å dekke hele Europas beregnede vannbehov pr. idag.
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finner vi også store regionale variasjoner. Avløpet i  mm  fra stlandet f.eks.

er ca. 1/3 av avløpet fra Sørvestlandet og Nordland.

Region Areal

a?

Nedbør

mm pr. år

Fordampning

mm pr. r
Av lop

mm pr. år

I

II

III

IV

V

stlandet

Sørvestlandet

Møre-Trøndelag

Nordland

Troms-Finnmark

Hele Norge

90600

63400

57900

40600

71500

865

2170

1590

2035

950

255

285

270

200

150

610

1885

1320

1835

800

324000 1415 235 1180

Hydrologiske forhold i Norge. Norges ressurssituasjon i global sammenheng.

Kilde: NOU 197 4.

Dette forteller om store mengder vann, men at det er ujevnt fordelt.

Det er let test å se vannressursene som beg rensende faktor i forbindelse med

vedlikeholdet av de ensidige industri stedene som er basert på kraftkrevende

industri oq hvor det som regel også er store befolkningskonsentrasjoner.

Enkelte omrAder er like darlig stilt med hensyn pa vann pr. person pr. dogn

som de vanskeligstilte land i Europa.

Interessekonflikter i vassdraaene

Vassdragene egner seg godt for rensing av forurenset avfallsvann, slenge deres

resipientkapasitet ikke blir overbelastet.

Alle vi som er litt eldre husker at vi kunne legge oss ned på magen drikke

vann av bekken både i våronn og høyonn, mens det var husdyr på hver gård og

gjødsla ble spredd helt ned til bekkekanten.
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Vann er en nadvendig betingelse for alt biologisk liv, og er vel den miljokom-

ponent som det biologiske liv kan unnvære i kortest tid, nemlig:

- drikkevannsforsyning for mennesker og dyr

- fiskens frie gang i vassdrag som skal produsere fisk

- plantenes vannforsyning, herunder kunstig vanning i områder med util-

strekkelig nedbør i vekst-tiden.

Av disse livsviktige behov er det særlig det som angår planteproduksjonen som

det ser ut til vil komme vanskelig ut i forhold til resipientbehov og almene

interesser spesielt, men også i forhold til kraftproduksjonen.

I forholdet mellom uttak av vann til jordbruksvatning og de almene interesser,

herunder fiskens frie gang og resipientkapasiteten er stikkordet "vilkår om

minstevassforing".

De relativt store uttak til vatning i enkelte av de vassdragene som er regu-

lerte for kraftproduksjon, har vekket kraftutbyggernes interesse, og det kan

bli krevd erstatning for vann som ellers ville kunne produsere kraft.

Miljøverndepartementets målsetting for sanering av avløpsanlegg er følgende:

Alle byer og tettsteder skal i begynnelsen av 1990-årene ha utbygget til-

fredsstillende avløpsanlegg.

Nar det gjelder fremdriften med % redusere de kommunal€ utslippene, er

dette forutsatt å skulle skje i tre trinn:

Første trinn:

Samle mindre eksisterende utslipp i hovedtransportsystemerog lede

disse til de mest egnede resipienter.

Annet trinn:

Bygging av renseanlegg.

Tredje trinn:

Utbedring av det eksisterende ledningsnett.
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Bortsett fra enkelte dalforer p& stlandet og indre fjordbygder pa Vestlandet,

inntreffer de ekstreme tørkesomre med års mellomrom i de områder hvor konkur-

ransen om vannet er størst. De fleste år vil vatningen være en relativt liten

belastning på vannføringen i vassdraget.

Det burde være mulig komme frem til en ordning som prioriterte vatningen når

de ekstreme tørkesomre inntraff på bekostning av endel andre interesser.

Vassdragsloven av 15. mars 1940 blir av og til hevdet å være ute av takt med

den samfunnsutvikling vi har hatt i de forløpne år, og den rettsoppfatning som

har festnet seg som følge av denne utviklingen.

s 1 definerer hva som er et vassdrag og gir eiendomsretten til den som eier

grunnen det dekker hvis ikke annet følger av særskilte rettsforhold.

Et vassdrag er alt fra bekker, elver, vann og innsjer m.v. som passeres inn-

til vassdraget når havet.

Et inngrep i et vassdrag får normalt ikke bare betydning for eiendommen der

inngrepet foretas, men også for andre eiendommer og rettighetshavere langs

vassdraget.

S 8 i vassdragsloven setter derfor forbud mot tiltak i vassdrag uten særskilt

adgang eller hjemmel i lov.

Saerskilt adgang kan f.eks. vere samtykke fra rettighetshaverne i vassdraget.

Hjemmel i lov har grunneierne etter $ 14 til vannforsyning for mennesker og

dyr, samt til jordvanning og teknisk bruk på eiendommen. Denne rett er bare

begrenset av at andre grunneiere til vassdraget har like rett, og at vannet i

tilfelle må fordeles etter S 15.

Siden det har vært, og i store deler av vårt land er vann nok, har det aldri

bydd på noen store vanskeligheter å forsyne seg med vann i vassdragene til de

formål som S 14 og S 15 omfatter.

Det har heller aldri bygg på noen store vanskeligheter mellom grunneierneå få

fordelt vannet etter S 15.
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NVE (Otnes) har etter resultater fra noen målinger som ble tatt i noen utvalgte

elver på Østlandet da vannføringen var på det laveste sommeren 1976, laget en

illustrasjon som viser det spesifikke lavvannsavløpet i 1/se/a.

1 2
liter/sekund. km2

LENA
BRÅSTADELVA

co STOKKELVAf
0)
T- VIS MUND A
z RIND ALUa:
LU MOELVAss BRUMMUNDA
0

FLAGSTADELVACl}

a: FURALU
C, SVARTELVAz
1 FOSSELVAat
s VIKSELVACl}
z ASTAz• JØMMNA>
> FLISA<
..J KUGGERUDAA

VRANGSELVA

REG. I NÆREN

REG. IROKOSJØ

De fem første elvene ligger i Oppland fylke. De øvrige ligger i Hedmark.

Som det fremgår varierer den spesifikke vannfør ingen sterkt fra vassdrag til

vassdrag.

Det er vassdragenes selvreguleringsevne som avgjør hvor stor den spes ifikke

lavvannsfør ingen blir. Utbredelsen av innsjøer, myrer og losavleiringer er

faktorer som øker selvreguleringsevnen.

Illustrasjonen viser at det er små mengder vann som står til disposisjon for

vatning i tørre år i de fleste av de uregulerte vassdrag.

Moel va og Svartelva er regulerte, og viser hvorledes beskjedne reguleringer

kan oke lavvannsforingen.

Regulering ved bygging av dammer for oppsamling av vann for vatningsformålog

for å sikre en viss lavvannsforing for å beholde vassdragets karakter, bør bli

en meget viktig oppgave i de vanningsinteresserte distrikter med stor konkur-

ranse om vannet.
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Større vatningsanlegg med Svartelvaog Furua elv som vannkilder

Vatningsareal Kapasitet

Kveken vatningsanlegg 1 100 dekar 20s '/ Svartelva

Skattum vatningsanlegg 400 " 120 n II

Ole Agnar Skramstad,Skramstad 210 rt 36 n Furua elv

Kilden Fellesanlegg 1 015 II 145 n Svartelva

Karl Karterud,Kar terud 100 " 25 " Furua elv

Asbjørn Torp, Tofsrud 100 n 30 n II II

Erik Kjos, Hauks tad 170 n 28 II " 9f

Bjorn Besseby, Besseby 150 " 28 " II II

Sven Marken, Fugleseth 120 et 30 II It II

Henning Nordli, Norseng 130 n 36 n II II

Gudbrand Søberg, Romma 100 n 21 It n II

Magnar Storbæk, Grylling 100 n 30 " t It

Arne Magnus Slagsvold,Bjor by 250 n 36 " Svartel;a

Anna Skj&ker, Bjornstad 156 " 30 n II

Skoyen-Tofsrud Fellesanlegg 900 n 88 II II

Herman Hørsand, Hørsand 310 t 60 h II

Sverre Lystad m.fl. fellesanlegg 1 020 n 165 II II

Sinnerud m.fl. fellesanlegg 340 " 53 n n

1 166 n?/% 3
6 671 dekar (0,33 m /sek)

Vanningsintensiteten er følgelig 5 l/sek pr. 100 dekar, og arealene kan vatnes

i løpet av en uke.

Svartelva's nedborfelt er 495 a? og en avrenning på 0,7
2

1/sek/km vil

dekke behovet for vatningsvann.

Vatnin ens omfan i Norge

I de senere år har det vært en betydelig økning i arealer som kan vatnes her

til lands. Dette har satt vatningen i fokus, ofte uberettiget, i forurensnings-

sammenheng.
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Kapasitet

n?ye
Jordbruksareal

i drift 1000 daa

Vatna

areal I

Østfold 12.045 754,5 9,2

Akershusm/Oslo 8.462 800,0 6,3

Hedmark 22.542 1. 000 ,5 13,8

Oppland 29.279 911,0 16,3

Buskerud 16.585 499,7 14,8

Vestfold 12.230 430,5 13,2

Telemark 2.366 261,2 6,9

Aust-Agder 5.606 115,5 21,0

Vest-Agder 6.579 176,3 10,2

Rogaland 7.006 751,8 _4,0

Hordaland 526 475,5 2,3

Sogn og Fjordane 13.245 447,9 9,2

Møre og Romsdal 2.440 565,0 1,5

Sør-Trøndelag 729 679,5 0,5

Nord-Trøndelag 1.473 791,0 1,0

Nordland 278 513,0 0,5

Troms 63 263,0 0,1

Finnmark 107 94,2 0,7

Landet sum 141.561 9.530,0 7,4

Etter denne tabellen er vatningsarealet etter jordbrukstellingen 1979 8,5 % av

det fulldyrka jordarealet, og 7,4 % av jordbruksareal i drift.

Det synes ikke vere urimelig å anslå 1, 2 mill dekar vatnet areali 1990.

Dette er l2 8 av det jordbruksareal som av jordbrukspolitikkerne er forutsatt

i 1990.

3 3
Med fortsatt 60 m pr. dekar, blir vannbehovet 75 mill m vann, og på 45

vatningsdogn l,6 mill m? vann pr. døgn.
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Det viser seg at nesten 80 I av arealet som kan vatnes finnes i de 7 østlands-

fylker, og med Hedmark og Oppland som de største.

Hovedtrekkene i utviklingen er at vatning etter hvert er tatt i bruk i mer ned-

børrike deler av landet. De første anleggene ble bygget i dalførene på det

nordlige Østlandet og indre fjordbygder på Vestlandet som har et svært tørt

klima. Etter hvert er vatning tatt i bruk i fylker som en tidligere anså for å

ha tilstrekkelig med nedbør. Der er det særlig de tørkesvake jordartene som

blir vatnet.

Etter hvert som jordkulturen, plantematerialet og gjdslingspraksis er blitt

bedre, er en i stand til å nytte en større del av produksjonspotensialet på

arealene ved vatning. Vann som vekstfaktor er i sterkere grad blitt en mini-

mums fak tor og behovet for vatningsanlegg har økt. Med store investeringer og

intensiv drift er en også blitt mere sårbar for betydelige avlingsvariasjoner

fra r til r.

Det er naturlig se vatningen som et aktuelt tiltak i forbindelse med de mål-

settinger som er skissert i St.meld. nr. 32 (1975-76):Om norsk ernrings- og

matforsyningspolitikk og i St.meld. nr. 14 (1976-77): Om landbrukspolitikken.

Det er i ernæringsmeldinga tatt sikte på å øke landets sjølforsyningsgrad. Det

er forutsatt at jordbruksarealet i drift bør økes gradvis fra 9. mill. dekar i

1974 til 10 mill. dekar i 1990. Det dyrkete areal er forutsatt økt fra 7,9

mill. dekar til 9,0 mill. dekar i samme periode.

Andelen av matvareforbruket fra norsk jordbruk var i 1973 beregnet til 40 % pa

energibasis. Med det opplegget som er skissert i erneringsmeldinga vil denne

andel i 1990 oke til nermere 49 8. Kornarealet er forutsatt okt med 20 %.

Det vil være nødvendig  å  vurdere flere virkemidler i denne sammenheng og vat-

ning kommer da inn som et aktuelt tiltak. Det er flere grunner for dette. Det

er blant annet regnet med at vi har store arealer dyrkbar jord med så liten

vannkapasitet at de ikke vil kunne bære fram en økonomisk avling uten vatning.
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Begge steder synes det å være et betydelig nedbørsunderskudd både i mai, juni

og juli, mens det i de andre vekstmåneder er balanse eller overskudd. Ved bruk

av dette materiale må en ta hensyn til at noe av underskuddet i mai blir kom-

pensert ved et nyttbart magasinvolum fra vinteren. Hvor stort dette er må vur-

deres for den enkel te lokal i tet og jorda' s vannkapasitet. På den annen side

bør en også være merksam på at all nedbør ikke trenger være nyttbar, da det

kan forekomme regnintensiteter som kan betinge både overflate- og sigevannav-

renning. På den annen side vil noen  få  mm nedbør i en tørkeperiode ha li ten

effekt. Ta av vatn i veksttida kan trolig ofte komme opp i samme størrelses-

orden eller mere enn den nyttbare vannreserve i jordprofilet fra våren.

For enkelte lokaliteter kan også grunnvatnet bidra en del i vannhusholdningen.

Dette gjelder spesielt på elvesletter hvor grunnvatnet pulserer i takt med

elvevannstanden. Snøsmeltingsflommene kommer som regel på den tid vi har det

største nedbørsunderskudd (juni). Forsøk i forbindelse med elvereguleringer

har vist at det kan oppstå betydelige tørkeskader når dette naturlige samspill

blir endret.

Ellers synes grunnvatnet å bety forholdsvis li te i det totale bilde. Nyere

undersøkelser har vist at det må være meget gode kapillære forhold og kort av-

stand mellom rotsjektet og grunnvannspeil for at en vannforsyning fra grunn-

vatnet skal bety noe vesentligi det totale bilde.

Når kan det være aktuelt vatne?

Hel linje viser når plantene har behov for god vasstilgang. Brutt linje viser

perioder da vasstilgangen sjeldnere må forbedres. Figuren er tegnet på grunnlag

av et normalår på Østlandet. En viss forskyvning av periodene er derfor aktuelt

under andre forhold.
Mai Juni

Gras

Hstkorn

Bygg

Hvete

Potet, tidlig

Potet, sein

Gulrot, tidlig

Gulrot, sein

Lk

Hodekl, tidlig

Hodek5l, sein

Jordbær ----
Bringebær

Solber

Juli August September

Steinar Dragland
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Tilskottsordnin en (se vedle 1)

Med midler fra Landbrukets utbyggingsfond gis det statstilskott til faste og

flyttbare vatningsanlegg i jord- og hagebruk med 35 % - 50 8 av godkjent kost-

nadsoverslag (tilskottsgrunnlag). For de større anlegg kan tilskottet bli

justert ved sluttutbetalingen etter revidert regnskap.

Til anlegg for en enkelt eiendom gis 35 % tilskott til fast og flyttbart ut-

styr.

Fellesanlegg kan f? opptil 50 8 tilskott. Vilkret for at det kan gis storre

tilskott enn 35 % til et fellesanlegg er at tiltaket har svært mye å si for

utbyggingen av landbruksnæringen på stedet. Retningslinjene har hittil vært

slik (se vedlegg 2).

det gis 35 I tilskott til fellesanlegg som i sin helhet er flyttbart,

f.eks. tr ak torpumpe med HK-rør og spredere.

40 8 tilskott gis til fellesanlegg med fast opplegg, men hvor for-

holdene ligger tilrette for et mindre kostbart anlegg.

45 % tilskott gis til fellesanlegg som har fast opplegg i de sentrale

strøk av landet men hvor forholdene er slik at anlegget blir relativt

kostbart.

50 % tilskott gis til fellesanlegg med fast opplegg i fjell- og

fjordbygdene samt i Nord-Norge, når forholdene er slik at anlegget

blir relativt kostbart.

Avlin sresultater:

Vannfaktoren i planteproduksjonen fører til meget store variasjoner i avlings-

mengde fra år til år. Dette skyldes i første rekke de store variasjonene i ned-

børsmengde og nedbørsfordeling. Vatning bidrar til å stabilisere matproduk-

sjonen på et høgere og mer stabilt nivå enn det en kan oppnå uten vatning.

Avlingsokningen ved vatning varierer med de lokale forhold. Det kan vere store

variasjoner også innenfor den enkelte eiendom avhengig av bl.a. jordbunnsfor-
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Begrensningen i vanntilgangen melder seg først hos gras og det er også denne

veksten som vanligvis vatnes flest ganger i løpet av vekstperioden. En ser da

bort fra spesielle vekster som f.eks. lok som i mange tilfelle må vatnes

oftere, men med mindre mengder hver gang.

Avlingsokningen ved vatning av eng og beite er undersokt i mange forsk. P$

bresjsedimeter p Les ja har en i en forsøksserie oppnådd en meget betydelig

avlingsokning flere ar p rad. I middel av 10 forsok okte avlinga 660 til

1.118 kg tørt høy pr. dekar. I mer nedbørrike strøk vil det bli betydelig

mindre utslag for vatning, men et vesentlig moment er at en vil få en jevnere

avling fra år til år. Dermed har en et bedre grunnlag for å planlegge husdyr-

produksjonen. Uforutsette innkjøp av tilleggsfor unngås.

Hagebruksvekster

I hagebruket har vatning vært nyttet i lang tid. Arealmessig betyr det  ikke  så

mye, men produksjonen er intensiv og vatning er derfor av stor betydning.

Det er utført en rekke forsøk på dette felt i de senere år. Vatning er av

vesentlig betydning både for mengde og for kvalitet. I denne produksjonen har

kvalitet stor økonomisk interesse.

Det vises forøvrig til vanningsforsøkene som er utført ved Kise forsøksstasjon

pa Hedmarken.

Det vises likeledes til at det i NLVF-utredning nr. 83:

- Vatning på friland - er referert forsøk og undersøkelser vedrørende vatning

fram til midten av 70-ra.

konomi

Det foreligger svært lite materiale i Norge om økonomien ved vatning. Enkelte

vurderinger er utført, men ingen grundig analyse. Denne saken er tatt opp med

Norges landbruksøkonomiske institutt for en del år siden, særlig med tanke på

sammenligne ulike typer av anlegg. Materialet det her er tale om gir anleggs-

og driftskostnader for ulike anlegg. Dette er en viktig del av regnestykket.
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Registrering av areal, teknikk, anleggskostnader m.m. ved ringens personell i

samarbeid med brukeren.

Bearbeiding og sammenstilling ved ringens personell og/eller NLI.

Arbeidsforbruket: Med de forbehold som er nevnt ovenfor, viser materialet en

klar nedgang i arbeidsforbruk pr. dekar, fra rør - spreder, via rør - slange,

slange - kombi til vatningsmaskiner (Rel. tall henholdsvis l00 - 85-50-28).

Variasjonen er stor, med til dels større utslag innen de enkelte grupperinger

enn mellom gruppene.

Anleggskostnad: Disse vil rimeligvis variere mye fra anlegg til anlegg, alt

etter forholdene i det enkelte tilfellet.

I de registrerte anleggskostnadene, som stort sett refererer seg til an-

leggs&r 1975-76, er ikke inkludert verdi av eventuelt eget arbeid.

- Vatn in skostnader: Ut fra de registrerte data for arbeidstid, traktortid,

anleggskostnader m.m. er det gjort et forsøk på å beregne kostnadene ved

vatninga.

I og med at en mangler sikre data for teknisk/økonomisk levetid og vedlike-

holdskostnader for forskjellig vatningsutstyr, er det satt opp en del mer og

mindre diskutable forutsetninger for avskrivninger og vedlikehold.

- Nedgravde ledninger 4 8 (3 - 5)

- Elektr. framfr. og install. 5 n (4 - 6)

- Pumper 10 " (8 - 12}

- Overflaterør 8 n (5 - 10)

- Slange 13 n (10 - 16}

- Spredere 10 " (8  - 12)

- Vatningsmaskiner 13 " (10 - 16)

Vedlikeholdskostnadene er satt til 1 I av brutto anleggskostnad for nedgravd

utstyr, og 3-7 I for overflateutstyr. Rentekostnadene er forutsatt 9 8, mens

timeprisen for manuelt arbeid og traktor er satt til kr 35.

Felles for alle systemer er at avskrivninger, vedlikehold og rentekostnader

utgjør en vesentlig del av totalkostnadene, stort sett 70 - 80 prosent.
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REGLER FOR TILSKOTT TIL VATNINGSANLEGG

(Gitt av Landbruksdepartementet mai 1971 i medhod au Vedtekter for Landbrukets utbuggingsfond, med
endringer april 1979. Se ogsd generelle regier for investeringstilskott til bruksutbugging.)

1. Definisjon

Disse regler gjelder for faste og flyttbare anlegg
som er nødvendige til vatning i jord og hagebruk.
Reglene gjelder også for kombinerte anlegg for vatn
og gylle der det er klart behov for vatning.

Tilskott kan gis til nyanlegg og til utviding av
eldre anlegg n&r arealet okes.

Tilskott gis ikke til fornying eller modernisering
av anlegg.

2. Krav til tiltaket og braket

Anlegget må være dimensjonert slik at det til-
fredsstiller behovet på. de aktuelle bruk. Der det
anses teknisk - økonomisk riktig, kan anlegget
bygges for et framtidig behov.

Det må. være sikker tilgang på. vatn i de perioder
anlegget skal brukes. Vurderingen av dette skal
skje på bakgrunn av potensielt behov for vatn til
de bruk som sogner til vassdraget vatnet skal tas
fra. Viser en slik vurdering at tilgangen på vatn
kan bli for liten, bør det sørges for en løsning som
er tilfredsstillende for samtlige bruk som nevnt
ovenfor, jfr. forøvrig§§ 14 og 15 i vassdragsloven.

Antas allmenne interesser å bli berørt slik at til-
latelse etter Vassdragslovens §§ 104 og 105, jfr.
$ 106, er nødvendig, må søknaden forelegges Norges
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen.

Dersom ikke vatn og grunn til anlegget disponeres
av interessentene, må dette forholdet være ordnet
ved avtale eller ved skjønn etter vassdragsloven.

Tilskott skal som regel ikke gis til enkeltanlegg
dersom fellesanlegg gir en  bedre  løsning.

Ved fellesanlegg må det dannes andelslag med
vedtekter og styre, eller undertegnes avtale om for-
deling av kostnadene med anlegg og vedlikehold
m.v. Avtalen må tinglyses. Vedtektene må god-
kjennes av departementet.

Når forholdene ligger til rette for det, bor ndven-
dige anlegg for vatning og vassforsyning kombine-
res.

Materialer som nyttes til anlegget, må tilfreds-
stille kra vene i Norsk Standard, der slik standard
er vedtatt. Ikke standardiserte produkter må til-
fredsstille de krav som settes i det aktuelle tilfelle.

Alle større anlegg skal ha måler for vassuttaket,
og det skal føres protokoll over anleggets drift.

Dersom vedkommende interessent ikke eier bru-
ket, må han ha hjemmel til å gjennomføre arbeidet
i forpaktningskontrakt eller annen avtale som gjel-
der i minst 10 år.

Når det gjelder vurderingen av hvilke bruk som
er tilskottsberettigede, vises til pkt. 2 i generelle
regler for investeringstilskott  til  bruksutbygging.

3. Plan]egging

Anlegget må være planlagt av fylkesagronom eller
annen planlegger som landbruksselskapet kan god-
kjenne.

Planen og kostnadsoverslaget skal omfatte nød-
vendige arbeider med å skaffe fram vatn, samle-
dam, eventuell pumpestasjon med tilhørende kraft-
forsyning, faste og løse ledninger for spreiing av
vatn, hydranter og spredere, og arbeider for l redu-
sere eventuelle skader for tredjemanns interesser.

I overslaget kan også. tas med avgift for plan utar-
beidet av landbruksselskapet, tinglysingsgebyr,
kopieringsutgifter ol. Andre utgifter til planleg-
ging, tilsyn og kontroll kan tas med i den utstrek-
ning de anses rimelige og de ordinære planleggings-
organer ikke kan påta seg arbeidet.

Spesielt gylleutstyr tas ordinært ikke med i over-
slaget, heller ikke kostnad med tankvogn som er
påmontert kombinert vatnings- og gyllepumpe. Det
samme gjelder kostnad til brukt utstyr.

Utgifter til skjønn og direkte erstatninger skal
ikke tas med i kostnadsoverslaget.

Planen skal best3 av:

a. Kart, skisse eller flyfoto i høvelig målestokk der
eiendomsgrenser, jordbruksareal, vatningsareal,
høydeforhold m.v. og hvor det prosjekterte an-
legget med overflateutstyr er lagt inn.

b. Tegninger av eventuell pumpestasjon, inntaks-
dam eller samledam m.v.

c. Nodvendige detaljtegninger.
d. Beskrivelse av arbeidet.
e. Kostnadsoverslag og forslag til fordeling av ut-

giftene forfellesanlegg.
f. Oppgave over det areal som skal vatnes, størrel-

sen av det planlagte vassuttak og vassdragets
nedbørfelt.

g. Vurdering av nytten ved anlegget og eventuelle
ulemper som anlegget antas  A  kunne medføre.

h. Oppgave over antatt eller målt minstevassføring
i vassdraget.

i. ·Oppgaveover andre uttak i vassdraget og even-
·tuelle utslipp som søker har oversikt over, og
som kan ha betydning for vatnkvaliteten.

4. Tilskott

a. Til anlegg på enkeltbruk kan det gis tilskott
med 35 $%av godkjent kostnadsoverslag.

b. Til fellesanlegg kan det gis tilskott med fra 35
til 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
Vilkåret for at det kan gis større tilskott enn
35 %, er at tiltaket har svært mye å si for utbyg-
gingen av landbruksnæringen på stedet.
Ved vurderingen av hvor stort tilskott som skal
gis, tas omsyn til hvor lang tid det tar for til-

Fellestrr A.s 6.79. 8000
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11. Utbetaling

Tilskottet utbetales etter anmodning fra tilsyns-
mannen når hele arbeidet er ferdig.

Det kan utbetales ett forskott på inntil 75 % av
innvilget tilskott når tilsvarende del av arbeidet
er utført.

Innvilgingsmyndigheten gir melding omhvilke
vilkår som for øvrig ml oppfylles før forskott kan
utbetales.

Er ikke arbeidet. ferdig innen den fastsatte fris-
ten, og søknaden heller ikke er fornyet, skal ti-
skottagrunnlaget justeres i forhold til nytten ved
det utførte arbeidet.

12. Tilbakebetsling

Er det etter justering som nevnt i pkt. 11 utbetalt
for mye tilskott, skal den overskytende del kreves
tilbakebetalt.

Tilskottet kan kreves tilbakebetalt, helt eller del-
vis, dersom det oppstår forhold som er i strid med
forutsetningene som er nevnt i pkt. 5. Det samme
gjelder dersom anlegget eller deler av det blir flyttet
fra bruket, med mindre flyttingen skjer til et bruk
som etter reglene kan få tilskott til vatningsanlegg.

Krav om tilbakebetaling ved salg må settes fram
av landbruksselskapet innen 6 måneder etter at
fylkeslandbruksstyret har fått melding om salget,
(jfr. det som er sagt i søknadsskjemaet om tilskotts-

mottakerens plikt til A gjøre nåværende og even•
tu elt ny eier kjent med forutsetningene for tilskot-
tet).

Er tilbakebetalingskravet grunnet i andre for-
hold, m& det settes fram innen 6 mneder etter at
landbruksselskapet har fått melding om forholdet
fra jorddyrkingsinspeksjonen eller landbrukssel-
skapets fagfunksjonærer.

Gjelder tilbakebetalingskravet en interessent i
et fellesanlegg, skal kravet avgrenses oppover-til
det som svarer til vedkommendes andel av utbetalt
tilskott.

Om motregningakrav, se pkt. 5.
Krav om tilbakebetaling kan ikke settes fram sei-

nere enn 10 år etter at tilskottet er utbetalt.

13. Dispensasjon

Landbruksdepartementet kan i særlige tilfelle fra-
vike bestemmelsene i disse reglene så fremt de ikke
er fastsatt ved stortingsvedtak.

14. Klage

Vedtak somer truffet i medhold av disse reglene
gir klagerett etter lov av 10. februar 1967 om be-
handlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltnings-
loven) kap. VI.
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Fellesanle
tilskott

kan f o til 50 8

Vilkåret for at det kan gis større
tilskott enn 35 % til et fellesan-
legg, er at tiltaket har svært mye
å si for utbyggingen av landbruks-
naeringenp stedet, f.eks. de til-
felle der det er vanskelig for
brukere som ikke er eiere av vann-
kilde å få komme med i et felles-
anlegg uten en særlig oppmuntr ing
til så bred deltakelse som mulig,
dersom det er vann nok.
det har hittil vært vanlig a gi

35 8 tilskott til fellesanlegg
som i sin helhet er flyttbart,
f.eks. traktorpumpe med HK-rr
og spredere.

t 40 8 tilskott fr vanligvis fel-
lesanlegg som har fast opplegg,
men hvor forholdene ligger til-
rette for et rimelig anlegg.

* 45 % ·får vanligvis fellesanlegg
med fast opplegg i de sentrale
strøk når forholdene er slik at
anlegget blir relativt kostbart.

* 50 % får vanligvis fellesanlegg
med fast opplegg i fjell- og
fjordbygdene, 0g i Nord-Norge,
når forholdene er slik at an-
legget blir relativt kostbart.

Etter reglene kan Statens land-
bruksbank gi lån til vatningsanlegg
inntil tilskott+ lån er lik 80 %
av godkjent kostnadsoverslag. Inn-
vilgelse av lån og lånets størrelse
er avhengig av lånerammen i forhold
til søkermassen.

Statstilskottet er et en an stil-
skott

Statstilskott til vatningsanlegg
er i prinsippet et engangstilskott,
selv om deter adgang til a gi til-
skott til utviding av eldre anlegg
nar vatningsarealet okes, f.eks.
ved nydyrking, kjøp av tilleggsjord
eller ved langsiktig forpaktning.

Anlegg som er eldre enn 20 år og
som ikke er blitt moderniserte
eller hvor generasjonsskifte nylig
har funnet sted, kan få tilskott
til nødvendige nyanskaffelser etter
departementets avgjørelser.

Når brukere som har vatningsanlegg
fra før som det er gitt statstil-
skott til, går inn i et fellesan-
legg, vil de få tilskott bare til
utstyr på sine eiendommer for faste·

installasjoner som er nødvendige
for å utnytte fellesanleggets vann-
forsyning.

Det gis tilskott til vatningsdelen
når anlegget er kombinert for hus-
dyrgjdselspreding (gylle), nar det
er klart behov for vatning.

Hva med drikkevann o brannsluknin?

Det gis også tilskott til vatnings-
anlegg som er kombinert med drikke-
vannsforsyning. Vatningsandelen av
totalkostnaden blir fastlagt av
landbruksdepartementet i samarbeide
med kommunaldepartementet som gir
tilskott til vannforsyningsdelen.

Ndvendig ekstra
brannslukning kan
skottsgrunnlaget
ekstra kapasiteten
nyttes til vatning.

Landbruksselska
de artement av 'or

kapasitet for
tas med i til-
dersom
også

denne
kan ut-

Hvor det er alternative muligheter
mellom å pumpe vann og å bruke
naturlig trykkvann (gravitasjon),
vil tilskott bli gitt til anlegg
med naturlig trykk når det blir
vurdert teknisk/okonomisk for-
svarlig.

Når det blir valgt særlig kostbare
løsninger i forhold til det som er
vanlig praksis, eller kostnaden
synes urimelig høy i forhold til
nytten, kan tilskottsgrunnlaget
bli redusert.

0 landbruks-

Tilskottet avgjøres av landbruks-
selskapet for enkeltanleggenes ved-
kommende, mens tilskottet til fel-
lesanleggene avgjøres av landbruks-
departementet.

Med hensyn på tillatelse til uttak
av vann avgjøres de fleste enkelt-
anlegg i Landbruksselskapene.

Bare fellesanleggeneog de enkelt-
anleggene som kan ha noen skadelig
innflytelse på vannkilden eller
som det knyt ter seg andre vanske-
ligheter til, blir sendt til Land-
bruksdepartementet.

Landbruksdepartementet avgjør
hvilke vannuttak som må vurderes
av vassdrags- og miljovernmyndig-
hetene
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anlegg. Disse undersøkelsene er nå over 20 år gamle og det er i dag ingen grunn

til å tro at husholdningsforbruket på landsbygda er lavere enn i tettstedene.

For fremtidige anlegg av mindre målestokk bør det regnes med følgende vann-

mengder:

1. Husholdningsforbruk 250 1/p.a.

2. Eventuelt off. forbruk 100 l/p.d.

3. Industriforbruk 150 1/p.d.

4. Lekkasjer på nett 100 1/p.d.

Ute på landsbygda hvor forsyningen bare dekker husholdningsforbruk må en legge

til vannbehov for dyr og lekkasjer.

Hester 30 - 60 1/d (150 - 200)

Melkekuer 45 - 160 1/d (200- 250)

Svin 15 1/d

Sau 8 1/d

Geit 6 1/d

Fjærfe , 2 1/d

Tallene i parantes gjeldernår gjødselen skal pumpes.

3. GROV OVERSIKT OVER VANNVERK - STORE OG SMÅ

For å belyse forholdene mellom små enkeltanlegg og store vannverk har jeg satt

opp følgende oversikt:

P. tilknyttet Antall anlegg Antall ersoner 8

<s 150000 600000 15

5 - 100 2000 200000 5

100 - 1000 1000 300000 8

>1000 400 3000000 72

100 8
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5. HVILKE FORHOLD KAN VIRKE PAVANNFORSYNINGEN I FORBINDELSE MED VASSDRAGS-

REGULERINGER

En grov oversikt over forhold som kan ha betydning for vannforsyningsanlegg:

l. Forurensnin er fra anle sarbeidene

a) Avløp fra brakker, verksted o.l.

b) Avlop fra tunneldrift, spyling o.1.

c) Tilfeldig oljesol o.l.

d) Kanalisering, damfotrensk o.l.

e) Veibygging, deponering av tippmasser.

2. Redusert vannførin i elver o bekker

a) Bruken av vassdraget som resipient.

b) Endret vannkvalitet.

c) Endret grunnvannstand.

d) Bunnfrysing.

e) Vanskeliggjr vannhenting direkte fra elv til suppleringsvann,

brannvann o.l.

f) Endret gjennomstrøm i innsjø.

3. Vannstandsendrin er i magasin

a) Grunnvannsvariasjon.

b) Vanskelig å hente vann p.g.a. reg. høyde.

4. Drenas'e til tunneler

a) Lokal grunnvannssenkning.

b) Redusert nedslagsfelt til brønn.

c) Skade på borebrønn i fjell.
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overraskende og som oftes ubeleilig. Når vannforsyningen svikter så vil som

oftest eieren stille seg følgende spørsmål:

Er det frost?

Er det lekkasje?

Er bronnen trr? Hvor for?

Har forbruket vært ualminnelig stort?

Det er ikke alltid lett finne forklaringen når uforutsette situasjoner opp-

står og det er nettopp her det melder seg problemer - både praktiske og øko-

nomiske. (A være uten vann i kortere eller lengre perioder er noe vi alle vet

hva betyr). Om grunneieren ikke finner en rimelig forklaring på sitt eget an-

legg må andre forhold sees på.

Spørsmålet om reguleringen kan ha betydning reiser seg, og brønneieren legger

frem saken for regulanten.

Etter befar ing mellom partene finnes kanskje en forklar ing, kanskje ikke. Er

det innlysende at grunneieren er berørt tror jeg de fleste saker løser seg ved

minnelig overenkomst mellom partene. Det finnes imidlertid en rekke eksempler

på at saken ikke er innlysende og partene kommer ikke til enighet. Bevis-

materialet er dårlig fra begge parter og saken blir da ofte henlagt i påvente

av et skjønn som skal ta standpunkt til saken.

Grunneieren kan imidlertid ikke være uten vann for hus og dyr - og for egen

regning må han skaffe seg vann på en eller annen måte før skjønn er holdt.

Etter en viss tid kommer skjonnet som avsier sin dom og ar grunneieren med-

hold i sin påstand vil den fremtidige vannforsyning trolig være løst. Men

perioden fra vannforsyningen sviktet til saken ble lost 'ar ofte medfort be-

tydelige problemer for grunneieren.

Hadde forholdene omkring denne saken vart tilstrekkelig vurdert for reguler-

ingen slik at grunnlagsdataene var klare ville det hele trolig vært løst i

minnelighet.

Det kan nevnes en rekke eksempler pa tilsvarende saker, og fra min praksis skal

jeg trekke frem enda noen eksempler.
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Det finnes selvfølgelig eksempler der kravene og muntlige opplysninger går

langt ut over de sannsynlige skader og ulemper, men en står også her uten be-

vismateriale og en kan vil si at det ofte gies urimelige erstatninger av denne

grunn.

Disse eksempler viser noen av de situasjoner som kan oppstå og jeg er av den

bestemte mening at mange saker kunne fått et bedre og riktigere utfall om det

før reguleringen var foretatt sakkyndige vurderinger også på dette feltet.

7. HVA KAN GJRES FOR A REDUSERE DE JKONOMISKE OG PRAKTISKE PROBLEMER SOM KAN

OPPSTÅ I FORBINDELSE MED VASSDRAGSUTBYGGINGEN

Det er ikke enkelt å finne en løsning på de problemer som er nevnt i det fore-

gaende. M#lsetningen er klar nok "Re ulerin sinn re et skal ikke medfore at

vannfors ningen blir dårli ere etter en vassdraasre uler in ". Dette synes jeg

er helt vesentlig ettersom en god vannforsyning er helt nødvendig for å opp-

rettholde bo- og drivemuligheter.

For vere sikre på at forholdene ikke endres i negativ retning, må det sørges

for at det i god tid før reguleringsinngrepet blir foretatt nødvendige sak-

kyndige registreringer og målinger, og at disse blir fulgt opp etter et nærmere

fastsatt program. Stikkord for slike registreringer og målinger:

1. Lokalisering av vannkildene.

2. Registrere forbruk og kapasitet.

3. Vurdere mulighetene for suppleringsvann til den aktuelle eiendom.

4. Vurdere grunnvannsstand, vannforinger o.l.

5. Kartlegge de hydrogeologiske forhold.

6. Utarbeide nødvendige måleprogram for vannkvalitet, grunnvannsmålinger,

vannforinger o.l. over en lengre periode.

Med sakkyndige vurderinger av disse forhold vil en f et materiale til & be-

dømme om reguleringsinngrepet vil føre til endringer av vesentlig betydning

for vannforsyningen.

Om reguleringen medfører problemer av noen betydning - så må tiltak iverksettes

for etablere ny vannforsyning. Er det tvil om betydningen, har en et godt

grunnlag for å følge utviklingen over lengre tid, og til sist, men ikke minst

- vi har et skikkelig grunnlag legge fram for et eventuelt skjønn slik at

det blir en rettferdig avgjørelse dersom det oppstår tvist mellom partene.
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NEDDEMMING AV AREALRESSURSER

O.ing. ddbjorn Dammerud, NVE

Neddemming av arealer er et av de større inngrep ved vannkraftutbygging. Det

legges beslag på alle arealkategorier fra dyrket mark og skog til karrig berg-

landskap i høyfjellet. Av og til blir rene naturperlerog viktige biotoper for

flora og fauna demmet ned. De neddemmede områder blir ikke bare omdannet til

vannarealer, men i den tid et reguleringsmagasin er nedtappeter regulerings-

sonen som regel et svært lite hyggelig syn i landskapet. Jeg skal i dette fore-

drag ikke gå særlig meget inn på de estetiske og rent naturvernmessige sider

ved neddemming, men forsøke å gi et bilde av konsekvensene for en mer lang-

siktig utnyttelse av våre arealressurser ved neddemming.

I denne forbindelse kan det være interessantå skjele litt til hva man har

gjort i en del andre land. Aswan-dammen i Egypt er et av de mer kjente oppdem-

minger i vår tid der Lake Nasser ble dannet. Dette prosjektet er vel mest kjent

for de kulturminner som gikk tapt og redningsaksjonene som ble organisert for

å berge en del av disse.

Ligende gigantprosjekter finner vi mange eksempler pa omkring i verden. I Eu-

frat finner vi store damanlegg bl.a. Kebandammen i Tyrkia som danner en kun-

stig sjo p 685 m, 94 landsbyer med tilhorende dyrket mark ble fullstendig

neddemmet, mens 101 andre landsbyer ble delvis berørt. 5 170 familier med ca.

30 000 personer måtte fraflytte neddemmingsområdet. Beasdammen i Uttar Pradesh

i India demmer ned 283 km1and som 16 000 familier matte flytte fra. Bhakra

dam også i India demmer ned 168 km2 og flere byer bl.a.Bhakra og Bilaspur

måtte evakuere. Prosjektene synes brutale, men det må her innskytes at det i

flere slike prosjekter inngår store irrigasjonog kultiveringstiltak som skaper

nye og kanskje bedre levevilkar for mange mennesker. TWA prosjektet i USA er
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vike plass for inntakskanalen. Til gjengjeld kan to andre gårder ta i bruk i

alt ca. 40 daa hvorav 16 allerede er fulldyrket. Ved siden av dette er flere

hundre daa flomsikret.

Den største neddemming av produktive arealer som er gjort i Norge finner vi

ved Rossvatn. Her er satt under vann i alt ca. 15 000 daa, hvorav 772 daa

dyrket mark og 60 bruk ble berørt. Barskogen var glissenog anslått til 1500

m3 og bjørkeskogen til 10 000 favner ved. En del beitemark for rein og flytt-

leier ble også satt under vann.

Disse områdene hadde tilhørt Hatfjelldalsgodset som Staten kjøpte i 1900 og

solgte videre til bygslere og nybrottsmenn, unntatt de arealer som lå under 10

m kurven for Rossvatnets oppdemming. Utbyggingsplaner forelå på et tidlig sta-

dium. Likevel ble det fra Landbruksdepartementet gitt bidrag for dyrk ing og

oppføring av bygninger under denne grense. I St.prp. nr. 47 for 1954 heter det:

Det synes å fremgå at grunneierne og de stedlige jordbruksautoriteter

ikke har tatt de omhandlede bestemmelser i skjøtene alvorlig, men åpent

satt seg ut over dem i den skjebnesvangre villfarelse at den planlagte

fremtidige oppdemming var "et produkt av en eller annen offentlig fan-

tast, som ikke kunne tillegges særlig meget av real itet".

Det hører med til historien at det ble gitt full erstatning for det som ble

neddemmet.

Orklautbyggingen er det utbyggingsprosjekt som har vært særlig omdiskutert på

grunn av tap av potensielle jordbruksressurser i den seneste tid. Både på Ner-

skogen og i Innerdalen går store arealer med gode produksjonsmuligheter tapt.

Dette var noen spredte konkrete eksemplerpa hvilke konsekvenser regulerings-

magasiner har krevet her til lands.

For å gi et bilde av omfang av naturinngrep som følge av vannkraftutbyggingen

er det i Energimeldingen tatt inn noen oversikter utarbeidet av Statistisk

sentralbyrå.
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Tabellen gjelder vassdrag under utbygging pr. 01.01.79, dvs. ca. 15 TWh (l TWh

= 1 milliard kWh), som utgjør ca. l0 8 av vårt økonomisk nyttbare vannkraft-

potensial og bør rent statistisk kunne regnes som et relativt representativt

utvalg.

Hva kan denne tabellen fortelle?

166 daa fulldyrket jord vil i lavlandet kunne være levebrød for en dyktig

bonde. I fjellbygdene vil det samme areal supplert med beite og annen utnytt-

else av skog og utmark kanskje kunne brodfo 3-4 bonder med god hjelp fra stor-

samfunnet gjennom inntektsoverføringer.

Av de 13 700 daa skog må vi regne at det som ligger over 700 m o.h. er lauv-

skog av svært liten verdi selv om vedfyring kommer mer i skuddet. De øvrige

arealer kan svert optimistisk antas a gi en arlig produksjon pa ca. 3000 n?

til en førstehåndsverdi av 600 000,- kr. Dette kan kanskje brødfø 6 lavtlønnede

skogsarbeidere.

Et beiteareal på 22 500 da antas å produsere for til ca. 1300 sauer, dvs. be-

setning for 10 bruk.

Selv om vi multipliserer disse tallene med 10 blir det beskjedne tall, men vi

kommer nærmere det bilde som er representativt for hele vannkraftsystemet.

Mange vil være av den oppfatning at hensynet til selvforsyning og matproduksjon

må gå foran elektrisitetsproduksjon. Vi må da ikke glemme at energi er mat,

eller omvendt. Det kan imidlertid være vanskelig se sammenhengen mellom

hydroenergi og mat. Jeg vil likevel vge et lite forsok.

Kunstgjødsel er nødvendig i verdens matproduksjon og den kan lages enten

direkte av elektrisitet eller nå helst av olje.
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De kornavlinger vi normalt får pr. daa her i landet dekker til sammenligning

kaloribehovet for l- 1,5 mennesker.

Forutsatt at energi disponeres riktig i stør re sammenheng vil dette enkle

regnestykke være en nyttig målestokk på hvilke verdier man har med å gjøre ved

alternativ anvendelse av arealer.
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Dessuten er det en rekke andre faktorer som virker inn på dyrkingsinteressene.

Av slike faktorer skal kort nevnes:

l. Versituasjon.+/- 10 8 synes ikke % vere en urimelig variasjon som skyldes

godt eller dårlig vær - sen eller tidlig høst.

2. Tilgang på dyrkingsmaskiner. I anleggsperioder får maskinene andre oppgaver

og dette kan være en direkte årsak til redusert aktivitet i jordbruket.

3. Den økonomiske situasjon for jordbruket. Overskudd i jordbruket fører til

økte investeringer - ikke minst i nydyrking.

4. Dyrkingskostnader i forhold til det offentlige tilskudd, statlig og kom-

munalt. Her virker også skatteregler inn.

5. Andre tilskottsordninger - driftsbygning m/dyrk. program.

- beite- og fordyrkingslag.

- dyrkingsveier

I den massive påvirkningen av dyrkingsaktiviteten blir adkomstveier til

dyrkingsareal og særlig kraftverksveier en såpass beskjeden påvirkning at vi

neppe kan vente noe utslag i statistikk over dyrket areal. Heller ikke i

enkeltkommuner hvor kraftutbygging har et betydelig omfang, kan vi vente et

signifikant utslag - ikke minst fordi vi må regne med en ganske sterk for-

skyvning av rsak og virkning, d.v.s. at den positive virkninen vil matte

komme flere år etter at kraftverksveien er bygd.

Før vi ser på statistikken, må vi ta med litt om de tilskottsordninger som mest

direkte er rettet mot nydyrking av jord.

Tilskott til fulld rkin og overflatedyrking

Tilskottet er begrenset av en øvre kostnadsgrense som fastsettes av Stortinget

og som de siste arene har vart kr 2.400,-/pr. dekar. Av dette belopet eller en

lavere, beregnet kostnad, blir det gitt et tilskott som varierer fra 100 % til

40 % og med O tilskott til bruk med over 500 dekar dyrket jord fra før.
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skottet gjelder oppføring av melkingsanlegg eller tørke- og lagerrom for for,

men ordningen utløser også de vanlige tilskott til veier, kanaler og dyrking.

Dyrkingstilskott gis som nevnt med 100 % til nærmere bestemt areal og for jord

som departementet fastsetter.

Det er særlig i forbindelse med utnyttingen av dyrkingsressursene i fjellet og

utviklingen av beite- og fordyrkingslag at kraftverkenes anleggs- og erstat-

ningsveier fr en stadig økende betydning. Dette skal vi komme tilbake til

senere i innlegget.

Tilskott til 'ordbruksveier

Ar om annet har staten ydet tilskott med 25 - 30 mill. kr pr. år til jordbruks-

veier. Ca. l/4-del av belopet er gitt til skalte dyrkingsveier.

Tilskottet er kr 45,- pr. meter med tillegg for "særlig kostbare veiparseller"

som bruer og fjellskjering med inntil 50 8 av kostnadsoverslaget. I praksis

ligger tilskottet nå like under 50 %, mens den andre l/2-delen av kostnadene

kreves finansiert lokalt av grunneierne eller kommunen.

I mange tilfeller har kraftverkene betalt en del av denne egenandelen som er-

statning for utbygging eller for retten til å bruke veien i forbindelse med

utbyggingen av kraftverk. I det siste tilfellet blir kraftverkets andel ikke

regnet som jordbruksveiog får følgelig ikke tilskott. Men i alle tilfeller

blir veien lettere å finansiere for grunneierne og i enkel te tilfeller har

kraftverkenes andel vært så stor at en har nådd frem med vei til jordbruks-

ressurser som ellers ville ligget utenfor jordbrukets økonomiske ramme.

Vi skal nå gå over til se litt på tallene for dyrkingsaktiviteten her i

landet. Først det generelle bildet:

Fig. 1 viser areal dyrket jord i dekar i årene 1958 til 1980. Tallene for 1981

kommer i disse dager og ligger på over 80.000 dekar.

Nivået for statstilskottet til dyrking er også tatt med i en egen kurve. Tallet

gjelder maksimalt kostnadsoverslag det kan beregnes tilskott av og tilskottet

er en viss 8-andel av dette - varierende med "sosial profil".
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D rkin en i de enkelte kommuner

Følgende kommuner har uttalt seg: Tinn, Nore og Uvdal, Oppdal, Rindal, Surnadal

og Narvik.

Den generelle oppfatning i kommunene går ut på at kraftverksveiene har hatt

liten betydning for dyrking og seterdrift

For beiting av sau og ungdyr derimot, har disse veiene åpnet opp for betydelige

jordbruksressurser. Det gjelder særlig sauebeiter som kan ligge i uryddig ter-

reng og i store høyder over havet. Det kan ikke fremlegges tallmessige oppgaver

over omfanget av slik beiting eller hva det har betydd økonomisk i de enkelte

kommuner og fylker.

Også for utviklingen av beite- og fordyrkingslag har kraftverksveiene betydd

en del, sarlig i More 0g Romsdal og i Sor-Trondelag fylker. Oppsvinget av jord-

dyrkingen i disse fylkene må delvis regnes som en følge av beitelagene og der-

med av kraftverksveiene. En konkret beregning av tendensen er ikke forsøkt ut-

fort.

Litt uventet sitter en med det inntrykk at den største kredittposten for kraft-

verksveiene gjelder gårds- og bygdeveier. Dette gjelder en del bruk og grender

der veibygging ville bli så kostbart at jordbruket selv ikke kunne forventes å

forrente anlegget med noen rimelighet. Kraftverkene har også, som nevnt tid-

ligere, vert involvert med hel- eller delfinansiering av bruer, dels til eget

bruk, dels som erstatning.

Tinn kommune er et særskilt tilfelle og vi får ta med litt ekstra om denne

kommunen.

Kommunen har i rene 1974-80 okt sin andel av fylkets dyrkingsaktivitet fra

2,6 8 ti1 21,5 %.

Hva skyldes dette?

Herredsagronomen ser ikke noen umiddelbar sammenheng med kraftutbygging, men

gir folgende forklaring:

l. konomisk Kartverk bidro sterkt til % pvise dyrkingsreservene i kommunen.
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I denne situasjonen knytter det seg betydelig interesse til veier som kraft-

verkene bygger innover i fjellet.

I den svært begrensede intervju-undersøkelsen som er foretatt har herredsagro-

nomene uttalt at kraftverksveiene bare i liten grad har vært til nytte for

dyrkingsaktiviteten. I noen flere tilfeller har de samme veiene kommet til

nytte for beite- og fordyrkingslag oppe på fjellet. Når det gjelder veier til

avstengte bygder og enkeltbruk så er omfanget av kraftverkenes innsats en god

del større. Det kan gjelde hele veianlegg til bygder som ellers ikke ville

fått vei og det kan gjelde deler av veianlegg som bruer og større fjell-

skjæringer.

Erstatningsveier der imot planlegges og bygges slik at jordbruksnær ingen som

regel har stor nytte av disse veianleggene.

Sluttreplikk

Det er et sterkt behov for jordbruksnær ingen kunne ta i bruk dyrkingsres-

sursene i fjellet. Det gjelder særlig Vestlands-fylkene som har små jordre-

server i lavlandet. For mange bygdelag i disse fylkene er det ofte et spørsmål

om opprettholde bosettingen at det kan finnes dyrkingsjord til utvidelse av

næringsgrunnlaget.

Kraftverkene og andre institusjoner som f.eks. Televerket bygger veier i fjel-

let i stort omfang. Som regel skal disse veiene betjene de mest utilgjengelige

steder og blir derfor nadvendigvis liggende i svart urydlig og bratt terreng

og delvis i høyfjellet.

Jordbruket oppsoker det flate og "pene" terreng og interes.ene til de to parter

blir diamentralt motsatte. En kan  ikke  vente at de ulike interesse skal kunne

forenes i svært mange veianlegg.

Likevel sitter en med det inntrykk at jordbruksinteressene i mange tilfeller

ikke blir "oppdaget" i tide og at det ikke er noen som ivaretar lisse interes-

sene under planleggingsperioden for kraftutbyggingen.

På dette feltet tror jeg det fortsatt er noe gjore. Det er her snakk om å

finne en planleggingsprosess som for det første stiller informasjon til rådig-

hat for jordbruket om kraftverksplanene og som for det annet lar seg pavirke

av jordbruksinteressene der hvor dette er teknisk og økonomisk mulig.
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Fig. 3.

Tabell 6. Planlagt fulldyrking etter høgdesonar. Fylke. 1980. Dekar

Hgdesonar. Meter over havet

Fylke I alt 0-99 100-249 250-399 400-599 600-899 900 meter

og meir

I ALT •••••••••••106 575 45 313 30 423 10 178 9 325 9 247 2 089

Østfold ••.•••••• 3 533 l 114 2 439

Akershus og Oslo. 5 753 213 5 428 108 4

Hedmark ......... 12 748 2 5 254 1 249 2 545 3 433 265

Oppland ......... 9 338 647 1 235 2 769 3 288 l 399

Buskerud ........ 4 342 948 2 015 224 241 621 293

Vestfold ........ 1 281 1 083 198

Telemark ........ 2 308 843 463 287 289 394 32

Aust-Agder ...... 1 168 239 562 125 66 76 100

Vest-Agder ...... 1 189 484 325 297 83

Rogaland ........ 8 826 5 674 2 392 651 83 26

Hordaland ••••••. 4 566 2 993 600 528 332 113

Sogn og Fjordane. 3 820 1 711 1 206 739 140 24

More og Romsdal.. 12 838 7 918 2 587 1 837 410 86

Sor-Trondelag... 8 109 2 102 1 692 1 428 1 700 1 187

Nord-Trondelag.. 8 757 4 941 2 661 881 274

Nordland ........ 10 673 9 159 601 521 392

Troms ........... 4 034 3 037 974 23

Finnmark ........ 3 278 2 852 377 49

42,5 28,5 8 9,6 s 8,7 8 8,7 8 2,0 8
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Søya kr.v.

Hemme Vanlig 52,9 115,9 33,3 53,5 77,5 31,9 88,0

kt 75,3 215,5 98,8 260,6 172,9 91,5 185,3

Sum 128,2 331,4 132,1 314,1 250,4 123,4 273,3

Sør-Trøndelag

fylke Vanlig 3949,7 3592,3 2383,6 2634,0 3007,3 2294,9 2768,2

kt 2443,1 3622,0 2853,7 4178,8 4216,6 3521,0 2952,5

Sum 6392,8 7214, 3 5237,3 6812,8 7223, 9 5815,9 5720,7

Kraftanle g i Namdalen

Namsskogan Vanlig 45,3 44,5 35,9 60,8 52,2 51,9 71,1

kt 184,0 125,3 85,6 256,2 280,6 94,5 240,1

Sum 229,3 169,8 121,5 317,0 332,8 146,4 311,2

Røyrvik Vanlig 19,7 24,8 34,9 24,2 34,4 15,5 56,7

kt 38,7 130,1 103,4 76,6 123,2 107,6 54,0

Sum 58,4 154,9 138, 3 100,8 157,6 123,1 110,7

Nord-Trøndelag Vanlig 7042,7 6065,4 4340,3 4696,0 4052,1 2989,5 3808,8

kt 4446,0 3081,6 2981,9 3358,5 3558,3 2109,2 2566,1

Sum 11488,7 9147,0 7322,2 80 54,5 7610,4 5098,7 6374,9

Innset-verkene

Narvik Vanlig

kt

Sum

6,4

8,6

15,0

30,9

14,2

45,1

51,6

10,7

62,3

21,7

7,5

29,2

5,4

14,8

20,2

6,0

5,0

11,0

*

Nordland fylke Vanlig 1807,1 1456,4

kt

Sum

2820,0 2654,5

4627,1 4110,9

(100) (89)

1464,2

2925,8

4390,0

(95)

1808,7

2759,4

4568,1

(99)

2633,5

3329,3

5962,8

(129)

2575,7

3008,1

5583,8

3607,1

3758,3

7365,4

(159)
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vil bli utført i forbindelse med plassering av tunnelmassen i dalsokk o.l. blir

planlagt av jordstyret (landbrukskontoret) og utført i grunneierens regi med

ordinære statstilskott. TEV har altså intet å gjøre med selve jordplaneringen.

Tillopstunnelen fra Selbus 'oen

Ved inntaket, Selbusjøen, er det anlagt to tipper på tilsammen 37 dekar. Begge

plassene har TEV leid av H. Huitfeld. For oppfylling bestod området av bratte

dype dalsøkk, skogbevokst. Idag er terrenget hellende og delvis tilplantet med

furu direkte i tunnelmassen. En del av tunnelmassen er også benyttet til en

ca. 1200 m lang skogsbilvei, Høgsjølavegen, som har gitt veiutløsning for et

skogareal på 8614 dekar hvorav 4500 dekar er produktivt. Denne veien går dess-

uten til et beitefelt for ungdyr på 430 dekar med utvidelsesmulighet til 600

dekar. Skogarealet fordeler seg på 21 skogeiere, mens det er 17 medlemmer i

beitelaget.

Forspillet til denne skogsbilveien er ganske interessant. På et tidlig tids-

punkt i planleggingen av Bratsberg kraftverk fikk herredsskogmester Kjell

Nygard, ifolge et notat fra ham av 01.12.81, foresporsel fra TEV om de hadde

behov for utsprengt tennelmasse. På dette tidspunkt holdt herredsskogmester

Nygård på med planer om utbedr ing av en nedlagt skogsvei, Ståggåvegen, til

skogsbilvei. Dette er en veiparsell på ca. 1400 m og en avtale med TEV gikk ut

på at de skulle levere tunnelmasse gratis tippet på veibanen. Verdien av dette

ble satt til kr 70 000,-.

Parallelt med planleggingen av Ståggåvegen foregikk også planlegging av andre

skogsveier i området.Og etter at TEV hadde bestemt seg for en større tipp rett

opp for Selbusjøen ved Gråsteinmyra, åpnet det muligheter til en felles vei

for et skogsomrade og et storre beitefelt, Hogsjolavegen.

Høgsjølavegen og Ståggåvegen ble så vurdert sammen og resultatet ble en "tre-

kantavtale" som gikk ut på at TEV skulle levere stein og tunnelmasse utkjørt

p Hogsjlavegen til en kalkulert verdi, stor kr 70 000,-, og at Hgsjlavegen

vegforening skulle betale kr 70 000,- til Ståggåvegen vegforening.

Ialt er det fra tillopstunnelen tatt ut ca. 260 000 m1ost lagret masse.



131

Brur&k Kvl ov. o Kvl ned.

Veien som ble bygget ved bruk av tunnelmasse mellom U 875 og U 885, gr som

nevnt i ytre- og nedrekant av eiendommene Bruråk, Kvål øv. og Kval ned. Vei-

fyllingen er på enkelte strekninger 5-7 m høg. Denne veifyllingen virker som

en motvekt, forbygning, ved planering av de tilstøtende bakker og hauger på de

tre brukene. Planert areal vil bli, når det er fullført, fra ca. 15 dekar til

70-80 dekar på det enkel te bruk. talt er det på disse brukene planert eller

vil bli planert ca. 110 dekar mot veien. Samtidig har planeringen utløst ny-

dyrk ing av 35-40 dekar. dvs. en auke av dyrkaarealet i middel for disse 3

brukene p% 5-6 8.

Planering av de ovenfornevnte arealer hadde vært fullt mulig uten veien og bruk

av tunnelmasse. Veibyggingen har først og fremst fremskyndet planeringen, og

den har også ført til mindre masseforflytning.

Brukene Brurk, Kvl ov. og Kval ned. er idag p henholdsvis 289 dekar, 122

dekar 0g 220 dekar fulldyrka jord. Kval ned. eies av Trondheim kommune, men

drives som jordbruk. Driftsopplegget pa Brur&k er korn/grasproduksjon og ride-

senter. På de to andre brukene er driftsopplegget forproduksjon og husdyrhold.

Kraftstasjon o tverrsla - adkomsttunnel ved Ekle. Eklesbakken - Eklestrøa

Fra disse to tverrslag/phugg er det tatt ut ca.
3

320 000 m tunnelmasse.

Denne massen er plassert på flere steder og brukt på forskjellige måter. Endel

av massen er brukt til elveforbygning og veigrunn langs Nidelva, nedenfor og

ovenfor Tiller bru. Endel masse er plassert i bunnen av bekkdalen og inndaler

på tilstøtende og nærliggende eiendommer, mens resten er kjørt bort fra om-

rdet.

Plassering av tunnelmassen i bekk- og inndaler er gjort etter overenskomst med

grunneierne og da slik at det skulle lette seinere planering. Tunnelmassen er

lagt på forskjellige steder, tipper.

Den ene tippen er anlagt i grensen mellom eiendommen Gisvl og Ekle øv. i flere

dype daler. På eiendommen Gisvål er planeringsarbeidet kommet langt på veg og

regnes ferdig i 1982. Etter fullført planering vil det gi en tilvekst av full-

dyrka jord på ialt ca. 55 dekar, og bruket vil da komme opp på ca. 260 dekar
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Hele omradet er fylt opp med ca. 3 m tykt lag tunnelmasse. Idag nytter

gartneriet det oppfylte areal dels til lagerplass og dels til øvelsesbane for

kjøreskoler. Planering av tilstøtende areal med fulldyrking er mulig så snart

det er ønskelig. Hvor stort areal som en direkte kan si er innvunnet ved bruk

av tunnelmasse i Ekleomrdet er vanskelig å si bestemt, men antakelig ligger

det p 25-30 dekar.

Ved et av tunnelinnslagene ved Ekle hadde Bratsberg gartneri sin vanntilførsel.

På grunn av tunnelen ble vannet borte. TEV beklaget dette og lovte at de skulle

rette dette uten kostnad for gartneriet. TEV bekostet tilknytting til Trond-

heim vannverk. Problemet som har oppstått her er: Hvem skal betale den årlige

vannavgift?

Refleks 'oner/konklus 'on

Bygging av Bratsberg kraftverk har for en stor del foregått i et jordbruksom-

råde med dyrka jord like inn til anleggsplassene. Det er derfor naturlig at

anlegg av en slik art og størrelse, som Bratsberg kraftverk var, mer eller

mindre vil måtte berøre de nærmeste omgivelser. Det skal bygges veier, det skal

etableres riggområder, brakker, tunnelmassen skal plasseres m.m., samtidig vil

det i området bli stor trafikk bl.a. av store maskiner og biler. Alt dette skal

i det alt vesentlige foregå på grunnen til de tilstøtende eiendommer.

Før anleggsarbeidet starter opp er det derfor nødvendig med nøyaktige planer

og vurderinger hvor de forskjellige installasjoner skal plasseres, hvor veier

skal gå og ikke minst - hvor tunnelmassen skal plasseres eller brukes. Videre

er det viktig at rekkefølgen for igangsetting av de forskjellige operasjoner

blir nøye koordinert. - Under denne planleggingen er det viktig at grunneierne

blir koblet inn helt fra starten av og at de enkelte berørte områder mest mulig

blir sett under ett - "flerbruksplanlegging".

Mellom grunneierne og byggherren blir det som regel inngått avtaler om dispo-

nering/leie av areal i anleggsperioden. Disse avtaler bygger på gjensidig til-

lit fra begge parter. For byggherren er avtaler ofte å foretrekke framfor

rettslig skjønn. Rettslik skjønn er både tidkrevende og kostbart. Ved opprett-

else av avtaler er det viktig at byggherren forstår de ulemper og problemer

grunneieren får, og at han har de samme forståelser til disse ved avslutningen

av arbeider som ved igangsettingen. Det er også viktig at alle grunneiere blir

behandlet likt og at de har følelsen av det. - Menneskenes evne til å tilpasse
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SITUASJONENPABRUKENE I 1981

Bruk Driftsform Dyrka Planert Kan Netto Merknad

jord

da

da planeres tilv.

da da

1. Digre s Kjøttproduksjon 143 0 15 15 Ikke planert p.g.a. tvist med I

Storfe/sau TEV. T.-massengir spart mas-

Svin seforflytning.

2. Digre N Mjlk/kjott 200 48 0 17 T.-massespart masseforflyt-

ning.

3. Brurak Ridesenter 289 13 14 20 Ca. 10 da direkte innvunnet

Gras/korn ved bruk av t.-masse.

4. Kv?l o Kjøttproduksjon 122 10 0 7,5 T. -masse spart masseforflyt-

Storfe ning.

. Kv%l n Mjølkeproduksjon 220 75 0 13 13 da direkte innvunnetved

Slaktegris bruk av t.-masse.

. Gisvl Korn/gris 230 30 25 T. -masse spart masseforflyt-

Sandtak flytning.

. Ekle o Korn 180 0 25 25 Ikke jordplanert.g.a. tvist

Sandtak med TEV.

. Ekle/Lia Korn 130 25 0 25 25 da direkte innvunnetved

Bortleies bruk av t.-masse.

. Bratsberg Hagesenter+ 0 0 ca • 30 20 15 da direkte innvunnetved

Gartneri Anleggsgartneri bruk av t.-masse.
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Diskusjon

Lie: Jeg vil gjerne si litt om mitt inntrykk av anleggsveienes betyd-

ning for landbruket.

Det hender ofte at Jord- og Myrselskapet får henvendelse om å

undersoke potensielle dyrkingsareaier langs slike anleggsveier.

Mitt inntrykk er at anleggsveiene er en utløsende faktor til in-

teressene for utnyttelse av arealene. Det samme gjelder selvsagt

andre forhold, f.eks. nye karter.

Statskonsulent Arne Kvaale nevnte at man ikke har fått frem tall

som beviser at jordbruket har fått fremgang i kraftutbyggings-

kommunene, hvis jeg forsto han rett.

Jeg synes dette virket motstridende til mine inntrykk. Det ville

vært interessant å følge disse forhold over en lengre periode.

Det er mulig at flere av jordbrukerne i første omgang søker ar-

beid på anleggene for senere å investere i brukene slik at virk-

ningen kommer noe senere. Vi kjenner lignende forhold i hval-

fangstdistr iktene.

Jeg synes det som konsulent Kvarberg fortal te om virkningen av

Høysjølaveien stemmer godt med mine inntrykk. For 10-15 r siden

var jeg selv på myrbefaringer i Hoysjla omradet, som noe senere

ble detaljundersøkt av vårt selskap. Foranledningen for henvend-

elsen om denne undersøkelse var at man ventet vei opp gjennom

omr &det.

Vi kjenner mange eksempler på det forhold at veiplaner utløser

interesse for utnyttelse av arealene til oppdyrking - fellesbeite

eller fordyrking.

Sæter: Jeg kommer i fra Trondheim el.verk. Siden vi har spilt hovedrol-

len en stund var det ønskelig for meg å si noe. Jeg tror ikke

jeg skal legge opp noen debatt med Kvarberg om detaljer her. Jeg

skal bare si at når det gjalt Brattsberg kraftverk så la vi opp

til et oppgjør med grunneiere og rettighetshavere forøvrig på

frivillig basis, og vi startet opp i god tid før anlegget kom i
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I vår avdeling tok vi en rask opptelling av de anleggene som er

under utarbeiding nå. På Østamyrene blir nå ca. 9000 da lagt til

rette for fulldyrk ing. Lesja har 9000 da, Auma-Tynset har 6000

da som var ferdig i fjor, Hedalsengene i Valdres 3000 da og i

Lunner holder vi på med 15000 da, Salangen 3000 da, Fjærland

3500 da, Skars-Eggemyren på Jæren 3000 da, Hustadmyrene i Fræna

2000 da. Det som jeg husker i farten, utgjør 44000 da. Dette er

bare områder som blir lagt til rette for dyrking. Alle de som

blir kvitt oversvømmelser kommer selvfølgelig i tillegg og det

er ikke direkte nydyrkingsomrder. Vi fikk se en detalj som

viste fulldyrking i en del år. Det er selvfølgelig et tanke-

kort nar man ser at tallene for Hedemark, for f.eks. 198l er pa

10500 da, det vi legger til rette for i Hedemark er på 20000 da.

Oppland var ikke med på listen til Kvaale i det hele tatt, der

er det nå for i år ca. 13000 da som blir lagt til rette, selv-

følgelig blir dette fordelt på noen år, men vi burde forvente at

hans kurve vil vise oppsving nå i noen år framover. Kvarberg

viste en hel del gode eksempler på utnyttelse av tunnelmasser.

Vi kan nevne at i forbindelse med flere av våre tiltak, så blir

det vesentlig eller svært mye av tunnelmassene i forbindelse meå

kraftutbygging utnyttet direkte enten til elveforbygning, flom-

verk eller utfylling av områder. Jeg tror det er samarbeid som

er stikkordet hele tiden. Det var nevnt her til slutt av K·var-

berg at alle disse sakene har behov for kontakt på et tidlig

tidspunkt. I den storste saken vi har hatt i det senere pa

Lesja, ansatte Landbruksdepartementet en driftsplanlegger, en

glimrende løsning. Det har løst veldig mange kontaktproblemer,

og gir muligheter for at omradene blir ta't i bruk p et mye

tidligere tidspunkt en ellers. En driftsplanlegger som blir be-

talt dels av staten ved utbyggingsfondet, og dels av komunen.

Reisegg: Jeg tror at akkurat nå befinner vi oss i en litt farlig situa-

sjon, vi har lagt opp til en mannjevning. Vi har inntrykk av ac

hva man har gjort galt og hva man har gjort godt. Dette tror jeg

egentlig kan føre oss temmelig langt på viddene, og jeg vil si

at i det temaet vi diskuterer na, s% tror jeg det i hvertfall er

2 fristelser som man ikke bør falle for. Det er den fristelsen å

sammenligne energi i matvareproduksjonen med verdi av brennverdi

i form av olje eller elektrisitet. Det er jo helt klart at hvis

man trenger fisk her i landet så man man reise ut på havet for å
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Kvaale: Jeg tror at en del av divergensen i stoffet, mer skyldes at jeg

har uttrykt meg klønete, og jeg vil lese opp det jeg har skrevet

i manuskriptet.Og der står det at særlig i Møre og Romsdal og i

Sør-Trøndelag fylke må oppsvinget av jorddyrkingen i disse

fylkene delvis regnes som en følge av beitelagene og dermed av

kraftverksvegene. Det har ikke vært mulig for meg kvantifisere

betydningen av disse vegene. Spesielt i de senere rene har det

vært avtagende statstilskott for jorddyrkingen pga. at prisut-

viklingen av dyrkingen har økt så kraftig. Men jeg hevdet at det

i og for seg var liten sammenheng mellom størrelsen på tilskottet

og dyrkningsaktiviteten, og dyrkingsaktiviteten har jo steget de

siste par årene. Forholdet er at de 2 siste årene har vi pådratt

oss et etterslep som vi foreløpig har regnet til en 13-14000 da,

så fulldyrka areal i 1981 burde egentlig ha vært borti 21000 da

isteden for det som kommer til å stå der. Det noe av den største

nydyrkning som har skjedd de siste 20-30 årene.

Kvarberg:

Dammerud:

Når det gjelder Sæter, så vil jeg presisere at jeg ikke har

klandret Trondheim El.-verk for å ha gjort dårlig arbeide, tvert

om, og det sa jeg også i mitt innlegg.

Generelt vil jeg si at alle må ha følelsen av å bli likt be-

handlet og det ble de nok av El.-verket i Bratsbergområdet. Men

det vil alltid være slik at noen, de mest ressurssteke, får gjort

tingene slik de ønsker det, i motsetning til de noe svakere per-

sonene. Jeg tror at en jordbrukskyndig konsulent med hovedoppgave

å ta seg av de problemer som oppstår for grunneierne under ut-

byggingen, vil være til stor nytte i forholdet til grunneierne

og utbyggeren.

Jeg er enig med Reisegg i at det er farlig med slike eksempler

som jeg viste, og det sa jeg vel ogsa i manuskriptet. Men det

jeg egentlig ville prøve å sette fingeren litt på, det gjelder

neddemming her i Norge. Jeg tror at skaden ligger mer på det

estetiske enn på forbruk av ressurser som vi har behov for i

fremtiden. Jeg er enig med deg når det gjelder dette hvis vi ser

på dette med vegbygging, bruk av jord, nedbygging av areal med

boligomrder, industriomrder osv. Jeg er ikke uenig i at vi
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BRUK AV TIPPER OG MASSETAK SOM NYTTEAREALER

Fagsjef Knut Ove Hillestad

NVE, Natur- og landskapsavdelingen

Ved moderne anleggsdrift tar en i størst mulig grad sikte på å lokalisere,

forme og overflatebehandle massetak og tipper av overskuddsmasser slik at de

senere kan tjene andre samfunnsnyttige formål. Det er dessuten et hovedpoeng

at de skal fremtre som integrerte og levende deler av landskapet. Arbeidene

kan være omfattende og resultere i nye store landskapsformer. Det kan gjelde

vegbygging, industriområder, boligområder, landbruksarealer m.v.. I denne sam-

menheng ble omtalen begrenset til landbruk som var emne for symposiet.

Foredraget bygget i vesentlig grad på praktiske eksempler presentert ved farge-

lysbilder. Derfor blir dette bare en skjematisk og stikkordmessig gjennomg-

else.

I mange tilfeller brukes overskuddsmasse til heve lavtliggende og forsumpede

arealer, eller til videreutvikling av allerede eksisterende landskapsformer.

Massetak gjennomføres ofte ved å fjerne "hauger" eller spesielle avgrensede

deler av former i landskapet.

Det er ellers vanlig a kombinere behandling av overskuddsmasser og massetak i

sammenheng med bakkeplaneringsarbeider eller nydyrking av tilstøtende terreng.

Alle former må være stabile. Med andre ord må de ikke ha brattere skråninger

enn det som er naturlig rasvinkel for materialet - som hovedregel bor de ver:

markert slakere.

Finkornete, ensartede masser er svert utsatte for erosjon ved for eksempel vann

i bevegelse, vindflukt, dyretrkk m.v.

Vekstpotensialet er i utgangspunktet avhengig av bergarten og partikkelstørr-

elsen. Det er f.eks. stor forskjell på vekstbetingelsene i de gamle tippene
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NEA-REGULERINGENS VIRKNING FOR JORDBRUKET I SELBU

Sivilagronom Nils Setsaas

Selbu

GEOGRAFI

Selbu ligger i Neadalen omlag 40 km i luftlinje sør-øst for Trondheim. Selbu-

sjoen, som ligger l60 m o.h. er ca. 30 km lang og har en overflate p? 59 km,

danner midtpunkteti bygda.

Viktigste tilløpet til Selbusjøen er den 150m lange Nea som har sitt utspring

på ca. 850 m o.h. inne i Sverige. På sin veg ned mot sjøen tar den opp i seg

flere større og mindre elver. Tilsammen har Neavassdraget et nedslagsdistrikt

p bortimot 3.000n.

Fra utløpet av Selbusjøeni vest renner Nidelva nordover gjennom Trondheim og

ut i Trondheimsfjorden. Rundt den østre delen av sjøen og oppover langs Nea

finner man det vesentligste av jordbruksarealet og her har en også fått boset-

tinga.

HISTORIE

Den siste saken som sto på møtekartet i det siste formannskapsmøtet som ble

holdt i det forrige århundre (18. des. 1899), var et pålegg til ordføreren om

"at ingå til stortinget med et motivert andragende om bevilgning til undersøk-

else af hvorvidt det vil lade sig gjøre med overkommelige midler at faa regu-

lert vandstanden i Selbusjen". Det var imidlertid ingen ny sak som ble tatt

opp. Tanken om å regulere, eller rettere sagt senke Selbusjøen kjenner vi så

langt tilbake som fra 1795. Øyslåtter og beiteområder ved elvemunningene og

ellers rundt sjøen var av stor betydning for bøndene, men verdien ble sterkt

forringet av de årvisse vårflommene. En senkning av vannstanden ville ikke bare

sikre disse omradene, men ogsa torrlegge nytt dyrkbart land.

Selbyggenes initiativ førte til et møte med kanaldirektøren, men heller ikke
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Sommer- og høstflom i Nea i forbindelse med kraftig regnvær kunne også gjøre

betydelige skader. Mange gardbrukere langs Nea hevder at disse flommene ofte

gjorde mer skade enn vårflommene, i og med at avlingene spesielt av korn,

poteter og rotvekster kunne bli helt ødelagt. I tillegg kunne høy sommervann-

stand i forbindelse med regnrike somre føre til en forsumping av lave områder

langs elva.

Reguleringsanleggene i Tydalsfjellene samt tappetunnelene gjennom Svean og

Bratsberg kraftverk har redusert faren for skadelige flommer ganske vesentlig.

Kurven over høyeste mål te vannstand i sjøen fra 1900-1981 viser en betydelig

senking etter at Essand - Sylsjoen - Nesjøen og tappetunnelene ble tatt i bruk.

Gjennomsnittet av høyeste målte vannstand fra 1900-1952 er 163,45 m o.h. -

1952-1972 er 162,00 m o.h. og i tidsrommet 1972-198l er gjennomsnittskurven

falt til 161,75 m o.h.

I 1976 var det uvanlig stor vårflom i sjøen. Den steg til 3,5 m over høyeste

reguleringsgrense og mellom 1500 og 2000 da dyrket jord ble overflommet.

Uten reguleringsanleggene i fjellet og tappetunnelen gjennom Svean kraftverk

ville sjøen steget ytterligere 3 m, og dermed passert toppflommen fra 1934.

Tappetunnelen til Bratsberg kraftverk ble tatt i bruk i 1977. Hvis den hadde

vært i drift i 1976 ville flommen blitt redusert med ca. 1,00 m.

I løpet av 52 år, fra 1900-1952, var det i alt 17 år med høyere flom enn i

1976. I 9 år var det flom på omtrent samme nivå. Det vil si at en i gjennom-

snitt kunne regne med storflom annet hvert år.

At flommer i denne størrelse er så godt som eliminert, har uten tvil virket

positivt for de berørte gardbrukerne. Jorda kan brukes mer intensivt, og

arealer som tidligere bare ble benyttet til engslått og beite og som delvis

var bevokst med lauvskog er dyrket opp. De nydyrkede arealene brukes vesentlig

til korn- og grasproduksjon. Fra omkring 1960 til 198l har 55 gardbrukere

dyrket fra ca. 1 til 200 da - tilsammen omlag 1500 da av de tidligere meget

flomutsatte områdene. Virkningene for den enkel te bruker varierer selvsagt

sterkt alt etter hvor mange da av eiendommen som ble frigjort til dyring.

Hvis en forutsetter at det dyrkes korn p disse arealene, og en regner er

gjennomsnittsavling på 285 kg/da, blir det en kornavling på 427.500 kg. Brutto

salgsverdi av dette kornet etter 1981-priser er kr. 961.875,-. Beregnet i dek-
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Dette skyldes selvfølgelig at erstatningene dessverre ikke er indeksregulert.

Det er også spørsmål om erstatningene ikke allerede i utgangspunktet var alt-

for lave.

I 1952 var kornprisen 67 øre pr. kg bygg. Om en ikke regner større avling enn

230 kg/da vil tilsvarende regnestykke se slik ut:

36 da 230 kg/da kr 0,67

- variable kostnader

= kr 5.547,-

n 1.127,-

Dekningsbidrag kr 4.420,-

Forskjell mellom dekningsbidrag og erstatning i 1952:

kr 4.420  - kr 2.000 = kr 2.420,-

Regnestykkene viser et tydelig misforhold mellom erstatning og verdien av det

som kunne produseres på den tapte jorda.

De fleste gardbrukerne som dr iver melk-og kjøttproduksjon har tradisjonelt

benyttet jorda langs sjøen til beite. Det kan være flere årsaker til dette.

Sjøen dannet en naturlig del av gjerde - sikre vanningsforhold og høvelige

beiteområder For alle som idag bruker områder mot sjøen til beite, fører sterk

senking av sommervannstanden til problemer. Gjerdeholdet blir dyrere, det

krever mere arbeid og en må være langt mer påpasselig. I tørre perioder, når

vannstanden synker kontinuerlig må gjerdene kontrolleres og forlenges hver dag.

Flere gardbrukere peker på at muligheten til ferie og fritidsliv begrenses av

denne grunn, for uten ettersyn av dyr og beite er det utenkelig å kunne reise

bort i slike perioder.

Det er vanskelig å beregne hvor store kostnader dette dreier seg om, men det

er opplagt at erstatninger på fra 1,50,- til noen få hundre kroner idag bare

blir å betrakte som symbolske summer.

Reguleringene har også ført til store forandringer i vassføringeni Nea. Som-

mer vassforingen er normalt mindre og vintervassforingen vesentlig høyere enn

før reguleringen, mens skadelige flommer stort sett er eliminert.
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35 19.6. 163,69 76 27.5. 163,93

36 4.9. 162,12 77 10.6. 161,43

37 8.5. 161,69 78 9.6. 161,43

38 11.6. 165,95 79 12.10. 161,35

39 8.6. 163,35 80 10.6. 160,40

40 29.5. 163,85 81 21.8. 161,36



Forutsetning Ar Bilag Observertmax Simulert max Flom- Areal som spares

vannstand vannstand dempning for oversvømmelse

Nåværende 1934 1 166.55 163.92 2.63 m 5900 dekar

regulerings- 1938 7 165.95 163.07 2.88  " 6500 N

til tak 1944 11 165.81 x 163.54 2.56  " 5800 II

1973 xx 162.35 164.41 2.06  " 4600 II

Nåværende 1934 3 166.55 163.23 3.32  " 7400 dekar

regulerings- 1938 9 165.95 162.36 3.59 8100 9

tiltak 1944 12 165.81 X 162.66 3.44 7800 II -U
J

+ 1973

Brattsberg

kraftverk

Nåværende
XXX

1934 2 166.55 164.52 2.03 4500 dekar

regulerings- 1938 8 165.95 163.74 2.21 5000 "
til tak 1944 165.81 x ca. 163.96 ca. 1.85 ca. 4200 II

uten tapping 1973 XX 1. 34 3000 II

i Svean kr st.

x Simulert uregulert vannstand er her 166.10. Se bilag 13.

xx Se forrige rapport.

xxx Dette viser fjellsjøenes flomdempende virkning.
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VASSDRAGSREGULERINGENES FLOMDEMPENDE VIRKNING I ARENDALSVASSDRAGET. KEDE

DYRKNINGSAREALER. ETT EKSEMPEL

Direktr Per Sdal

Arendals Vassdrags Brukseierforening

./. Vedlagte kart viser et område langs vassdraget mellom Nelaug og Amli. Like oven-

for Nelaug ligger Supelandsfoss. Her ble det i 1940-årene gjennomført et større

senkningsarbeid for å tørrlegge lavtliggende områder ovenfor og for  å  senke

flomvannstanden. Det var den gang beregnet at ca. 6000 da skog, myr, slåttemark

og dyrket mark ville bli berørt av senkningen. Arbeidet kostet den gang ca. kr

600.000 ,- • Dessuten viste det seg at NVE måtte foreta forbygningsarbeider for

ca. 1,3 mill kr i pafolgende r for % sikre elvebreddene.

Senkningen ble fullført i 1948, men det ble ikke den suksess som var ventet.

Lite eller intet av de tørrlagte områdene ble tatt i bruk. Det ble plantet litt

skog, men det ble ingen nydyrkning. Det viste seg nemlig at flomsenkningen ikke

ble så effektiv som ventet, og grunneierne ønsket ikke å satse på så usikre

prosjekter som dette ville bli.

I slutten av 60-rene vaknet imidlertid interessen for arealene for fullt. Det

ble planlagt oppdyrkning av store felleshei ter som idag er i full bruk og det

planlegges ytterligere dyrkning. Dessuten er foretatt adskillig skogplanting.

Etter min mening ligger forklar ingen på den økte interessen i de betydelige

vassdragsreguleringer som ble gjennomført fra 1960 frem til 1975. Frem til 1955

var magasinkapasiteten ovenfor ca. 500 mill m3• I 1955 fikk vi en økning på

130 mi11 n? i og med Skafs3-utbyggingen. Men fra 1962 til 1975 okte kapasi-

teten opp til ialt 1350 mill m3 ved reguleringer i Torsdalen og av Nesvatn og

ved utbyggingen av Fjone og Finndøla kraftverk. Dermed har vi idag en magasin-

prosent på bortimot 50 for Amli-området. I og med kraftprodusentenes ønske om

størst mulig vintervannføring har disse reguleringene ført til en betydelig re-

duksjon av flomvassforingene.
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Diskusjon

Lie: Jeg vil gjerne stille et spørsmål til fagsjef Hillestad: Kan det

trekkes ut noen tall over kostnader med å skape  landbruksarealer

av ledig fyllmasse?

Slike undersøkelser er gjort av professor J. Lag i Nedre Eiker.

Det gjelder visstnok et samarbeidsprosjekt mellom Veivesenet og

Forbygningsavdelingen i Vassdragsvesenet. Ledige masser blir

brukt til nyskaping av jordbruksarealer. Det blir naturlig nok

kostbart, men kan likevel ha sin interesse i pressområder. Jeg

har hørt at tanker om flytting av jordsmonnet (matjordlaget) er

droftet i Stavangerdistriktet for % f bynere boligomr der.

Haave: Ja, vi er født på kvar vår side av Selbusjøen han Setsaas og jeg,

og jeg tykte det var hyggelig å høre en Selbuing som kunne for-

telle såpass tydelig å greit om heimbygda si. Men no er vi også

født på litt forskjellig tidspunkt,og jeg er såpass gammel at

jeg minnes godt storflommen i 1934. Jeg minnes den spesielt for

jeg hjalp til fylle sandsekker og fikk ødelagt konfirmasjons-

dressen min. Og jeg fikk ikke noen erstatning jeg, men husk på

at vi hadde veldig vanskelige tider også i Trøndelag i 30-rene.

Da var allerede kraftstasjonene mellom Selbusjøen og Trondheim

bygd ut, og resultatet var jo at det var blitt gitt erstatninger

til Selbygdingene. Eg må vel kanskje fortelle at far min han var

herredskasserer i bygda han, og faktum var at skatten ble ikke

betalt, og læreren fikk stort sett ikke lønna si før innen re-

guleringserstatninga kom, men da ble det penger bade til bondene

og til herredskassereren. Det ble vist en del fine bilder av

Hillestad og over det som ble gjort for å rette opp sår i na-

turen. De rasa som vi hadde i Selbu i 1940, eller i slutten av

1940-&ra og i begynnelsen av 1950-ara, dem ligger noyaktig slik

som det var den dagen det rasa. Det ser nøyaktig ut slik som det

er vist på bildet.

Boe: I forbindelse med Setsaas foredrag kunne jeg tenke meg å nevne

at fjellsjøene som kjent gir Nea god selvregulering. Dette ga

til dels store skadevoldende isganger i Selbu før reguleringene.
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til det at det er ganske stor elvestrekning som må forbygges.

Dette har da skjedd over lengre tid og kostnadene ville ha vært

av en helt annen størrelse i dag.

Wingard:

Hillestad:

Etter at en vassdragsregulering er gjennomført skal regulanten

sørge for at de naturlige flommene såvidt mulig ikke overskrides.

Dermed får vi de forholdene som Sodal fortalte om, nemlig at de

store flommene fremdeles vil inntreffe. I Breheimen planlegger

imidlertid Statskraftverkene et flomdempingsmagasin i forbindelse

med Jostedal-utbyggingen. Dette er den måten man kan dempe både

de vanlig og også de store flommene. Det vi må tilstrebe i alle

manøvreringsreglementer er at de naturlig flommene såvidt mulig

skal dempes.

Til spørsmålet til Lie så må jeg si at vi har ikke noen øko-

nomiske vurderinger i det å skulle lage ny jord, fordi de

tingene som vi jobber med alltid er kombinert med et annet inn-

grep slik at vi ikke kan skille det ene fra det andre. Når du

nevner artikkelen til Låg så tror jeg ikke det er noen utopi han

der behandler. Jeg tror faktisk at vi kan oppleve litt av hvert

når det gjelder å etablere nye arealer. Med fullprofilborr ing i

fjell og de massene som kommer ut der blir det noe helt annet å

skape vekstmedia enn med de massene vi har nå. De som vi har nå

er mye lettere åta i bruk enn de som vi f.eks. fikk oppe i Ve-

mork. Her er det en utvikling som er i gang og som er veldig in-

teressant.



167

I vassdrag hvor fløtningen skulle fortsette har spørsmålet om minstevannføring

ført til et ofte ampert forhold mellom regulanten og fløtningen. Igjen tror

jeg vi må tilbake til selve skjonnsprosedyren hvor partene ensidig passer sine

egne interesser. Jeg tror vi ville ha kommet mye bedre avgårde om det i

skjønnsforutsetningene var et pålegg om at reguler ingen av vassdraget også

skulle tjene flotningen f.eks. ved en jevn og tilstrekkelig vannføring. Isam-

arbeide med brukseierforeningen for Glomma har vi undersøkt dette for Glomma

hovedelv. Resultatet viste at når en tok hensyn til nedbøren om høsten ville

tilstrekkelig vannfør ing i flotningssesongen ikke ført til noen reduksjon av

vinterkraft. Det eneste vann som gikk tapt for kraftproduksjon var det vann

som ble brukt for å fløte forbi en kraftstasjon.

Jeg nevner dette fordi det tyder på at partene har vært så opptatt av egne

særinteresser at vi både har narret oss selv og skapt unødige motsetninger.

Selv om fløtningsretten er knyttet til tømmerinteressen er det klart at i et

lengre perspektiv er det skogbruket som representerer denne rett. Industri kan

nedlegges eller flyttes, men skogen vil ha en beliggenhet i forhold til sitt

vassdrag imorgen som igår. En vassdragsregulering har der for en betydelig

større innvirkning på skogbruket og dets framtidige handlingsmønster enn for

transportinteressene.

Om det fløtes eller ikke, bør etter min mening ikke være tema i et regulerings-

skjønn.

Vassdragsloven definerer et flotningsvassdrag som et vassdrag som er fløtbart

fra naturen eller er gjort flotbart. I begrepet, "gjort flotbart" ligger klart

muligheten for en gang i framtiden å "gjores flotbart".I og med at vi ikke

kjenner morgendagen og hva den vil bringe av tekniske løsninger, bør det derfor

ikke inngås avtaler som innebærer en fraskrivelse av flotningsretten, men be-

grenser dette til en avtale om at retten inntil videre ikke skal utøves.

Dette innebærer også at reguler ingen av ett vassdrag ikke bør gis evighetens

perspektiv. Alle avtaler bør derfor inneholde bestemmelser om fløtningens

gjennopptagelse.

I en minnelig avtale som inngås i disse dager, er spørsmålet om gjennopptagelse

av fløtningen formulert slik:

"Dersom krig, streik lockout, mangel p drivstoff eller svert haye drivstoff-

pr iser gjør det umulig eller helt urimelig å transportere tømmeret på bil
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tak derfor bør være en del av en helhetsløsning. En slik fremgangsmåte for-

utsetter at en plan for nødvendig til tak blir forelagt og i pr ins ippet god-

kjennes av de berørte grunneiere og interesserte før den fremlegges på skjøn-

nets bord - dvs. den bør foreligge før inkamasjonsmøte. Skjønnet vil da under

sin befaring ha f.eks. når det gjelder veger, et kart som viser en helhets-

løsning for hele området og hvorledes den enkelte eiendom er tenkt tilpasset

denne.

Ett av de viktigste tiltak vil som regel være en veiutløsning av det berørte

skogområde. Skal en slik plan møte den nye situasjon må den ta sitt utgangs-

punkt i de skoglige krav og forutsetninger. Dette fører til at veiene legges

slik at de blir en del av skogområdets vegnett og derfor ikke konsekvent vil

følge elvebredden. Det blir så skjønnets oppgave vurdere om den foreslåtte

•veiplan går for langt eller kort sett i sammenheng med regulantens erstatnings-

ansvar.

En meget viktig side med en veiplan er å sikre rettigheter til transport over

annenmanns eiendom og tilleggingsplasser ved veien for bakenforliggende eien-

dommer eller for deler av eiendommen som følge av den nye lever ingsmåte, må

legge om terrengtransporten. I og med at dette er rettigheter for en eiendom

og heftelse på en annen, er det helt nødvendig at dette fastsettes av skjønnet

med den rettskraft dette gir.

En veiutløsning for et skogområde kan føre til at deler av en eiendom ikke

lengre er økonomisk drivbar. Istedenfor odelegge en riktig veiutløsning for

skogområdet sett under ett, bør det for slike områder ydes en rummelig erstat-

ning. Så får det være opp til den aktuelle skogeier om han en gang i fremtiden

og i takt med den tekniske utvikling, vil eller kan og for egen regning ut-

nytte det aktuelle bestand.

Ved utarbeidelse av dette foredrag har jeg hatt kontakt med skogeiere i områder

hvor det er gjennomført større reguleringer og hvor det er forsokt gi skog-

områdene en framtidsrettet løsning. Det er en alminnelig oppfatning at de til-

tak som er gjort har skapt gode muligheter for et framtidig skogbruk. Erfar-

inger har dog allerede vist at det er enkelte deler av avtalene som burde ha

fått en bedre eller en mere hensiktsmessig utforming. Med utgangspunkt i de

synspunkter jeg er blitt meddelt og mitt eget syn, skal jeg gå litt nærmere

inn på enkelte sider ved avtalene.



171

Vedlikehold

Vi ser ofte at regulanten blir pålagt vedlikeholdsplikt. Dette høres greit ut

og oppfattes som en god løsning for skogbruket. Men er den det? Jeg tror vi må

ha klart for oss at regulantens oppgave og interesse er knyttet til arbeide

som står i forbindelse med det produsere vannkraft. Andre arbeidsoppgaver og

særlig pålagte arbeider, blir rent menneskelig ofte sett på som en plage.

Det ligger også i systemet at kravet til vedlikehold ikke blir mindre når andre

skal utføre og betale dette. Det gir heller ikke noe insitament til koordi-

ner ing av skogsdriften eiendommer imellom, som et ledd i å redusere veived-

likeholdet. Den største svakheten ved en slik ordning er at selve systemet

medfører en forsinkelse med den irritasjon og misnøye som dette medfører.

Etter mitt skjønn bør en vedlikeholdsplikt omregnes til et årlig beløp som ut-

betales til vedkommende veieier eller veiforening. Om vedlikeholdsplikten skal

være tidsbegrenset eller evigvarende må skjønnet bestemme.

Kravet til skogsbilvegens standard vil øke i årene fremover samtidig som vi

kan f% et offentlig regelverk om bruk av grus. Framtidige skjonn bar vere opp-

merksom pa dette slik at omrdet sikres det nodvendige veivedlikeholds-

materiale.

Henteplikt av tømmer

I enkelte vassdrag er regulanten pålagt henteplikt på tømmer. Denne henteplikt

er gitt en geografisk begrensning som regel - fra gamle velteplasser ved elva

eller fra velteplassen ved vei til et fastsatt leveringssted. Henteplikten kan

således omfatte terrengtransport, f.eks. vinsjing over elveleie og opp til veg

- Henteplikten er i realiteten en erkjennelse av at regulanten er forpliktet

til å betale transportkostnadene av tømmeret fra det skogområde som bevist av

reguleringen til et nærmere definert sted hvorfra transporten kan fortsette

som tidligere. I tillegg kommer så et pålegg om fysisk utove henteplikten.

En slik avtale virker bade enkel og grei - skogbruket holdes skadeslosog an-

svarsfri og regulanten får stri med de problemene de selv har skapt. På litt

lengre sikt er dette for skogbruket allikevel en meget uheldig avtaleform.

En regulering vil som regel skape en helt ny situasjon som kan medføre at tøm-

meret skal transporteres til andre kjøpere enn tidligere. En avtale om hente-
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VASSKRAFTUTBYGGING - VERKNAD PA JORD OG SKOG. KONOMISKE OG PRAKTISKE KONSE-

KVENSAR FOR DEN ENKELTE BRUKAR, SAMT VERKNAD PA NERINGA I LOKALSAMFUNNET

Varaordførar Knut P. Sandnes

Bygland kommune

Tiltaksvegar i Bygland.

l. Kort historikk om kraftutbygging i Otravassdraget.

Otravassdraget er ca. 250 km langt. Vassdraget har sitt første tilsig nord

aust for Bykleheiane i Telemark fylke, og går gjennom heile Setesdal med

utløp ved Kristiansand S.

Første kraftutbygginga i vassdraget tok til i 1900, og alt i 1903 vart det

gitt konsesjon for regulering av Byglandsfjorden. Denne konsesjonen vart

utvida i 1912 slik at reguleringa vart 5 m (+3-2). Samstundes vart det gitt

løyve til regulering av ein del heievatn i Bygland og Bykle. Det vart så

ein pause i kraftutbygginga heilt fram til 1942. Etter krigen har det så

gått slag i slag, og siste store konsesjon vart gitt til I/S Øvre Otra i

1974, for ytterlegare regulering og utbygging av Otravassdraget.

2. Verknadane av kraftutbygginga i Bygland.

Regulering av Byglandsfjordeni 1903 og 1912 forde til neddemming og for-

sumping av store areal. Uttapping av magasinet gav store ulemper for båt-

ferdsla, og forde til dårlegare isvegar om vinteren.

Dei store ulempene for fjorden kom nok først i 50-60 åra då dei større re-

guleringane i Bykleheiane vart tatt i bruk. Isvegane vart då så utrygge at

dei veglause bruka pa vestsida vart fr@flytta. Ein merka elles stor skade

ved utrasingar, på fisket og på temperaturen til badevatnet.
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Om desse krava vart innfridde, ville det føre til at 5 bruk ville få

vegsamband og utnytting av jord- og skogbruksressursane. Likeins ville

e in då kunne få samanhengande vegsamband på båe sider av Byglands-

fjorden.

b. Hovudstyret imotekom ikkje desse krava, men uttala at dei burde av-

gjerast i samband med det skjønet som skulle haldast for vassdraget.

Kommunen var svært skuffa over dette. Departementet og Stortinget

slutta seg likevel positivt til å pålegge des se til takskrava, jfr.

Str. pr. nr. 140 (1973-74) og innstilling frå industrikomiteen nr. 18

(1974-75), og Stortingshandsaminga den 30.10.1974. I Stortingsdebatten

kom fleire talarar inn på at desse vegane burde planleggast og byggast

i samarbeid med vegvesenet i Aust Agder, og gå inn som ein naturleg

del av fylkesvegnettet. Då ville investeringane få den beste samfunns-

messige løysinga.

Representant Osmund Faremo sa m.a. i Stortinget:

Så vil eg også seie eg er spesielt glad for at Bygland er til-

delt næringsfond og erstatningar denne gong. Hittil har som

kjent inntektene vore svært små og skjonsemda for ulempene i

denne delen av dalen lita. Kommunen får som kjent heller ikkje

særleg del i dei store konsesjonsavgiftene som blir utbetalte.

Det var svært gledeleg at det no lykkast å få løyst vegproblema

rundt Byglandsfjorden. Eg har for min del hatt desse oppe i

ulike variantar her i huset gjennom åra, men utan å få til ei

samordning av interessene.

Eg veit godt at det også denne gong har vore krefter i sving

for endre opplegget frå departementet, men heldigvis har

komiteen slutta opp om forslaget. Og som lokalkjend vil eg

gjerne understreke at eg ser dette som heilt rett, det viJ

bety mykje for kommunen og oppsitjarane. Bygland og Byglands-

fjorden blir meir og meir ein utfartsplass for Kristiansand og

store delar av Sorlandet, ja, for mykje av Sentral-Europa med,

slik forsøksarbeidet i Setesdal og Aseral også tok sikte på.
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2. Veg Froyrak - Storestraumen.

Veglengda er 14,3 km. Kostnadsreikna totalt til kr 12,l mill. Tilskot

frå I/S Øvre Otra på kr 8,7 mill. Resten av kostnadane skulle delast

med 50 8 pa Aust Agder fylke og 50 % p% Bygland kommune. Prisstigninga

vart å dekke etter same fordeling som anleggsutgiftene.

Bygland kommune fekk dessutan løyve om for skotter ing. Sluttforhand-

lingane med I/S Øvre Otra gav eit resultat som var 1,6 mill kr mindre

enn det ein reikna med i fylkestingsvedtaket. Bygland kommunestyre

vedtok likevel i 1974 at ein skulle godtake både vedtaket i I/S Øvre

Otra og fylkestinget i Aust Agder då ein elles ikkje ville få den beste

samfunnsmessige løysinga, slik ein hadde forhandla om i 2 år. Dette

forde til at kommunen fekk ei ekstra utgift på kr 1,6 mill. Av stats-

midlar har ein fått kr 1 mill, og ein vonar at ein i år får imøtekome

søknaden om kr 0,6 mill.

7. Sluttresultat.

l. Veg Araksbø - Skore.

Overslag: kr 5,4 mill + prisstigning. Byggekostnad totalt: kr

5.572.000,-.

2. Veg Froyrak - Storestraumen.

Overslag: kr 12,1 mill + prisstigning. Byggekostnad totalt: kr

12.350.000,-.

Forskotteringa av Aust Agder fylke sin del, er ei svært stor belastning

for Bygland kommune, som ein vonar at fylket snart kan finne dekning for

på budsjettet sitt.

8. Konklusjon.

Sølv om desse vegane forst vart ferdige hausten 1980, og overlevert i juni

1981 har det alt blitt aktiv drift av skogbruket. Dette er eit resultat av

pålegg om bygging av tiltaksvegane. I fylgje heradsskogmeistaren er det
3

drive ut ca. 8000 m tømmer no. Vidare har dette ført til fast busetnad

på eit av bruka, 2 andre var planlagte tilflytta i fjor, men på grunn av
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Diskusjon

Risdal:

(Forberedt

innlegg)

Jeg er bedt om å redegjøre for en plan som jeg på mine trakter

har forestått utarbeidelsen av vedrørende skogsdrift og skogs-

virkestransport i forbindelse med vassdragsutbyggin9, hvilket

herved folger.

I 1967 fikk Aust-Agder Kraftverk konsesjon på utbygging av

Jorundland Kraftverk i Amli kommune i Aust-Agder. Kraftverket er

bygd for utnytte storparten av fallet - og vannmengdene - i

vassdraget Gjøv som er et sidevassdrag til hovedvassdraget Nid-

elva. Inntaksmagasinet dannes Nesvatn og vannet føres derfra i

tunnel langsmed vassdraget nedover godt og vel l mil til selve

kraftstasjonen, og utløpet fra denne ligger ytterligere 1 km

nedenfor kraftstasjonen.

Elvestrekningen fra inntaksmagasinet til utløpet av kraftsta-

sjonen - ialt 1,5 - 2 mil - ble ved utbyggingen praktisk talt

torrlagt og flotningsmulighetene falt derved bort. Fra utlopet

av kraftstasjonen og nedover dalføret til samløpet med hoved-

vassdraget Nidelva - en strekning på vel 2 mil - fulgte vannet

det gamle elveløpet, men da kraftverket var bygd for å kjøres

stort sett vinterstid, var det et sterkt ønske fra kraftverket

om å komme fram til ordninger slik at noe slipping av flotnings-

vann kunne falle bort.

Dalforet Gjovdal - ialt altså ca. 4 mil langt - hvor vassdraget

Gjøv renner gjennom, hadde offentlig veg (fylkesveg) på østsiden

av vassdraget så å si hele vegen. Bortsett fra et par mindre

grender er det så å si ikke bebyggelse på vestsiden av vass-

draget, og heller ikke offentlig veg annet enn for tilknytning

til den ene av disse grendene. Private bilveger var det så å si

heller ikke noe av på vestsiden av vassdraget. Vassdraget hadde

til alle tider vert hovedtransportaren for skogsvirke, og da

eiendomsstrukturen er slik at de fleste eiendommene som ligge;

på østsiden av vassdraget også har skog og utmark på vestsiden,

var det klart at bortfall av flotningsmulighetene ville medføre

så store problemer for skogsvirkestransporten at det måtte er-

statningstransportårer til - veger.



181

2. En plan over de skogområder som av forskjellige grunner  ikke

kunne få "ny" vegdekning, men hvor erstatningssummer for

vurdert fordyret drift var angitt.

Vegsystemene som er foreslått, er for storpartens vedkommende

fellesveger som dekker flere eiendommer, men det er også i noen

grad, særlig for mindre stikkvegers vedkommende, tatt betydelig

hensyn til eiendomsgrensene slik at f.eks. tidligere nyttede

driftsveger m.v. for tsatt kunne brukes. Likeså så en det også

viktig at flest mulig kunne f.eks. få velteplasser inntil veg på

egen eiendom.

De forslag 3-mannsutvalget kom fram til ble forelagt kraftverket

som ga det sin prinsipielle tilslutning. Forslaget ble deretter

fremlagt i møter med grunneierne og godtatt. Omkring _60 grunn-

eiere var involvert i avtalene.

Selve utbyggingen av vegnettet m.v. ble overlatt Nidarå Tømmer-

salslag som gjennomførte dette i løpet av en 4-5-rsperiode. Ut-

byggingskostnadene ble derved relativt lave, da de alle ble gjort

til gjenstand for anbud som vanlig ved utbygging av skogsveger.

I tillegg ble det hele ordnet slik at Tommersalslaget forskud-

terte det hele og kraftverket ytet såkalt tilskudd til utbyg-

gingen. Derved ble også utbyggingen rimeligere for kraftverket

(ingen merverdiavgift f.eks.)

Nå, såpass mange år etter at hele utbyggingen er over, er fort-

satt grunneierne meget godt fornøyde med slik dette ble gjort.

Istedet for pengeerstatninger som ellers ofte blir gitt i slike

tilfeller, ble det veger som da tjener driften av eiendommene

minst like godt som tidligere.

Aust-Agder Kraftverk har også gitt tilkjenne at de er godt til-

fredse med opplegget. Dette bevises best ved at lignende opplegg

er gjennomført andre steder. Som et eksempel kan nevnes at ved

de planer som er fremlagt for utbygging av Tovdalsvassdraget,

har Aust-Agder Kraftverk fulgt samme prinsipp og der foreligger

det allerede i plansammenheng et konkret forslag til utbygging

av erstatningsveger for et beløp på over 40 mill. kroner.
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Landmark-:

Poulsen

Wibstad:

Jeg har lyst å komme inn på et punkt som ble nevnt av Wibstad i

hans interessante innlegg, og det gjelder dette med veger. Han

uttalte at hvis disse vegene skulle få nytte for skogeieren så

burde skogeieren eie dem og ha enerett til å bruke dem. Etter

loven så skal veger som konsjonæren anlegger kunne benyttes av

allmennheten med mindre departementet treffer annen bestemmelse.

Det er helt på det rene at dette gjelder anleggsveger, det er

kanskje noe tvilsomt om det gjelder slike tiltaksveger som

Sandnes nevnte, men etter ordlyden så gjelder det også for slike

veger. Nå er det visse juridiske og skjønnsrettslige problemer,

som jeg kunne komme inn på, men hovedregelen er at disse vegene

skal stilles til disposisjon for allmennheten når ikke departe-

mentet bestemmer noe annet. Nå kan altså skogeieren søke de-

partementet om at allmennheten skal nektes adgang. Søknader vil

da bli forelagt kommunestyret, og hvis kommunestyret og grunn-

eierne samtykker, så vil som oftest departementet slutte seg til

dette. Hvis allmennhetens ønske er sterkere enn kommunens, og

kommunen gar i mot grunneiernes onske om stenging av vegen s%

vil det svært ofte gå i allmennhetens favør. I det lovrevisjons-

arbeidet som foregår i departementet angående blant annet vass-

dragsreguleringsloven, så har det også kommet forslag om at denne

bestemmelsen skal endres ved at man snur den opp ned, og sier at

slike veger som konsesjonæren anlegger skal stenges dersom de-

partementet ikke bestemmer noe annet. Jeg har lyst til å spørre

Wibestad om hva hans mening er om dette. Både den nåværende lov

og hvordan han kunne tenke seg den nye loven, om han har noen

erfaring om hvordan dette virket.

Til Landmark først. Våre skogeierorganisasjoner er sterkt opp-

tatt av de spørsmål som er knyttet til ansvar ved bruk av private

veier. Jord- og skogbruk har ansvaret for i alt ca. nooo km

private vegnett, et vegnett som ved århundreskiftet er øket til

ca. 100000 km. Under revisjonen av Vassdragsloven i 1959 (?) ble

det etter initiativ fra skogeierorganisasjonene inntatt en be-

stemmelse om at tras€en for linjenettet skulle gis en samlet

vurdering av fylkesskogkontoret for en gikk til den enkelte skog-

eier. På lignende måte vil det være viktig å få vurdet anleggs-

veienes og erstatningsveienes framtidige bruk. Etter min mening

bor alle slike veier i utgangspunktet vere stengt for a'lmenn-

hetens bruk og at det fremgr klart hvem skal ha ansvaret for de

veier som er åpne for slik bruk.
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En ting som jeg gjerne vil nevne i denne sammenheng er momsen på

skogsveger. En skogeier som bygger kan trekke denne fra uten

beregne investeringsavgift, men en regulant har ingen fradrags-

rett. Skattemyndighetene ser på det hele som en erstatning i det

siste tilfelle. Dette fører til en skjevhet i erstatningsoppleg-

get. Iflg. vassdragsreguleringsloven skal det palegges tiltak

når det ikke blir vesentlig kostbarere enn hva der ville blitt i

erstatninger. Men ved at der i det ene tilfelle kommer inn moms,

og i det andre ikke, blir det en skjevhet i denne vurderingen.

Jeg synes det burde gjelde samme regler for fradragsrett av moms

og beregning av investeringsavgift uansett hvem som bygger skogs-

veger.

Wibstad fremholdt at all terrengtransport av tømmer burde foregå

i skogeiernes regi også etter at vassdrag var regulert og fløt-

ning umuliggjort. I prinsippet er jeg helt enig, men i praksis

er det ikke alltid like lett å få til. På samme måte som med veg-

bygging er det avhengig av antall skogeiere og hvor aktive i

yrket de er.

Jeg må igjen tilbake til Tokke utbyggingen. Det er riktignok over

20 år siden vi forhandlet om tømmertransportordningen der og de

tekniske muligheter var ikke som i dag. Men jeg tror likevel det

illustrerer situasjonen for de større reguleringer. NVE gikk her

først ut med et forslag om at Tokke samfltning skulle fortsette

som transportorganisasjon med økonomiske bidrag fra regulanten.

Samflotningen var ikke villig til å påta seg et slikt ansvar, og

skogeierne ga sterkt uttrykk for at NVE skulle overta tommeret

på elvekanten og bringe det til elveutløpet slik som flotnings-

foreningen hadde gjort. Dette ble også ordningen. Antall skog-

eiere var dessuten svært stort og terreng-forholdene vanskelige

slik at en erstatningsutmåling for hver enkelt ville blitt en

komplisert sak ? lose.

Utviklingen opp gjennom årene har blitt at Tokke-verkenes enga-

sjement som utøver av tømmertransport i terreng har avtatt. I

dag blir praktisk talt alt satt bort til skogeierne eller deres

driftsapparat etter forhandlinger i hvet enkelt tilfelle. Det er

mitt inntrykk at den tiltaksordningen om terrengtransport som

ble pålagt ved Tokke, var riktig. Den danner en enkel ramme som
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Risdal: Det som skjer i forbindelse med planleggingen er selvfølgelig

det at for en del eiendommer så blir gamle leveringsplasser kut-

tet ut ved elva, og det blir kanskje en helt ny transportretning

for tømmeret i skogen. Da er vi med en gang inne på gamle veglag

når de faller vekk og nye kommer til. Det er meget arbeids-

krevende dersom en i forbindelse med planleggingen skal klarlegge

nøyaktig hvor den nye transportvegen skal gå over annen manns

grunn, og finne nye vel te plasser. Jeg vil bare nevne dette som

en detalj. I dette utvalget vi hadde i Gjovdal formulerte vi det

slik: "I forbindelse med planleggingen og byggingen av tiltaks-

vegene har Gjovdalsutvalget forutsatt at de eiendommer som har

vegrett også skal ha vederlagsfri rett til nødvendige framkjør-

ingsveger til tiltaksvegene og velteplassene ved tiltaksvegene

på annen manns grunn, når dette driftsmessig er et naturlig sted

drive fram skogsvirke på. Eventuelle uoverenstemrnelser som

måtte oppstå om dette skal avgjøres med bindende virkning av den

til en hver tid virkende herredsskogmester i Amli". Likedan vet

jeg at de har nå lagt seg på omtrent akkurat samme linje for veg-

planene som er fremmet i Tovdalsvassdraget.

Wibstad:

Sandnes:

I Hallingdalsvassdraget ble fløtningen nedlagt før skjønnet ble

avhjemlet. Dette førte til at det ikke ble gjennomført tiltak

for å sikre den framtidige lever ing av tømmer fra de veiløse

skogområder langs elva. Særlig problemer har oppstått hvor jern-

banelinjen stenger adkomsten eller har for små underganger.

Dette gjeld ansvarsforhold for åpne eller stengde vegar. Vi kom

bort i dette med til tak som var pålagt med kon ses jonar av 1974.

Det blei ståande påstand og regulanten meinte at det som var på-

lagt som skogsbilveg i kl. III dei kunne bare stengast, men det

var konsesjonæren uvedkommande med vedlikehald og den kunne bare

apnast kvar gang eit tømmerlass skulle tas ut. Vi tok kontakt

med Wibstad og departementet, og vi kom fram til at disse vegane

kunne de last etter gjeldane lovverk i tre. Anleggsvegar, som

Poulsen var inne på, skal vere oppe dersom det ikkje er sagt

noko anna. Tiltaksvegar, store tiltaksvegar som dei eg var inne

på i Bygland, som skal binde i hop bygdelag. Kompensasjonsvegar

som er avtala ved minneleg overeinskomst og ved skjønn var det

rimeleg at man kunne stengje. Men som Wibstad var inne på så er
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VASSKRAFTUTBYGGINGEN -  KONSEKVENSER FOR JORDBRUKETS ATTATNERING INNENFOR REISE-

LIVET

Turistsjef Sten Markussen

Gol

Svært mange vil vel oppfatte situasjonen slik at en turistsjef og en kraftut-

bygger vil måtte befinne seg på hver sin side av elven, den ene i ferd med å

legge øde den natur som den andre markedsfører som jomfruelig og uberørt av

menneskelige inngrep. Og at man av denne grunn befinner seg i en permanent og

nærmest uløselig konfliktsituasjon. Jeg håper jeg ikke skuffer alt for mange

ved å si at dette nok ikke er situasjonen, og at bildet er uendelig mye mer

nyansert enn som så.

Nå har man selvsagt rett i at naturen er norsk reiselivs viktigste våpen i

kampen om turistene. Det er naturen vi snakker om, viser film, fotos og dias

av, og det er naturen langt på vei som er det eneste vi har som ikke andre har.

Men vi bor vere klar over at i det yeblikk reiselivet gar over fra 2 bli en

drøm om spennende og eksotiske destinasjoner og konkretiseres ti 1 hva det

egentlig er, nemlig forretning og derved en del av v@rt neringsliv, s4 blir

det adskillig mer komplisert. Da blir det spørsmål om kommunikasjoner og klima,

botilbud og aktiviteter, priser og miljø. I internasjonal turisme velger vi

ikke selv våre reisemål, de velges for oss av flyselskaper og turoperatører.

Nå er Norge litt spesielt i så måte, vi er fortsatt individualistenes reisemål,

preget av den moderne tids sigøynere, nemlig den individuelle bilturist. Jeg

vil tro at omlag 80 % av våre turister legger opp sine ruter og s1ne reiser

etter egen nese og ønske, bare i 11ten grad preges bildet av masseturisme og

chartertrafikkens pølseproduksjon.

Men, med den vekt vi legger på uberørt natur, sammen med det faktum at fire av

fem turister selv stQr fritt 1 2 velge hvor de vil reise, ja, sa skulle det

vel egentlig vært flere turister i Børgefjell Nasjonalpark enn i Aurlandsdalen,

men slik er det nå engang ikke. Få, om noen dalfører er sterkere preget av

kraftutbyggingen enn hallingdal, likevel tør jeg påstå at antallet turister

her er minst det tredobbelte av hva man har f.eks. i Østerdalen, som vel har

sluppet langt mer uberørt fra jakten på energi og fossekraft.
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i liten grad, brukene ble holdt i hevd, og ble gjennom investeringer og utbyg-

ging bl.a. gjennom nydyrking, gjort lønnsomme og utvidet fra deltidsbruk til

fullverdig levebrød. Man fikk midler og maskiner til å utnytte ressursene, og

en av disse ressursene viste å ligge i hyttetomter og hyttebygging.

Nå er denne form for attåtnær ing selsagt ikke noe nytt verken i Hallingdal

eller andre strøk. Men mangelen på midler og etablerte finansieringsordninger

gjorde at utbyggingstempoet var svakt, og kvaliteten på det som ble frembudt

lå på et heller kummerlig nivå. Men etter hvert som inntektsnivået steg og

brukene ble bæredyktige enheter, skjøt også hyttebyggingen fart. Det ble etter

hvert slett ikke uvanlig med både to og tre utleiehytter på gardene rundt om,

og med det kontant-tilskudd på både 20 og 30.000 i tillegg til hva gården selv

kunne produsere.

Nå skal ingen selvsagt påstå at det var anleggstidens penger som alene satte

denne utvikling i gang. Større velstand, høyere priser og økt etterspørsel

etter ferie- og fritidsgoder var en tendens man fikk over hele landet. Men det

er et faktum at hyttesektoren er det, i hvert fall hva innenlandsdistrikten

angår, ingen som til dags dato kan sammenlikne seg med Hallingdal. Det kan

hytteutleiebyråene her i landet bekrefte. Nå vil nok forskerne sette større

krav til dokumentasjon enn hva jeg kan prestere, men jeg for min del er over-

bevist om at anleggsmillionene har vært den utløsende faktor for den aktivitet

som etter hvert utfoldet seg. Og en sak er hevet over tvil, det er mange små-

bruk i Hallingdal som i dag gir levelige vilkår, takket være biinntektene fra

hytteutleie og reiseliv, hytter finansiert gjennom gode anleggslønner i  femti-

og sektiarene. Hyttene representerte med andre ord den tids inflasjonskonto.

Nå kan man ikke snakke om reiselivsvirksomhet uten kommunikasjoner, og heller

ikke arealutnyttelse uten adkomst. Utbyggingen fikk ogsb. store konsekvenser

for veinettet, fra bru over Hallingdalselva til nytte og glede for tømmer-

driften, til utbedring av gamle stols- og kjerreveier og helt nye veianlegg.

Spesielt i fjellet åpnet disse veiene for helt nye områder som bedre kunne ut-

nyttes, ikke bare jordbruksmessig, men ogs for ferie og rekreasjon. I mange

omr der kunne seterdriften rasjonaliseres, selv om vel romantikken forsvant da

tankbilene gjorde sitt inntog, i andre områder kunne uproduktive arealer ut-

nyttes til hyttebygging sa snart adkomsten ble ordnet. Jeg kan nevne non

eksempler, veien fra Hemsedal over Gyrimos til Al, veien mellom Hol og Al via

Stolsvatn og ikke minst Aur landsveien, som har gitt hele bygda inne i Østre

Hol ny tro og ny tiltakslyst.
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Før vi forlater elvene, la meg få nevne litt om terskelbyggingen i Hallingdals-

elva. Den har gitt meget gunstige resultater rent landskapsmessig, har på sine

steder gitt bedre bademuligheter, og overalt skapes ideelle forhold for flue-

fiskere, den eneste siviliserte form for sportsfiske, i folge fluefiskerne

selv.

Innsjøer og fjellvannene har reguleringen fart verre med så langt fisket angår.

Flyvannet ved Nsen og Tisleiafjorden på Golsfjellet, begge et ledd i Abjora-

utbyggingen var i sin tid noen av våre mest fiskerike fjellvann. Selv med en

fiskekortpris på tre kroner pr. uke i Tisleiafjorden ifolge Aftenpostens reise-

håndbok for 1950, lot fiskerne seg ikke skremme. Men dette har endret seg, i

dag våger man i turistbrosjyrene ikke å gå lenger ennå antyde at her er an-

ledning til sportsfiske, og det skulle karakterisere situasjonen godt nok. At

fiskekortet i mellomtiden har steget til 50 kroner uken, det får man bare ta

til etterretning. Riktignok skal vannene som er sterkt regulert, fylles opp

til normalt igjen fra juni måned når trafikken begynner i fjellet, men dette

synes ikke å ha hjulpet fisken.

Når vi samtidig vet at disse traktene fra gammelt av er blant våre største

seter- og hytteområder, så er det nok riktig snakke om reelle skadevirk-

ninger, selv om kvalifiseringen av tapene kan være uhyre vanskelige å foreta.

Uten ha direkte lokalkunnskap skulle jeg tro noe av det samme må gjelde for

større vann som Djup, Stolsvatn, Ustevatn m.fl.

Når det gjelder jakt som binæring til jordbruket, så er den direkte økonomiske

betydning for den enkelte relativt beskjeden. Jakten i Hallingdal omfatter

rype- og skogsfugl, hare, rådyr og elg, og administreres i hovedsak på samme

måte som fisket. Gode jaktmuligheter er en attraksjon man gjerne reklamerer

med, men vi skal være oppmerksom på at tilbudet er begrenset, og forbrukes i

stor grad av distriktets egne innbyggere. Styrken ved jakt er jo at den foregår

på tider av året da andre ferieattraksjoner er tvilsomme, og kan bidra til i

enkelte tilfelle forlenge sesongen noe på hyttene.

Jeg for min del kjenner ikke noe til interessekonflikter mellom jegere og

kraftutbyggere i vår del av verden, og jeg kan heller ikke se hvordan en re-

gulering i særlig grad kan ha innflytelse på småviltjakten. Reinsdyrjakten

derimot, som foregår lenger vest på grensene mot Hordaland og Telemark vet jeg

mindre om. Det har jo også vært sagt og skrevet så mye om kraftutbygging og

reinsdyr de siste par år, at det overlater jeg til de som vet mer om det enn

meg.
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TOKKEUTBYGGINGAS KONSEKVENSAR FOR JORD- OG SKOGBRUK  -  SPESIELT MED VEKT PA

VIRKNINGANE AV VEGNETTET SOM VART BYGD

Siv.ing. Ingvald Godal

Vinje

På ein måte representerar vel eg dei lokalsamfunn som får vasskraftutbygginga

inn på livet, - dei som har ressursane og som skal leva med konsekvensane heile

året. Innleiingsvis vil eg då seia at dei stort sett har hatt ei positiv hald-

ning til det  å  ta i bruk dei natur-ressursane som vårt land disponer ar. Men

føresetnaden for dette er at utbygginga vert gjennomført med vett og forstand,

og at lokalsamfunnet fær ein rimeleg andel av det økonomiske resultatet. Lokal-

samfunnet kan aldrig akseptere ei utvikling der dei økonomiske føremunene vert

fordela jamnt utover det heile, medan dei sjølve sit att berre med skadene og

ulempene.

Etter samråd med arrangoren, endrar eg litt på oppgåva mi. Eg vil tala om

kraftutbygging as konsekvensar i Vinje kommune, med nokre sideblikk til Tokke

kommune. Dermed fer eg og med ei eldre utbygging i ikkje-statleg regi.

Fyrst nokre opplysningar om Vinje kommune:

- 4000 innbyggarar.

- Areal: l l/2 gong Vestfold fylke.

- Fast busetnad i høgd 400 - 1000 m o.h.

- Hovudelement i næringsgrunnlaget: Jord- og skogbruk, turisme og småbedrifter.

Den fyrste utb g in a: MSVATN

Nokre data:

- 920 m o.h.

- Ca l50 personar bur ved vatnet.

- Størsteparten har ikkje veg.
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Den siste utb in a: TOKKE

Viktige berørte vatn:

Totak

Vinjevatn

Songa

Bitdalsvatn

fast busetnad

II II

ikkje fast busetnad, fekk veg.
II II II t

Sum utbygd kraft: 4300 GWH.

Utbyggingsperiode: l956-81.

Utbyggar: Statskraftverkene.

Fylgjande erfaringar er gjort, formulera etter samråd med heradsagronomane og

heradsskogmeisterane i Tokke og Vinje kommunar:

Skogbruket

Vegane som vart bygd og som er av verdi for skogbruket ville ha korne likevel

med finansiering frå andre kjelder, men anlegget førte til at dei kom på eit

tidlegare tidspunkt.

I sane er kleinare, tildels er vatnet ope. Dette er ei ulempe for tømmer tran-

sporten. Usemje om floting/vegtransport har ført til ei rettsak som snart kjem

opp i Høgsterett.

Der er turkeskadar som fylgje av tunneldrenering.

Alt i alt kan e in seta ei t li te minus ved kr a ftu tbygg ing as konsekvensar for

skogbruket.

Jordbruket

Dyrka jord

Dyrkbar jord/beite

- Lite neddemt.

- Ein god del neddemt sær leg ved Song a og Bitdals-

vatnet.
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Diskusjon

Sandok: Godal har tatt for seg fordeler og ulemper ved å få en kraft-

verksutbygging i kommunen og behandlet spesielt Tokke utbyg-

gingen.

På fordelsiden synes jeg det er riktig supplere med den til-

taksordningen for tømmertransport som kraftverket er pålagt.

Transportplikten etter bilveg er noe betinget, så den skal jeg

ikke ta fram, men det som er helt sikkert er at kraftverket må

overta tømmer på de gamle elveleveringsplasser og bringe det til

Bandak. Dette er en kompensasjon for den fløtningen i vassdraget

som måtte opphøre. Sannsynligheten for at denne fløtningen ville

foregått i dag om vassdraget hadde vært uberørt, er etter mitt

skjønn svært liten. Tiltaksordningen er følgelig en fordel for

skogbruket i distriktet.

Videre vil jeg peke på at der av Tokke anleggene/Tokke-verkene

er bygget 58 km anleggsveger og 81 km tiltaksveger, derav 48 km

for tømmertransport. I tillegg er der deltatt med bidrag til ny-

bygging eller ombygging av 72 km. Altså tilsammen 211 km, alt av

bilvegstandard.

J. Andersen Kraftledninger er et resultat av kraftutbygging. Men det er ikke

riktig som Dammerud sier, at ledningene ikke kommer med når

kraftverksplaner behandles.

Siden 1959, da jeg begynte i Statskraftverkene er det bygd ca.

6000 km med kraftledninger, og hver ledning beslaglegger gjennom-

snittlig en 35-40 m bred gate. Dette vil dreie seg om ca. 250

000 da. Vi bygger omkring 250 km pr. år. Det beslaglegger ca. 10

000 da når vi bruker 40 m bredde. Går dette gjennom skog så vil

det gi en avvirkning pa mellom 50 og 100 000 n? ; ett r. For

tiden går mye i fjell og ikke igjennom skog, så kvantumet er

mindre enn det var tidligere. I forbindels med vegbygging nevnte

Damrnerud meg og min stilling som leder for kontoret fer general-

planer og eiendomserverv. Planlegg ingen av vegsystemet i for-

bindelse med kraftledninger har vært et vanskelig punkt i alle

r. Arsaken til dette har sammenheng med den organisasjonsmessige

oppbyggingen i Statskraftverkene. Jeg vil tro at de som represen-
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Risdal: I tilknytning til Andersens innlegg, så vil eg nevne at eg har

vore bort i en del sakar som konsulent for grunneigarane i saman-

heng med ein del storre kraftlinjar som er gjennomført på mine

trakter i dei seinere år. Mitt hovudinntrykk er det at dei kjem

stadig opp i ein betydeleg tidsnød når det gjeld framdriften.

Etter mi meining kunne det vore sterkt ønskeleg om Statskraft-

verkene kunne vore tidlegare ute med disse droftingane om felles

tiltak. Og i den samanheng så vil eg gjerne peke på at eg tror

ofte at ein kontakt med det lokale skogoppsyn og gjerne også

skogeigarforeningene i mange tilfeller ville gi betre felles-

løsningar ennå ta dette opp med den enkelt grunneigar.

Darnmerud: Konsesjonsprosessen tar så lang tid at man kommer inn i en veldig

hektisk byggefase når ledningen endelig skal bygges. Det hindrer

muligheten for en koordinert planlegging.

Haave: Jeg hadde ventet at dette med kraftledningsgater ville ha fått

en bredere plass enn det har hatt på dette symposiet. Det er en

ting som jeg synes er meget irriterende, et argument som en blir

møtt med i forbindelse med kraftledninger og som jeg håper at

det snart skal bli slutt på. Det at for utbyggere skal det lønne

seg bedre % anlegge en ny ledning og ta i bruk nye arealer enn %

bygge om det som allerede er der. Jeg håper at grunnverdien skal

bli så høyt verdsatt at det i fremtiden ikke skal lønne seg for

dere å bygge en ny ledning igjennom urørte arealer. Det er mitt

personlige ønskemål. Nå har de snart fått nok skoggrunn i Tele-

mark, de får ikke mere nå, dere får klare dere med det dere har

fått.
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DIVERSE FORBEHOLD

Jeg vil gjøre det klart at jeg ikke har hatt anledning eller ressurser til å

kontrollere om rapportens mer almengyldige utsagn er holdbare rent juridisk

eller på annen må te. Det er tross alt bor ti mot 10 år siden rapporten ble

skrevet, og mye kan ha endret seg på denne tid. I fall direkte feil skulle

komme for dagen, ber jeg om at dette blir påpekt i diskusjonsdelen etter fore-

draget.

Jeg tar også det forbehold at jeg i mitt daglige arbeid ikke har vært så mye

inne på de problemstillinger som er berørt i rapporten. For spesielt interes-

serte har jeg fått trykket opp en oversikt over de viktigste ting jeg har ar-

beidet med i forbindelse med Orklautbyggingen. Jeg skal kommentere noen av

disse nærmere mot slutten av foredraget.

OM RAPPORTENS RESULTATER

Rapporten til Hans L. Clementz er i og for seg todelt. Forfatteren har i første

rekke sett på de økonomiske sider for grunneiere som mottar erstatninger og/

eller tar seg arbeid på anlegget. Med grunneiere tenkes her i første rekke på

personer som har jordbruk som hoved- eller biyrke.

Allerede her vil jeg bemerke at grunneiernes tilbøyelighet til ta seg an-

leggsarbeid har avtatt sterkt med årene. Erfaringer fra anlegg i nyere tid

tyder på at svært få eller ingen grunneiere begynner på anlegg, noe som selv-

sagt har sammenheng med den gunstige utvikling man har hatt innenfor jord-

bruket.

Jeg vil derfor i det følgende legge hovedvekt på resultater som har sammenheng

med erstatningsutmålingen.

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER

De problemstillinger i rapporten som da er aktuelle er disse:

1) Hvilke inngrep har vært til størst skade og hvilke har hatt positiv

virkning på primærnæringen.
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De sentrale myndigheter har den avgjørende myndighet i konsesjonssaker.

Oftest vil de nasjonale interessene veie tyngre enn de lokale. Man må

imidlertid passe på at ikke marginal velferdsforbedring i storsamfunnet

skjer på bekostning av en alvorlig forverring av nærings- og levevilkårene

i lokalsamfunnet.

3) Også når det gjelder fysiske inngrep på naturressursene kan kraftutbyg-

gingen tvinge gårdbrukeren over i ny virksomhet, eller til sterk omlegging

av driften. Et meget drastisk eksempel på dette er de brukerne i Skåbu som

hadde fiske som en vesentlig del av næringsgrunnlaget. De fleste grunn-

eierne i våre undersøkelsesområder ble imidlertid ikke så sterkt fysisk

berørt at det medførte særlige endringer i driftsformene. Dette hindrer

ikke at svært mange fikk store ulemper som følge av reguleringene. Dette

er som regel varige ulemper som øker arbeidsbyrden og gjør forholdene

mindre trivelige på bruket. Det er derfor av meget stor betydning at til-

tak bli utført, slik at skader og ulemper mest mulig kan utbedres en gang

for alle.

5) I Skåbu kunne vi spore klare forskjeller i investeringsfrekvensen. De som

mottok erstatninger for skader og ulemper har nesten ikke investert i

bruket. Dette skyldes nok for en vesentlig del de meget lave erstatnings-

summene og de til dels store skadene. Den relativt tidlige utbyggingen i

Skåbu er bakgrunnen for de lave erstatningene. I de siste 10 år har er-

statningene øket langt ut over det en indeksreguler ing skulle tilsi. De

siste årene har det dessuten blitt en helt ny giv når det gjelder avgifter

til og tiltak i kommuner som får kraftutbygging. Det har av enkelte vært

hevdet at hvis grunneierne er i stand til å investere erstatningen, har

den vært for høy. Til dette er å svare at har en kraftutbygging ødelagt

deler av næringsgrunnlaget for folk i lokalsamfunnet, må minimumskravet

være at det erstattes på en slik måte at ny jord kan kjøpes eller virksom-

heten kan utvides på andre felter, uten noen form for tap.

I Rendalen ble det muligheter for nyinvesteringer. Dette skyldes nok i

stor grad de store engangserstatningene som ble utbetalt i Rendalen. Ved

overskjønnet ble det spesielt bedt om dette, og grunnen var ønske om

investere. Det er elllers verdt å merke seg at det er nøye sammenheng

mellom bruksstørrelsen og investeringsinteressen i Rendalen.
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spesielle omstendigheter har ført til at eiendommen de senere år ikke har

blitt utnyttet så rasjonelt eller forsvarlig som den ellers burde eller

kunne. Etter vår vurder ing burde det avgjørende være hvilke naturlige

vilkår eiendommen har for drift og avkastning. Det er verdt å minne om den

andre verdenskrig her i landet. Svært mye brakk jord ble tatt i bruk på

den tiden.

NØDVENDIGHETEN AV PLANLEGGING I FORBINDELSE MED KRAFTUTBYGGING

Om dette skriver forfatteren om forhold som tør være kjent for de fleste. Be-

tydningen av koordinering av interesser lokalt og bedring av ressursbalansen i

utbyggingen understrekes. Hovedpoenget må være at tar man en ressurs ut av

lokalsamfunnet så bør denne kompenseres gjennom alternative ressurser som kan

frigjøres, eller, som siste utvei, ved pengeerstatninger.

"Tidene skifter og de økonomiske driftsforhold med disse. Nye tiltak og

endrede driftsopplegg er naturlige konsekvenser av disse endringene, i

primærnæringene som i all annen økonomisk virksomhet. Verdiene ligger der

og vil igjen komme til sin rett som driftsgrunnlag under endrede former og

nye driftsplaner som legges opp i samsvar med de skiftende tiders ulike

krav og forutsetninger. Den som mister sin eiendom (eller deler av denne),

mister derved (eller forringer) de fremtidsverdier eiendommen har som

næringsgrunnlag for en virksomhet som i dette tilfelle har store muligheter

for ekspansjon ved utnyttelse av nye driftsformer og nye og bedre hjelpe-

midler. En vassdragsregulering griper meget sterkt inn i naturgrunnlaget.

Det er derfor svært viktig at lokalsamfunnet får rimelige og verdifaste

erstatninger som sørger for at det ikke er dårligere "rustet" etter kraft-

utbyggingen, enn den situasjon det befant seg i for".

skriver forfatteren i sitt sluttord.

NOEN PERSONLIGE BETRAKTNINGER

Som kommuneoppnevnt planlegger med oppgaver koordinere interesser og bedre

ressursbalansen ut fra gitte forutsetninger, kan jeg i hovedtrekk slutte meg

til konklusjonene i rapporten.
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NOT AT- - - - -

ORKLAUTBYGGINGEN OG KVIKNE

NOEN AV DE VIKTIGSTE TILTAK SOM ER GJENNOMFØRT ELLER PLAN-

LAGT GJENNOMFRT I KVIKNE I FORBINDELSE MED KRAFTUTBYG-

GINGEN, ELLER SOM HAR SAMMENHENG MED UTBYGG INGEN GJENNOM

FINANSIERING ELLER PA ANNEN MATE.

TYNSET KOMMUNE, den 5. november 1981

Kjell Haukeland

tiltaksplanlegger
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3. SENKNINGT ILTAK

3.1. Karakter og omfang: KVO påtar seg senking av Orkla for bedre

forholdene for landbruket. I denne forbind-

else bygges ny bru og tilhørende drifts-

veger. I alt ca. 1000 da fastmark og 150

da. myr kan oppdyrkes som folge av

senkningen.

3.2. Kostnadsoverslag

og finansiering:

Nettotilskuddet fra KVO til prosjektet

eksklusive bru og veger begrenses oppad til

1,5 mill. kroner. Kommunen bekoster del av

veganlegget.

3.3. Andre opplysninger: Det foreligger underskrevne erklæringer fra

alle som berøres av tiltaket. Planleggingen

av prosjektet er startet i samråd med lokale

interesser.

4 . VANNFORSYNING - VANN ING

4.1. Karakter og omfang: På nærmere bestemte vilkår har KV sagt seg

villig til å deltai vannings- og vannfor-

syningsanlegg for Kvikne.

4.2. Kostnadsoverslag Nettotilskuddet fra KVO begrenses oppad til

og finansiering: 1,5 mill. kroner.

4.3. Andre opplysninger: Av nedenstående vil fremgå at vannfor-

syningen bygges ut med et større vannverk

på Yset samt utbedring av mindre vannanlegg

p Ulset. Behovet for vanningsanlegg av-

klares gjennom skjønnsrettens arbeid.
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7. MULLERMOTELL KVIKNE A/S

7.l. Karakter og omfang: Miillermotell Kvikne A/S er et samarbeids-

prosjekt mellom Miillerhotell A/S, KVO og

kommunen. Ved avtale er KVO forpliktet til

å benytte seg av motellet i anleggstiden.

Motellet inneholder 40 rom, kafeteria,

svømmehall, bibliotek m.v.

7.2. Kostnadsoverslag

og finansiering:

Motellet ble kostnadsberegnet til 13,8 mill.

kroner. Av dette har Distriktenes Utbyg-

gingsfond bidratt med 5,4 mill. kroner i

lån og tilskott, kommunen med 0,5 mill.

kroner i forskuttering og det resterende

som egenkapital og lån i de lokale banker.

7.3. Andre opplysninger: Motellet har pr. i dag 3-4 heltidsansatte

og vel så mange på deltid.

8. SVJMMEHALL

8.1. Karakter og omfang: I forbindelse med motellet er det anlagt et

12,5 m svømmebasseng, som er åpent for

publikum 3 dager i uken. Kvikne skole be-

nytter seg av svømmebassenget i sin under-

visning.

8.2. Kostnadsoverslag

og finansiering:

Svømmehallen er finansiert som en integrert

del av motellet. Skolens bruk av hallen er

forskuttert av kommunen.

8.3. Andre opplysninger: Det gjenstår å forhandle om en endelig av-

tale om bruk av bassenget.

9.  BIBLIOTEK

9.1. Karakter og omfang: I motellet er det i samarbeid med Tynset

folkebibliotek etablert et bibliotek på vel
2

80 m , som også benyttes som konferanse-

rom.
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12. KVIKNE INDUSTRIBYGG

12.1. Karakter og omfang: På nytt industriområde vest for Orkla har

Tynset Industribygg A/S reist et industri-

bygg p 70o •

12.2. Kostnadsoverslag

og finansiering:

Industribygget ble kalkulert til 2,2 mill.

kroner. Finansieringen er ordnet med DU-

midler, KVO-tilskott 0g forskuttering og

lån over næringsfondet.

12.3. Andre opplysninger: Industribygget er tilkoblet det nye vann-

verket, men har eget avlopssystem (slamut-

sk iller).

13. SKARSMOEN & ENGET'S MASKINDRIFT A/S

13.1. Karakter og omfang: Skarsmoen & Enget's maskindrift sysselsetter

pr. i dag 18 personer med hovedkontor i

industribygget. Her finnes også verksted-

hall for bedriftens maskinpark samt land-

bruksverksted for Kvikne.

13.2. Kostnadsoverslag

og finansiering:

Bedriften har utvidet virksomheten

betraktelig i forbindelse med etabler ingen.

Kommunen har bidratt med garanti for del av

driftskapital over næringsfondet.

13.3. Andre opplysninger: Bedriften har en rekke oppdrag i tilknything

til anleggsvirksomheten på Kvikne.

l4. NORDFORMKVIKNE A/S

14.1. Karakter  og  omfang: Nordform Kvikne A/Sharen framleiekontrakt

med KVO i industribygget. Selskapet ble

stiftet i 1981 og driver med viderefor-

edling av treprodukter m.v. Bedriften har

f.t. betydelige ordre.
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17. ST3EN LYDSTUDIO

27.1. Karakter og omfang: Stoen lydstudio er under etablering. Det er

innkjøpt utstyr for 8 spors anlegg. Av

bruksområdene kan nevnes: produksjon av

demotape, arr anger ing og innspill ing av

akkompagnement m.v.

17.2. Kostnadsoverslag

og finansiering:

Til investeringene har næringsfondet fore-

lopig bidratt med lån. Anlegget bygges ut

trinnvis.

17.3. Andre opplysninger: Støen Studio vil bli drevet som et personlig

firma, delvis som attåtnæring til gardsbruk.

18. HAUGAN BOLIGFELT

18.1. Karakter og omfang: Haugan boligfelt omfatter i alt 32 tomter,

hvorav 12 er opparbeidet i 1. pulje. Feltet

ligger vakkert til ved Yset.

18.2. Kostnadsoverslag

og finansiering:

Tomteprisen i feltet er foreløpig satt til
2

kr 45,- pr. m. Grunnlagsinvesteringene

og de tomtetekniske arbeider er finansiert

ved låneopptak i Kommunalbanken og bidrag

fra kommunens næringsfond.

18.3. Andre opplysninger: Det er anlagt ny kommunal adkomstveg til

feltet som tar av ved motellet.

19. BOLIGFELT ULSET

19.1. Karakter og omfang: I forbindelse med anlegg av Ulset kraftverk

har kommunen engasjert seg i tilretteleg-

gingen av et mindre boligfelt (8 - 10 tom-

ter). Boligfeltet ligger tett opp til

Kvikne aldershjem.
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22.2. Kos tnadsoverslag Det nye samfunnshuset ble kostnadsberegnet

og finansiering: til 1,6 mill. kroner. Vesentlig del av ar-

beidet er utført på dugnad. Kommunen har

bidratt vesentlig til realisering av an-

legget.

22.3. Andre opplysninger: Kommunen har ogs% over neringsfondet bi-

dratt med lån til asfaltering av utenomhus-

anlegg. Det er anlagt ny håndballbane som

en del av anlegget.

23. SKIHYTTER

23.1. Karakter og omfang: I forbindelse med etablering av motellet

måtte det gamle forsamlingshuset flyttes.

Dette er nå ombygd som skihytte i dalsiden

innenfor motellet. Hele flyttingen og om-

byggingen er utført som dugnadsarbeid.

23.2. Kostnadsoverslag I forbindelse med flyttingen er huslaget

og finansiering: tilstillet kr 100 000,- fra kommunen.

23.3. Andre opplysninger: Skihytta åpnes i 1982.

24. SKITREKK

24.1. Karakter og omfang: Nytt skitrekk er planlagt i forbindelse med

motellet. Hndgivelsesavtaler med grunneiere

foreligger.

24.2. Kostnadsoverslag Ifølge innhentede anbud ligger kostnadene

og finansier ing: på ca. 1 mill. kroner. Bakkepreparer ings-

mask in og varmestue forutsettes å inngå i

opplegget.

24.3. Andre opplysninger: Det er meningen å preparere løypenett mellom

motell/lysloypene og skitrekket. Løypenettet

vil passere Haugan boligfelt og det nye

Kamsteinen hytteomrde.
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Diskusjon

Lie: Jeg vil nevne litt om vårt arbeid med arealene på Kvikne som

blir berørt av Orkla-Granautbyggingen.

Det begynte med at vårt selskap for ca. 12 år siden fikk hen-

vendelse fra Herredsagronomen i Tynset om å undersøke arealene.

Vi skulle angi hvor mye sommervannføringen burde senkes for å få

ideelle dreneringsmuligheter for arealene mellom Botnan og Yset.

Vår konsulent kom til at ideelle forhold for drenering krevde en

senking p ca. 1,5 m.

Undersokelse av rasfare m.v. i vassdraget viste at sa sterk

senking ikke ville være realistisk.

Under møte på Kvikne ble vi anmodet om vurdere dyrkingsmulig-

hetene ved 0.5 m senking av sommervannføringen. Vi gjorde derfor

nye planer med åpne drensgrøfter og prof iler ing av over fla ten

for å få hurtig avrenning av vårvann/flomvann. På denne måte

kunne da storparten av arealene tenkes utnyttet til grasdyrking

og beite. Noen områder med dype torvlag vil imidlertid falle

utenfor.

Jeg synes det er viktig å nevne at man kan ha flere muligheter

til å løse problemene ved samarbeid og gjensidige opplysninger.

Det er viktig at landbruksmyndighetene så tidlig som mulig klar-

legger landbrukets interesser, slik som jeg har nevnt tidligere.

Det er mange eksempler som viser at det er mulig å legge for-

holdene til rette slik at interessene blir imøtekommet i rimelig

grad. Det er også viktig at tapte verdier blir erstattet på en

rettferdig måte.

vstedal: Det var til Lies innlegg. Nå har det kommet fram mye om bare

hvorledes landbruket lokalt skal få oppgjør på en hederlig og

god måte for de skader som en eventuell utbygging påfører. Målet

skulle vert sterkere siktet inn pa hvordan vi skal behandle vare

ressurser slik at vi totalt kommer best ut av det. Og hvordan

skal vi bøte på de kortsiktige problemene f.eks. mellom aktuelle

eiere og utbygger. Det gjelder det å komme inn tidlig for den
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Haukeland: vstedal var inne på faren ved å kjøpe opp lokalsamfunnet ved

overbetaling. Dette er et synspunkt som jeg absolutt kan slutte

meg til.

I en vassdragsreguleringssak vil det alltid være en fare for at

konsesjonssøkeren strekker seg lenger enn langt for å skape

"goodwill" i den kommune som berøres av utbyggingen. Den

politiske og administrative ledelsen i kommunen har i mange kon-

krete saker medvirket til dette.

I dette perspektiv vil handlefriheten kunne settes ut av spill.

Hvem kan si nei til overstrømmende tilbud i en kommune som kan-

skje i lang tid har hatt problem med avfolking og skatteinntekter

Eksemplene Ulla-Førre og Eidfjord er kanskje typiske i denne

sammenheng. Typisk er det også at det er staten v/Statskraft-

verkene som har vist storst tendenser til "overbetaling".

Også i tilfellet Orkla, der konsesjonssøkeren var kommunal/

fylkeskommunal, merket kommunene noen av disse tendenser. I

dette tilfelle ble det imidlertid ikke inngått en to-sidig av-

tale mellom utbyggeren og kommunen, men det hele ble fremsatt i

form av såkalt tilbud til kommunen. Dette tilbudet ble lagt ved

konsesjonssøknaden ved kommunens behandling av denne.

I Tynset kommune ble det som kjent et flertall for Orklautbyg-

g ingen, der flertallet hovedsaklig ble besørget av Høyres og

Arbeiderpartiets representanter. Dette var for så vidt ikke

overraskende, så lenge som disse partier vel har ord på seg for

2 vere utbyggingsvennlige.

For oss som til daglig steller med tiltaksarbeidi en kraftut-

byggingskommune, er det klart at vi ser de store muligheter

kraftutbyggingen fører til. Tynset kommune, og kanskje spesielt

fjellbygda  Kvikne,  har hatt store fordeler av Orklautbyggingen.

De mest innbitte motstandere vil selvsagt hevde det mosatte.

Personlig har jeg ikke noe imot at man kobler distriktsutbygging

og vannkraftutbygging, men da bør dette gjøres ved konsesjons-
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KRAFTUTBYGGINGA SINE VERKNADER FOR JORDBRUKET I EI VESTLANDSBYGD

Ordfører Torleiv Gjerlow

Aurland kommune

Eg finn det naturleg byrja dette innlegget med litt geografi og enkle data

om den kommunen det dreiar seg om.

Aurland kommune ligg innst i Sognefjorden og nokolunde midt i landet der Noreg

er på det breiaste. Kommunen er oppdelt i fire dalfore: Aurlandsdalen, Flms-

dalen, Undredalen 0g Nærøydalen.

Folketalet er ca. 2100.

Eg vil her ta fram eit sitat henta fr@ "Norges land og folk" - Topografisk -
Statistisk Beskrivelse i Nordre Bergenhus amt år 1901:

"Aurland herred ligger omkr ing og stenfor Nerheimsfjorden og Aur landsfjorden

og de der fra opgaaende fjorddale".

Aurlandsdalen med tettstaden Vangen er hovudsokni, her ligg komruneadministra-

sjonen. Godt over halvparten av folki bur her.

Kommunen har ei samla flatevidd p 1476 n, 2
205 km eller knapt 1/7 part

ligg under 800 m o.h. Ein har rekna med at omlag 1 % av samla flatevidd vert

nytta som jordbruksareal, likevel har jordbruket gjennom alle år attende vore

viktigaste levevegen.

Kraftutbygginga har i det alt vesentlege gjenge føre seg i Aurlandsdalen med

tilhoyrande omrde.

Før det vert gjeve konsesjon på utbyggingaveit vassdrag, får som kjent kom-

munane og dermed dei yse kommunale organ og neringssamskipnader hove til &

uttale seg om dei mangslungne sider og følgjer ei kraftutbygging kan få. Det

er det ikkje alltid så lett å forutsjå.
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Aurland ligg i eit nedborsfattigt distrikt med omlag 600 mm nedbor for ret,

og då storparten av denne kjem utanom vekstsesongen, var det ein god del uvisse

om kva verknader ein senking av grunnvasstanden ville få. Dei fleste gardsbruk

fr Vassbygdi og ned mot Vangen hdde utbygde vatningsverk lenge for kraftut-

byggjingi tok til. Konsesjonæren er no tilplikta å skaffa vatningsvatn. For

meg ser det ut som skaden på jordbruksvoksteren har vorte liten eller uvesent-

leg.

Den største interessa knytte seg naturlegvis til sjølve elvi. Korleis ville

den verta som fiskeelv i framtidi? Ettersom dette fisket fram gjennom åri

hadde gjeve munalege innkomer til elveeigarar, var det ikkje å undrast at dei

var svert opptekne av dette sporsmalet.

Korleis elvi vil verta som fiskeelv i framtidi er kanskje noko vanskeleg a ha

noko sikker formeining om no. Oslo Lysverker har bygt eit moderne klekkeri for

oppal av settefisk, eit tiltak som ser ut til å vera vellukka, men det er

mange faktorar som spelar inn.

Det ser ut som om fisken går mykje seinare opp i elvi enn før og at han tek

darlegare pa fiskereidskapen enn for. Dette meiner mange kjem av at tempera-

turen i elvevatnet er for låg, andre meiner at den seine oppgangen i elvi har

si årsak i at fisken som det vert teke rogn av er den siste som går opp i

elvi, og at dette med sein oppgang kan vera ein arveleg faktor. Kanskje dette

kan vera verdt å ofra litt tid på.

Elles har kommunen hatt ei aktiv innlandsfiskenemnd i utbyggingstida.

Dette har resultert i at s seie alle tilgjengelege fjellvatn er "befolka"

med tildels fin fiskernoden fisk. Prøvefiske med garn har bekrefta dette. Deri-

mot er fisken ofte vanskeleg å få på stang, som til denne tid har vore den

einaste lovlege fangstmetoden.

Dette vil fjellstyret for inneverande år ta konsekvensen av. Meiningi er at

det med ein viss kontroll skal verta tillate å fiske med oter og garn for folk

som er fastbuande i kommunen. Dette tykkjest å vera ei fornuftig ordning. Vert

ikkje vatni hausta, har det heller lite føre seg å så dei.

Reinsdyrjakti har i alle tider vore ei viktig tttnering for gardsbruk i, og

er det også i dag, sjølv om den meir og meir har fått eit sportsleg preg. Denne

jakti er vorten ein allemannssport og det kjem mykje at at anleggsvegar fører

inn i mange av dei beste jaktområda slik at dei er lett tilgjengelege.
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Kan det tenkjast leggja om drifti, heilt eller delvis?

Bør ein satsa på ein produksjon som er me ir arbeidskrevjande, mindre areal-

krevjande, men som kan gje langt større forteneste pr. dekar?

Har ein som før nemnt investert rett, er det ofte einstydande med ei fornuftig

mekanisering som gjer at ein kan driva meir lettvindt og rasjonelt.

Stort sett så har vel jordbruket i Aurland korne brukbart frå ei så stor og om-

fattande utbygging, men ein del minussider og ulemper kan ein nok peika på når

det gjeld utnytting i fjellet. Urolege beitetilhove for dyra, særleg sauen,

sauen trekkjer langt utanfor dei vanlege beiteomrde p.g.a. turrlagde elvar,

bekkar som før danna naturleg stengsle, sauen har lett for å rekkje etter an-

leggsvegar og spor etter traktor - eller beltekøyretøy. Det hadde nok vore ein

stor fordel for saueeigarane om desse spori hadde vorte tilsådde eller belagde

med gras eller lyngtorv frå områdi tett ved.

Men ein skal heller ikkje unnlata å nemna ein del av plussidenei same saman-

heng. Anleggsvegar i fjellet lettar transport av dyr til og frå beite, like-

eins tilsyn med beitedyr. Vegar og kraft i beiteomrdi gjer det mogelega
driva med rasjonelle fellesstolar.

Eg vil og med det same gje ros til kraftutbyggjaren og NVE sin landskapsav-

deling for det gode resultat dei i fellesskap har korne fram til.

Det er som regel vanskeleg å snakka om kraftutbyggjing utan å koma inn p dei

konomiske verknader. Det er store kraftmengder som er utbygde i Aurland. Det

at mesteparten er innanfor kommunen sine grenser, gjer at kommunen har fått

ein forholdsvis bra økonomi. Dette har sett kommunen i stand til å hjelpa pri-

maerner ingane. Det vert så leis kvart år over driftsbudsjettet stillt til råd-

velde kr 100 000, - som tilskot til jordbruksføremål. Dessuten vert det gjeve

lån av konsesjonsavgiftsfondet på sers rimelege vilkr. Elles vil eg nemna at

kommunen har høve til åta ein stor del av kostnadene med bygging av gards- og

grendevegar.

Og så til slutt:

Dersom bøndene i Aurland i dag hadde fått spørsmålet om dei også i dag ville

ha gått inn for utbyggjing av Aurlandsvassdraget, er eg viss på at eit over-

veldande fleirtal ville svara ja. Det same svaret ville ein ftt om heile

Aurlands befolkning hadde fått same spørsmålet.
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KRAFTUTBYGGINGENS VIRKNINGER FOR JORDBRUKET I EI VESTLANDSBYGD

Herredsagronom Ørnulf Johansen

Aur land kommune

I det moderne samfunnet er det et stadig stigende behov for elektrisk energi

til lys og oppvarming og som drivkraft for ulike maskiner. For å tilfredsstille

det økende behovet blir flere og flere fosser og vassdrag regulert og bygd ut.

Et av de største prosjektene som har blitt satt i gang er reguleringen og ut-

byggingen av Aurlandsvassdraget.

Ved kongelig resolusjon av 26. september 1969 ble det gjort kjent at det var

gitt tillatelse for Oslo Lysverker til foreta reguleringer og overføringer i

Aur landsvassdraget. Utbyggingsarbeidet som var nøye planlagt på forhånd, ble

straks satt i gang. Sommeren 1971 var mellom 600 og 700 mann i arbeid på an-

legget. Utbyggingsarbeidet regner en med vil være avsluttet i 1983.

I forbindelse med kraftutbyggingen i Aurlandsdalen var det mye snakk og

skriving om naturvern og ødeleggelse av naturherligheter. Denne striden er

forbi, og jeg vil ikke snakke om den. Det er imidlertid andre sider ved denne

viktige saken som har vært mindre fremme i lyset og som har vært mindre

diskutert. Det jeg sikter til i denne sammenhengen, er hva det har a si for

kommunen, bygda og folket som bor der at vassdraget er regulert og bygd ut, og

videre hvorledes de fastboende reagerte på den nye situasjonen med rikelige

arbeidsplasser, høye lønninger og sterk tilflytting til bygda.

Aurlendingene, hovedsaklig bønder, hadde to veier å gå, enten kunne de bruke

de solide ekstrainntektene fra anlegget til å bedre næringsgrunnlaget ved å

investere i faste anlegg, i jordbruk og annen virksomhet i kommunen. Imidler-

tid fulgte mange en annen linje. I sin forbigående velstand innarbeidet de

forbruksvaner som vanskelig lar seg tilfredsstille når anleggsperioden er

over, og utflytting og stagnasjon kan ramme dalføret. Det tomrom som kraftan-

legget for en tid har stappet igjen, kan på nytt gape mot Aurland når snart

den florisante perioden er over.
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Når en ser på flateinnholdet har få kommuner i landet så store fjellområder

med så gode beiter som Aurland. Berggrunnen består for en vesentlig del av

gabbro. Fylittformasjonene som ellers er den dominerende bergart gir det beste

jordbruksmonnet. De løse jordlagene består mest av morener og skredjord samt

elveavleiringer. Det er lite myrjord.

De klimatiske forhold i Aurland er gode, relativt varme sommere og milde

vintere. Arsnedboren ligger på ca. 600 mm, men kan variere mye fra år til år.

En stor del av nedbøren faller om høsten og før jul. Tør reste perioden er

april-mai.

Folketallet i Aurland i 1960 var 2190 personer

01.12.1970 2385 "

01.07.1981 2050 F

Folketallet har ikke utviklet seg etter prognosene fra Statistisk Sentralbyrå.

For 1980 opererer byrået med en folkemengde på 1474 personer. Bosetningen er

spredt, men likevel samlet rundt de fire store vassdragene i kommunen.

Aurland er kjent for å ha mange fjellgårder.

Jordbruket har alltid vært den viktigste næringsveien i kommunen. Trolig var

det gårder i bygdene alt i bronsealderen 1500-500 f.Kr. Bygdekilder forteller

at det har vært dyrket korn så høyt til fjells som 800 m o.h., men nå er det

s% godt som slutt pa korndyrkingen.

I århundrede før turistene begynte å vandre gjennom Aurlandsdalen har det vært

stls-, handels- og driftevei, og ein viktig ferdselsåre mellom Hallingdal og

Sogn, Østlandet og Vestlandet. Den haldt frem til åpningen av Bergensbanen i

1909.

Fremdeles er rent jordbruk eller kombinert med attåtarbeide den viktigste

neringsveien i Aurland. Industri er det lite av, mens tertierneringene har

vunnet større plass i den senere tid.

I Aurland kommune er nesten all jord skikket til fulldyrking tatt i bruk. Det

samlede areal ved brukene utgjør bare 6,4 % av totalarealet i kommunen, men

likevel må en si at jordbruket har stor betydning. Imidlertid kan en ikke

komme bort fra at jordbrukets relative betydning som næringsgrunnlag i kom-

munen er synkende. Den gjennomsnittlige bruksstørrelsen er liten, og i tillegg
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Aur landsvassdraget solgte rettene tidlig (1910-11) og for en billig penge.

Kraftutbyggingen kom i gang i 1969 da Oslo Lysverker fikk konsesjon og an-

ledning til  %  foreta reguleringer og overforinger i vassdraget. Det vil fore

for langt å komme inn på betingelsene som fulgte med konsesjoen. En del

punkter vakte strid. Et av disse var minstevassføringen i Aurlandselva.

Denne elva har alltid vært en av de beste sjø-ørret-elver vi har, dessuten er

det ei god lakseelv. Senere overenskomster mellom kraftutbygger og elveeierlag

hår gitt større minstevannføring i fisketiden, og klekkeri for yngel og smold

er bygd. Vi håper derfor at fisket vil ta seg opp igjen og at utleieinntektene

av fiskerettene vil gi bøndene et verdifullt tilskudd.

Som nevnt tidligere er det i kraftutbyggingsperioden gjennomført en intervju-

undersøkelse. Formålet med arbeidet var a granske kraftutbyggingens innvirkning

på og betydning for gårdsbruket i kommunen. Det ble sendt ut spørreskjemaer.

Jeg gikk gjennom disse og tok ut de som hadde tilknytting til gårdsbruk i de

aktuelle omradene.

Folk var velvillig innstilt overfor undersokelsen og gav greie svar.  P5

spørsmål om hvilke planer brukeren har for fremtiden var svaret at de ville

fortsette med jordbruk såfremt det var mulig å skaffe attåtinntekt i bygda.

Utbyggingen og de høye inntektene på anlegget har revet mange bønder ut av den

"fornøyd som jeg har det"-innstillingen og gjort kravene deres til arbeid og

inntekter større. De fleste av dem som har fulgt med i denne utviklingen, vil

ha vanskelig for å tilpasse seg igjen til forhold slik de var før kraftutbyg-

gingen begynte. Kommunen vil i framtida måtte ta stadig tyngre tak dersom

gardsbruket skal kunne holdes oppe slik som en ut fra dagens situasjon ønsker

at det skal vere.

I skjemaet for intervju-undersøkelsen var det med spørsmål som: Regner du med

at den som står nærmest (eller andre) kommer til å overta gården når den som

driver gården nå ikke ønsker å fortsette lenger?

60 % av de spurte regnet med at de som står nærmest vil overta bruket. Resten

visste ikke hva som ville hende når den nåværende brukeren sluttet. Optimismen

var storst i aldersgruppen 45-60 r. En ma vere varsom med % dra vidtgende
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utgangspunkt i jordbrukstellingene og de resultatene en har kommet frem til i

intervju-undersøkelsen.

Jordbruksareal i drift har ikke forandret seg mye. Dette skyldes at eng til

beite har økt sterkt, mens eng til slått, areal til poteter og rotvekster og

til jordber o.l. har blitt redusert.

Antall bruk over 5 dekar har gått ned med 224 i 1949 via 213 i 1959 til 174 i

1969 og til 148 i 1979. Dette er en umåtelig sterk reduksjon. Husdyrholdet

viser en katastrofal nedgang. Dette gjelder alle husdyrslag bortsett fra

sauen. En annen ting en og bør ha i tankene er den høye gjennomsnittsalderen

til brukerne, hele 54 år.

Konklusjon: Aurlendingene gar en vanskelig omstillingsprosess i møte når an-

leggsperioden er slutt. Skal et levedyktig jordbruk kunne opprettholdes i

framtida, blir det nodvendig a skaffe arbeidsplasser slik at en yrkeskombina-

sjon for bøndene blir mulig. Kravet om tilleggsarbeid vil for alvor begynne å

gjøre seg gjeldende etter hvert som arbeidsplassene ved anlegget faller bort.

Kravet blir sterkere etter hvert som den neste generasjon tar over gardene.

Turistnæringen vil nok i fremtiden også spille en rolle for bøndene, men ar-

beidsplasser m5 etter hvert i stigende grad skaffes innen andre neringsgrener.

Ferie og fritid har alltid vært et problem for gårdbrukP.rne, og kravet om å få

en ordning på dette har med tiden blitt større. Nabosamvirke har kommet igang

flere steder i kommunen. Bønder har bygget fellesstøler i Flåm, Stundalen og

Undredal. Den sistnevnte har eget ysteri. Et helårsfjøs for 300 mjølkegeiter

er under bygging i Gudmedalen i Flåm. Tre naboer er sammen om dette tiltaket.

Bondene blir fri det daglige stellet av geitebuskapen i sommerhalv5rt og star

således friere når det gjelder disponering av tiden i denne perioden. Lignende

tiltak i bygda og aktiv støtte fra kommunen kan øke interessen for bondeyrket.

Anleggsperioden har hatt positive og negative sider for Aurland. Bvgdene er

sikret rikelig og stabil krafttilførsel, kommunen får store konsesjonsinntekter

oa folket har hatt en periode med rikelig tilgang p arbeidsplasser og gode

muligheter for å skaffe seg høye inntekter. Men, dessverre, en utbygging av

slike dimensjoner har ogs hatt negative sider. Kort kan en si at utbyggingen

har vært en fordel dersom en greier å etablere noe i kommunen når anlegget går

mot slutten og stabilisere folketallet på eller over det det var for utbyg-

gingen og hindre at kommunen igjen kommer i den gamle situasjonen med sterk

utflytting og stadig nedgang i folketallet.
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leiet. Det kan ødelegge hele balansen og hele muligheten for

utnytte et avgjørende beite at et flytteleie blir avskåret. Det

kan føre til at disse ikke lenger kan utnyttes på helårsbasis.

Det er ting som må avklares i planleggingssammenheng. Alternative

utbyggingsplaner er svært viktig. Dels kommer det selvsagt inn

på tiltakssiden når man kommer til skjønnet, men da kan det være

for sent. Så for hensiktens del så er det helt åpenbart at dette

med prosedyren er viktig, slik at man kan få inn at den som sit-

ter og lager en utbyggingsplan har klart for seg hvordan rein-

driftsutnyttelsen i området er helt fra starten av i planleg-

gingsfasen. Det er veldig viktig. Dette med klimaet er også

veldig interessant sett fra reindriftens side. Riseth var inne

på betydningen av tidlige vårbei ter, det er også en minimums-

faktor i veldig mange reinbeitedistrikter. Et annet problem kan

vere tiltak som forer til ising eller senere smelting i omrader

som skal tjene til tidlig vårland.



241

erstatning må virkningen av en utbygging være kartlagt. Denne

kartleggingen må starte opp i god tid før utbyggingen starter,

og må følges opp under og etter utbyggingen. De kan her stå for

langsiktige virkninger f.eks. for fiske, og erstatningsspors-

malene burde derfor vert vurdert p nytt f.eks. etter l5-20 Ar

etter utbyggingen. Erstatningsspørsmålet kunne da ha vært sett i

lys av endrede forutsetninger som burde trekkes inn når næringen

skal vurderes. Jeg går ut fra at vstedal vil komme nærmere inn

på hvilke forundersøkelser som her bør foreligge. De invester-

ingstiltakene som er satt inn av næringspolitiske grunner må

ikke komme inn og redusere de erstatninger grunneieren har krav

på ved vurdering f.eks. av dyrkningsarealer som blir neddemmet.

Det te så vi jo eksempler på f.eks. under Ner skog reguler ingen.

Vassdragsreguleringer kan medfore oket vanningsbehov pga. grunn-

vannssenkning, Skjeseth vil kunne si mere om dette. Grunneierne

må sikres tilgang pa vanningsvann. Det må derfor gjennom konse-

sjonsvilkarene ogs sikres at de grunneiere som får økt vann-

ingsbehov også kan få dekket dette vanningsbehovet fra det vass-

drag som skal reguleres. Et serlig problem kan her oppsta i ut-

løpet av vassdraget ved at en reduksjon i vannfør ingen i elva

kan medfore brakkvann.

vstedal: Hvilke forundersokelser onsker vi fra landbrukets side? Jeg skal

prøve og svare på det. Først vil jeg gjerne presentere hvordan

disse sakene blir behandlet sentralt fra landbrukets side. Det

er i lanbruksavdelingen sakene kommer inn, og s gar de til

landbruksarealkontoret. Dessuten har vi da i samme avdeling

reindriftskontoret, og disse er begge viktige i denne sammen-

hengen. Og likeledes så går de til en annen avdeling, skogav-

delingen - seksjon for arealdisponering, og de går også normalt

til jordbruksavdelingen - tilskott og kredittkontoret. Det er de

som har med sakene sentralt. Det er arealkontoret som koor-

dinerer. Vi har i disse sakene 3 faser, i fra vassdragsdirek-

toratet fr vi de inn som forhåndsmelding. Sakene som kommer inn

som forhåndsmelding blir da behandlet på den måten at de sam-

tidig som de behandles internt, så går de også til reindrifts-

agronomen i distriktet, og til vedkommende fylkeslandbrukskontor.

Både til jordbruks- og skogbruksetaten med oppfordring om at de

går videre nedover på kommuneplanet til landbrukskontoret, jord-

og skogbruksetaten. Det er ønskelig at man får en noenlunde en-

hetlig behandling i disse som i de andre plansakene. Slik at selv
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begynt at en får være med og at en får komme inn med de tiltak

som er naturlig for å utnytte lokale ressurser på en effektiv

mate.

Fossheim: Jeg skulle snakke om erfaring fra konsesjonsbehandlingen og for-

søke å gi noen momenter til den diskusjon som skal følge. Det er

gitt meg fire utgangspunkter:

A. "Hva vet vi om virkningene pa jord- og skogbruk"?

B. "Gjennom flerbruksplanlegging og koordinert planlegging kan

tas hensyn til ulike interesser, men hvordan"?

c. "Hvilke undersøkelser er nødvendige i konsesjonssammenheng"?

o. "Hvilke forhold bør vies oppmerksomhet ved fornyelse av kon-

sesjonen"?

Dette er naturligvis meget vidtgående spørsmål, men la meg be-

gynne med skader ved reguleringene. Jord- og skogbruksskadene er

i vesentlig grad konkrete med konkrete virkninger. Etter ca. 80-

års kraftutbygging har vi en mengde erfaringer etter store og

vidtfavnende inngrep bare vi får de brakt fram. Tradisjonelt har

etter mitt syn skader på disse interesser vært best analysert

gjennom utbyggingsperioden og de har også vært tatt mest hensyn

til. Lovverket har gitt spesiell beskyttelse til jord- og skog-

bruksinteressene og til eiendomsforhold knyttet til vassdragene.

Reguleringsloven har f.eks. bestemmelser om spesielle okonomiske

ydelser i forbindelse med jordbruksskader i form av konsesjons-

vilkår om jordbruksfond, direktiver til skjønnet om å fastsette

tiltak i stedet for pengeerstatning, tiltak av hensyn til bygde-

folkets interesser, krav om ekspertutredning over skadevirk-

ningene når det gjelder skade på neringer m.v. Jeg mener også at

fløtning av tømmer i loven er prioritert foran kraftutbygging.

Vi har hatt betydelige neddemminger ved etabler ing av kunstige

magasiner og jeg nevner, Numedalen, Valdalen, inntaksmagasinet

for Løpet kr aft verk. Tross dette har vi når alt sees i sammen-

heng ikke hatt ekstreme skadevirkninger på jord- og skogbruks-

interessene. Vi har hørt i disse dagene hvorledes vi har hatt en

viss oversikt over skadevirkningene. Jeg tror en kan si på grunn-
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Diskusjon

Sandnes: I sitt innlegg så kom Fossheim inn på skadene på jord- og skog.

Det er vel et spørsmål hva målestokk en bruker på dette med

skader. Det har vist seg hittil at det er særlig de skadene som

vi kan måle i kroner og øre som blir tatt hensyn til av skjønnet.

Jeg synes det er rett når vi er samlet her å stille spørsmål om

andre ting som jeg vil da kalle trivselsfaktorer som blir skade-

lidende og som bl.a. skjonnet avviser. Det har vært fremme ved

flere konsesjoner og jeg vil og peke da som et konkret eksempel

forhold som gjelder klima, fiske og badevann. Det er for så vidt

spesielt når det gjelder badevann som vi ser som en stor herlig-

het. Etter Brokke utbyggingen i 1961 så er det blitt så kaldt

vann at det er bare de mest iherdige som våger seg uti, og det

har vi fått erstattet med dusj og svømmebasseng. I 1974 ble det

reist spørsmål fra Bygland kommune om å tappe overflatevann fra

magasinene. Vi har et praktisk eksempel i fra Brokke. Et stort

leirras i Vossvannet førte til at Byglandsfjorden som ligger 12

mil nedenfor ble grønn og slammet la seg på både stein og fjell

helt ut i gjennom bygda. Fagfolket ville vel og ha det til at

det var skadelig for fisken, uten at de alle var enige i det.

Men de par ternen tet sier det slik "at dep. er ikke kjent med

hvilke teknisk/akonomiske konsekvenser krav om tapping av over-

flatevann medfører og ber at dette blir undersøkt nærmere. Der-

som et slikt krav ansees som forsvarlig bes det tatt med i kon-

sesjonsvilkret". Jeg stiller sporsmal til dette som har vert

framme om de har noe kjennskap til om det har blitt undersøkt.

Godal: Jeg har også festet meg ved noe av det samme som Sandnes, selv

om det ble sagt at det ikke hadde vært vesentlige skader. Det er

klart det har vært veldig store skader. Når 10 000 mål produktiv

jord er neddemt så er den ødelagt og det er en stor skade, men

tiden går videre og nær ing er og mennesket tilpasser seg en ny

situasjon. Og når lokalsamfunn har uttalt seg såpass positivt

som de har gjort så er det vesentlig fordi de representerer kom-

muner som har hatt stor kraftutbygging. De har da fått tilført

såpass store økonomiske midler at det gjør det forholdsvis lett

å tilpasse seg det nye og oppnå fordeler av det, slik at de to-

talt sett ser seg godt fornøyd med det som har skjedd. Hvis dere

har trukket ut kommuner som har middels utbygging, så vil dere
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jeg det ville blitt et håpløst arbeide. Jeg tror ikke det er det

som er meningen med den saksbehandlingen som skal foregå på

sentralt hold.

Så var det til Haukeland som fører oss tilbake til dette vi

snakker om med Tynset kommune og det krav som en kommune kan

stille på forhånd, og de avtaler som er mellom en kommune og en

kraftutbygger. Det er riktig at Tynset kommune sa nei i første

omgang, men hvorfor sier de nei? Det er vel ofte fordi de nett-

opp da ønsker at man skal komme med slike krav og avtaler. Når

denne avtalen da kommer, så er de plutselig ikke så uenig, men

det har hele tiden ikke vært deres mening å gå mot kraftutbyg-

gingen. Det er vel nærmest for å tvinge at en slik avtale kommer

i stand. Og når så den avtalen er kommet i stand er kommunen

ikke fullt så uenig. Det er i grunnen ikke konsesjonsmyndighetene

som er enig i at det skal være slike avtaler. Det er noe som

ofte kommer i stand mellom grunneiere og kraftselskaper, og vi

regner ikke akkurat det som det mest idelle.

vstedal: Ja det er vil ikke sikkert at uenigheten er så veldig stor. Våre

poenger i forhold til slike oppgjør er å prøve å oppnå de mer

varige effekter. Så sant vi kommer over på erstatningen til den

enkelte så blir det i form av penger. Det er en nødvendig ting

hvis en ikke greier kompensere dette tidligere i form av til-

tak. Og for ta gjerdet som ikke i alle tilfeller er et stort

sporsmal, sa kan det vere ganske andre enn de som blir brakt inn

som parter i skjønnet som er interessert i at det er orden på

beite- og gjerdeforholdi vedkommende bygd. I større sammenheng

så kan det være grunn til å få det inn som konsesjonsvilkår. Man

har brukt dyktige naturfagfolk i disse sammenhengene til å ut-

rede de fysiske- og naturvitenskaplige konsekvensene så langt

som vår erkjennelse har greid. Vi har ikke maktet og det er kan-

skje komplisert også å føre dette videre til å finne hva dette

har for konsekvenser for det bygdelaget som blir utsatt for

disse forandringene. Disse erfaringer har vi i tidligere under-

skelser som knytter seg til Eikesdalsundersokelsen fra Land-

bruksøkonomiske institutt, og det forprosjektet som er gjort for

Raumautbyggingen. Jeg kan vise til andre slike erfaringer som vi

burde summere opp for kunne gi en del nøytrale spørsmål

allerede i første fasen. Jeg er også opptatt av dette her at vi
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vassdraget, kvantitativt og kvalitativt. Når en vet det, så kan

en legge disse data på bordet slik at de blir vurdert sammen med

kraftutbyggingen. Det tror jeg ville være tilfredsstillende for

landbrukets interesser. Da har vi de nødvendige data på bordet

for å si hva landbruket har behov for, og det har vi vel hittil

ikke hatt i noe vassdrag på et så tidlig tidspunkt at en har

kunnet ta hensyn til det i planleggingsarbeidet.

Wibstad:

Wingård:

Ja det var bare litt i tilknytning til vstedal. Skjonnets opp-

gave i morgen blir helt forskjellig fra tidligere praksis. Nå

skal skjønnet ta standpunkt til planer utarbeidet av sakkyndige

og hvor de enkelte eiendommer er tilpasset en helhetsløsning for

et større område. Skjønnet skal i tillegg etablere nye rettig-

heter for å sikre adkomst og drift av berørte eiendommer.

Vi opererer med to generelle plantyper, generalplanene til kom-

munene og fylkesplanene til fylkeskommunene. På vannsiden har vi

en rekke sektorplaner i tillegg: vannkraft-, vannforsyning- og

resipientplaner er eksempler på slike. De generelle planene er

veiledende, sektorplanene er bindende når de behandles gjennom

konsesjonssystemet. Totalplaner for vassdrag, vannbruksplaner

eller flerbruksplaner utarbeides ikke. Vi har eksempler på at

flere bruker interesser utnytter vassdragene til felles fordel.

Oftest finner man imidlertid at en bruker interesse planlegger

for å oppnå de best mulige forhold for seg selv, og deretter til-

passer planene for å minske konfliktene med andre bruksinteres-

ser.

Vannbruksplanlegging kan man ikke gjennomføre ved å vise til

eksisterende lovverk. På Vassdragsdirektoratets seminar om vass-

dragsforvaltninger i Norge for 2 uker siden ble det foreslått å

innføre begrepet vannbruksforhandlinger. Brukerne må da komme

sammen og diskutere seg frem til en fordeling av vannet som i

størst mulig grad kommer hele systemet til gode, ikke bare en

eller et fåtall brukerinteresser. Dette blir en frivillig

ordning som står og faller med den enkeltes vilje og evne til å

tilordne seg andres krav.
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og få vurdert dette materialet skikkeleg. Dette er ikkje alltid

lett, og la meg konkretiser a det til Breheimsplanane som har

endra seg kontinuer leg gjennom 10 år. Det er vanskeleg å laga

utgreiingar til stadig skiftande planar og føresetnader, for så

når den endelege planen er klar, å bli pressa med stor tidsnaud

attpå til.

Ei t anna problem for min etat oppgi alt det te er mangelen på

klare koyrereglar og retningsliner for kven som skal gjera kva

av utgreiingar, granskingar og vurderingar. Vi ved fylkesland-

brukskontoret meiner oss fullt i stand til å vurdera verknadene

av ei kraftutbygging i landbrukssamanheng, men ikkje alltid har

vi nok grunnlag for vurderingane og heller ikkje kapasitet til å

gjera det sjolve. Kva og kven kan vi då rekvirera til å få ut-

ført manglande granskingar og registreringar?

Vi saknar ogs eit samla oversyn eller register for granskingar

og røynsler frå tidlegare kraftutbyggingssaker, og som kunne gje

verdfull støtte til arbeidet vi i dag utfører i tilsvarande

saker. vstedal antyda at Swift skulle i gang med noko slikt, og

det ville vera kjerkome.

Fossheim: Jeg vil gjerne si litt om slike undersøkelser som vil være nød-

vendige i konsesjonssammenheng og da gjerne gi det sammenheng

med vstedals papek ing av at reguler ingens skadevirkninger også

må refereres til ringvirkninger for skog- og jordbruksinteres-

sene og at disse kan være vanskeligere konkretisere.

Etter min mening må vi få beskrevet de konkrete skadevirkninger

ved angivelse av neddemmede arealer m.v. Deretter følger de

faglige og tildels politiske vurderinger i de kommende organer -

og andre organer - som får søknaden til uttalelse. Disse organer

skal trekke videre konklusjoner og sette jord- og skogbruks-

skadene (virkningene) inn i en større sammenheng. Disse uttal-

elsene må tas som representative for en vurdering av alle

virkninger på de nevnte interesser.
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og komme inn med seriøse vurderinger av konsekvensene for land-

bruket på et tidligere tidspunkt i denne fasen enn det som har

vært tilfelle hittil.

Dette har ennå ikke blitt noen realitet, og man vil i samband

med at Samlet plan skal gi ut et veiledningshefte, nytte dette

som veiledning også i forbindelse med konsesjonssøknader. Land-

bruksgruppen i Samlet plan som skal lage veiledningen består av

sentrale personer innen vassdragsforvaltningen hva angår jord-

bruk, skogbruk, reindrift og klima. Landbruket vil ogs i storre

utstrekning enn hittil benytte seg av faglige utvalg og konsu-

lenter for f til en så grundig vurdering av konsekvensene som

ansees nødvendig.

Stokke: Planleggingen må skje på et tidlig tidspunkt og alternativt slik

at grunneierne får anledning til å danne seg en mening. Det vil

ofte være aktuelt at en utbygging kan skje etter flere alterna-

tiver. Jeg så det egentlig som en selvfølge at grunneierne

skulle få anledning til å vurdere dette før en plan ble endelig.

Som en del av planen bør det ligge ved en konsekvensanalyse.

Denne konsekvensanalysen bør selvsagt også ha med virkninger på

klima. Jeg nevnte også dette med til tak. Jeg vet ikke hvorvidt

lovverket i dag gir anledning til å fastsette dette gjennom kon-

sesjonsvilkårene, men det bør i hvert fall være et tema når

skjønnsretten skal ta standpunkt til erstatningen. En del felles-

tiltak vil føre til at vannforbruk og vannrettighetene vil være

helt sentralt. Den vannbruksplanleggingen som er nevnt, er Norges

Bondelag veldig opptatt av. Vi opplever at vannrettigheter som

er kjøpt opp for flere å tilbake nå stiller seg hindrende i

vegen for at gårdbrukerne omkr ing dette vassdraget får adgang

til tilstrekkelig vann til sin egen jordvanning. De må da kjøpe

tilbake dette vannet f.eks. etter en utnyttingspris som eieren

kan gjøre ut av dette vannet.

Wingard: Norsk hydrologisk komite, NHK, arrangerte et symposium om vass-

dragsreguleringers virkning på klimaet hosten 1981. Vi behandlet

både endringer i selve klimaet, samt de sekundære og tertiære

virkningene dette medfører for forholdene ellers i vassdraget.
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vil også med det samme jeg har ordet å få takke for at jeg fikk

være på kurset, og for den hyggelige, trivelige og lærerike

tiden.
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Vi har også flere ganger fått presisert at vann og vann kan være forskjellige

ting. Swift er den som klarest har vist dette. Han viste til at de kvalitets-

krav vi setter til vannforekomster avhenger av bruken. Vi bør derfor ha et

klart og bevisst forhold til vannbruken og prioritere ut fra langsiktige

nyttehensyn. Drikkevann for dyr og mennesker kommer som høyeste prioritet. Men

plantenes vannforsyning kommer nesten like høyt. Får ikke plantene vann, får

vi heller ikke mat, og får vi ikke mat, har vann en kortvarig nytte. Kanskje

kan dette sees på en litt annen måte. Vi må alltid ha klart for oss at vannet

er en viktig del av livsmiljøet for både mennesker og dyr, og det er også en

del av livsmiljøet for plantene. Men det er også en annen "form" for vann,

ikke livgivende eliksir, men den voldsomme kraft som ligger i vannet som

flytende kr aft. Vannet som gr aver ut de løse jordmasser, flyt ter ste i ner og

over tid sliter ned selve fjellet.

Vi er ikke alltid tilstrekkelig klar over vår usedvanlige lykkelige situasjon

når det gjelder vann, både den livsgivende eliksir og vann som kraftkilde.

Forurensing av vannkilder og vassdrag er en av de store tragedier i vår tid.

Det er all mulig grunn for oss til å vurdere vår stilling og finne frem til en

fornuftig vannhusholdning. Kanskje er flerbruksplan et stikkord ogs% her. En

visjon mot fremtiden kan være: turistene som får glede seg over våre vakre

fjellvann, en skånsom behandling av vannet gjennom våre kraftstasjoner, og ut-

tak av rent fjellvann ved havets overflate for eksport til et vannhungrig

Europa. Det kan ikke være tvil om at vannet er en ressurs som vi må være opp-

tatt av og ta vare på. Da vi behandlet første programutkast for dette sym-

posium, var det noen av oss som hadde en følelse av at en i for stor grad

ville gi inntrykk av at utbygging ikke egentlig forårsaker særlig store pro-

blemer. Det endelige program fikk etter min oppfatning en bedre balanse i for-

hold til det som er positivt og negativt med kraftutbygging. Kanskje særlig

etter Andersens interessante fremstilling av hva en gjør for å hindre eller

rette opp skader som kan oppstå ved vannkraftutbygging, kunne en få inntrykk

av at alt er såre vel. Dette ville i så fall være en konklusjon som ikke stem-

mer helt med virkeligheten.

Det er nødvendig å skille mellom to forhold. Det ene er det direkte ressurstap

ved at f.eks. dyrket mark eller skog settes under vann. Det andre er de side-

effekter reguleringen har med utilsiktede virkninger på omgivelsene, utgrav-

ninger, torrlegging, endringer i livsmiljø for dyr og planter o.l. Nr det

gjelder det første, er det kanskje ikke så store påviselige tap ved den ut-

bygging som er skjedd i den senere tid. De andre forhold som er nevnt, er

langt vanskeligere å vurdere, og skadevirkningen kan uten tvil bli betydelig.
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Rent umiddelbart sitter en igjen med det inntrykk at det er gjort atskillig

for å dempe eventuelle skadevirkninger av kraftutbyggingen og for å få positiv

nytte av utbyggingen utover det å bare skaffe kraft. Eksempler på dette er

kombinasjonen av voller og vegbygging, anleggsveger som senere blir viktige

offentlige vegforbindelser, planleggingsarbeider og terrengforbedringer for

landbruket o.l. Det går også an lere av de feil som er begått og registrere

bade positive og negative virkninger pa sikt. I anleggsstart kan det vere

overdrevne forestillinger i begge retninger, og en justering av analysen utfra

det denne viser og det som virkelig har skjedd, synes å være svært ønskelig

hvis en vil overføre erfaringer fra utbyggingen som er gjennomført til nye

pros jekter.

Det som synes å være ønskelig nå, er å registrere og samle de erfaringer en

har høstet gjennom de senere års kraftutbygging cg vurdere en del av de posi-

tive og negative virkninger i en økonomisk sammenheng. Dette kunne bli en nyt-

tig samling av case-studies som også kunne bli verdifullt referansemateriale

for fremtidige konsekvensanalyser.

Til slutt vil jeg, i likhet med andre som har hatt ordet, få takke for et in-

teressant og vellykket symposium. Hvorvidt dette også kan føre til et kon-

struktivt, praktisk samarbeid i framtiden, er vel delvis et sporsmal om ini-

tiativ fra NVE og delvis spørsmål om kapasitet og budsjetter der den faglige

ekspertise er % finne.


