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FORORD

Veilederen retter seg mot alle som arbeider med vegbygging langs vassdrag
og sjø, og andre veg- og vassdragsspørsmål. Den skal være et hjelpemiddel
for planleggere, saksbehandlere og beslutningstakere i offentlig forvaltning
på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

Veilederen skal bidra til et bedre tverrfaglig samarbeid slik at natur- og
landskapsverdiene langs elver, vann og fjorder blir gjenstand for en framtids-
rettet forvaltning. Det innebærer blant annet at forvaltning og planlegging
bygger på økologisk innsikt slik at natur- og miljøhensyn blir best mulig iva-
retatt.

ARBEIDSGRUPPE OG FORFATTERE AV PROSJEKTET HAR VÆRT:

Ann-Kjersti Johnsen, Direktoratet for naturforvaltning,
Avdeling for naturinngrep

Jorleif Jorgenvag, Vegdirektoratet, Miljø- og trafikksikkerhetsavdelingen
Sunniva Schjetne, Vegdirektoratet, Miljø- og trafikksikkerhetsavdelingen
Anne Kronen Helgestad, Norges vassdrags- og energiverk,

Vassdragsavdelingen

Alle kapitlene er et resultat av en lang prosess og et integrert samarbeid i
arbeidsgruppen. Naturmiljøkapitlet er ført i pennen av Ann-Kjersti Johnsen.
Konsulent for deler av arbeidet har vrt Torud og Nilssen A/S Landskapsar-
kitekter MNLA.

Redaksjonen er avsluttet september -94.
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SAMMENDRAG

Veilederen retter seg mot alle som arbeider med vegbygging langs vassdrag
og sjø. Hensikten er agi tverrfaglig innsikt i spørsmålene knyttet til veg og
vann slik at natur- og miljøhensyn blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Veilederen tar opp aktuelle problemer rundt arealbruk og veglokalisering
og setter problemstillingen inn i et historisk perspektiv. Den tar sikte p a
vise en del overordnede prinsipper som de tre direktoratene er enige om.

Strandsonen som landskapselement belyses. Det er lagt vekt på utstrakt
bruk av illustrasjoner og eksempler.

Det gis en kort innføring i hvordan strandsonen er en del av naturmiljøet.
Ulike typer strandsoner beskrives, og det blir diskutert hvordan veger og veg-
anlegg påvirker ulike strandsoner.

Veilederen drøfter strandsonens betydning for og i kulturmiljøet. Den gir
en kort oversikt over ulike typer kulturminner. Strandsonens verdi som rekre-
asjonsområde blir belyst.

Det gis en oversikt over ulike prinsipper for vegplanlegging med vekt på
rutiner for samarbeid på tvers av faggrupper og etater. Aktuelle lover får en
kort omtale, med vekt på Plan- og bygningsloven og Vassdragsloven.

Veilederen inneholder også en fyldig vedleggsdel med nærmere omtale av
lover, vernede vassdrag, registre, begreper og en oversikt over hvor man kan
hente videre informasjon.
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INNLEDNING

Elver og vann er verdifulle elementer i landska-
pet, og strandsoner er særlig verdifulle, både este-
tisk og økologisk. Derfor må det vurderes nøye
om man kan finne andre traseer for vegbygging
enn i strandsonen, feks i overgangen mellom
åpen mark og skog.

En stor del av våre veger må likevel legges
langs elver, sjø og vann fordi andre traseer ikke
kan velges innenfor forsvarlige økonomiske ram-
mer, eller terrenget er av en slik beskaffenhet at
det bare er i strandsonen man kan føre fram en
veg uten altfor store inngrep i landskapet.

Fra naturvernsynspunkt kan det på den annen
side hevdes at kraftutbygging, vegbygging og
ekspansivt landbruk i årtier har vært med pa a
redusere de naturlige strandsonene våre. Vegbyg-
gingen i de senere årene har bidratt til a akselere-
re denne utviklingen. Nye, planlagte veger vil
kunne fortsette a gi slike negative konsekvenser
hvis planene ikke revurderes.

Strandsonen er overgangssonen mellom vannet
og landet innenfor. Den kan ha varierende bredde
avhengig av forholdene på stedet. Den er både
økologisk og estetisk svært sårbar. Et inngrep kan
føre til at viktige økologiske prosesser kommer i
ubalanse og at livsbetingelsene i vann og på land

odelegges eller forringes. Inngrep i strandsonen
= kan innebere at viktige linjer i landskapet forstyr-
- res og at hele landskapsbildet endres.
Stortinget har vedtatt fire verneplaner for vass-
drag hvor i alt 340 vassdrag er vernet. Selv om

vedtakene i første rekke gjelder vern mot kraftut-
& bygging, er det fra Stortinget klart uttrykt at ver-
-- neinteressene som ligger til grunn for vedtakene
e  ikke bor odelegges av andre inngrep i vassdraget.
£ Milj0hensyn er i dag innarbeidet som overord-
S net mal for all offentlig virksomhet. Dette betyr at
s en ogsa onsker &vektlegge de spesielle natur- og
5 landskapsverdier som ulike strandsoner represen-
r
-§" terer. I strategiske mål for Statens vegvesen
5 (1992) star det bl a:

* Større sammenhengende naturområder og ver-
difulle strandsoner bør bevares.

* Kulturhistorisk viktige miljøer, spesielle
bymiljøer og boligområder skal ikke forringes.

* Vegen, trafikken og fartsnivået skal tilpasses
vegens omgivelser. Vegen skal ha høy arkitek-
tonisk kvalitet.

Norge har også underskrevet flere viktige interna-
sjonale avtaler som forplikter oss i forhold til
natur- og kulturvern.

Våren 1990 arrangerte Vegdirektoratet, Norges
vassdrags- og energiverk og Direktoratet for
naturforvaltning en seminarserie om spørsmål
knyttet til vegbygging langs vassdrag. Etterpå ble
det utgitt en rapport med navn «Fagseminar om
vassdrag/vegbygging,» som denne veilederen i
noen grad bygger på. En del tilføyelser er foretatt,
bl a er marine forhold omtalt der vi har funnet det
naturlig. Forurensningsproblemer i forbindelse
med vegbygging var ikke tema på seminarene og
er heller ikke behandlet i denne veilederen.

Veilederen tar først og fremst sikte pa a gi en
del overordnede prinsipper som de tre direktora-
tene har vært enige om. Bare i svært liten grad gis
det konkrete oppskrifter.

Vektlegging og interesser innenfor fagfeltene
vil ikke alltid være sammenfallende. Situasjoner
som er akseptable ut fra landskapsestetiske vurde-
ringer er ikke nødvendigvis å anbefale ut ifra
økologiske vurderinger og vice versa.

Hensikten med denne veilederen er å nå ut til
planleggere, saksbehandlere og beslutningsta-
kere på kommunalt, fylkeskommunalt og stat-
lig nivå slik at natur- og landskapsverdiene
langs elver, vann og sjø blir gjenstand for en
framtidsrettet forvaltning som bygger på øko-
logisk innsikt og ivaretar natur og miljøhensyn.
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2 VEG OG STRANDSONER

HISTORIKK

Vassdrag, fjorder og hav har til alle tider vært vik-
tige både som transportårer og som grunnlag for
næringsvirksomhet. Det har alltid foregått mange
aktiviteter i strandsonen knyttet til handel, fiskeri
og bosetning. Det er ikke noe nytt at små og store
anlegg og byggverk blir plassert i strandkanten.
Det nye ved vår tid er at vi har teknologi til agjo-
re større inngrep i naturen enn hva de hadde tidli-
gere. Dette gir oss også et større ansvar for uon-
skede konsekvenser av det vi foretar oss.

Vassdragene hadde i tidligere tider stor betyd-
ning som transportårer. Kanalvesenet var NVE' s
forløper, og for mer enn 150 år siden var en av
deres hovedoppgaver å bedre framkommeligheten
på våre vassdrag. Betydningen av vassdragene

:--=S
-.t:

&
;::

Gløtt fra Telemarkskanalen. Tidligere var den en vik-
<: tig transportåre, i dag har den mest kulturhistorisk

som transportårer ble mindre etter hvert som veg
og jernbane ble bygget ut.

Fra gammelt av var vegen underordnet land-
skapet. Naturen og teknologinivået satte sine kla-
re grenser for menneskelig utfoldelse. Gjennom
skog og villmark fulgte de gamle ferdselsårene
gjeme åsdragene, utenom myr og sumpområder.
Gårdene lå ofte litt oppe i lia og vegen knyttet
dem sammen.

Den gamle vegen følger landskapet innenfor strand-
sonen, den nye ligger på en fylling som skjerer over
bukter og vike,: Både naust og annen bebyggelse er
vendt mot sjøen, men den nye vegen har blitt en
barriere. Tromsø. Foto: Aero-Nor as

interesse.

= Foto: NVE ,·!Oddbjørn Dammerud
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Da jernbanen kom, ble den bygd i dalbunnen,
og nye tettsteder etablerte seg omkring den. Nye
veger ble lagt gjennom tettstedene. Hovedvegene
gjennom dalene våre ligger i dag stort sett paral-
lelt med og nær inntil vassdragene. Og ofte ligger
vegen i selve strandsonen eller også på fylling i
vassdraget eller fjorden.

En stor del av Norges befolkning bor langs
elver og fjorder, det er derfor naturlig og nodven-
dig at også vegene går der. Det er ikke til å unngå
at strandsonen blir berørt, verken når gamle veg-
anlegg skal utbedres eller nye bygges. Derfor er
det av stor betydning å vurdere landskaps- og
naturinteressene på lik linje med øvrige interesser
slik at de får den vekt de fortjener.

AREALBRUK OG KONFLIKTER

En typisk arealbrukssituasjon i fjord- og dalbyg-
dene våre kan illustreres på følgende måte:

Tettstedet ligger i nærheten av fjord eller vass-
drag. Tettstedet i dalen er gjeme langstrakt, loka-
lisering og form er ofte bestemt av riksvegen og

0

Bodø

\
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Hovedvegene gar ofte nert og parallelt med vassdrag
og fjorder. Dette skaper konflikter med miljoernhen-
syn. E 6 mellom Mo i Rana og Fauske, og sidevegen
til Bodo, folger f eks vassdrag og fjord  over  lange
strekninger.

jernbanen. Rundt tettstedet finner vi flate oppdyr-
kede arealer. Skogen ligger i dalsidene i mer eller
mindre bratt terreng, og i de nederste delene av
skogen finner vi nyere boligfelt. Nedenfor jord-
bruksarealene i dalbunnen ligger vassdraget med
strandsoner.

Langs fjorden er det gjeme en hylle av varie-
rende bredde mellom fjorden og fjellet. På denne
hyllen finnes alt; tettsteder, veg, jordbruk og
industri.

Økt trafikk, større krav til framkommelighet og
økte støy- og trafikksikkerhetsproblemer i tett-
stedet er viktige argumenter for å legge om vegen.
Det oppstår også konflikter når vegen skal legges
om. Det er altså ulike behov, representert ved uli-
ke brukergrupper, som i varierende grad ønsker
en forandring. Når planalternativene skal diskute-
res, kan de se slik ut:
Utbedring av eksisterende trase. Som regel er

det i konflikt med ønsket om god framkomme-
lighet på riksvegen.

Riksvegen flyttes ut på dyrket mark. I konflikt
med hensynet til jordvernet.

Riksvegen flyttes opp i dalsiden i skogen. Ofte
er dette i konflikt med skogbruksinteressene og
med eventuelle friluftslivsinteresser. Terrenget
er gjeme kupert, noe som fører til høye
anleggskostnader og store terrengingrep.

* Riksvegen legges i tunnel. Lite tilfredsstillende
pga store anleggskostnader.

Riksvegen legges i strandsonen. Dette er i kon-
flikt med natur- og friluftslivsinteresser og
øvrige interesser knyttet til vassdraget.

Når den endelige avgjørelsen tas og vegtraseen
fastlegges, går det ofte på bekostning av natur- og
friluftslivsinteressene med det resultat at vegen
blir lagt i strandsonen. Dette har flere årsaker,
men skyldes i stor grad at vegmyndighetene og
landbruksmyndighetene ofte står sammen om tra-
sevalget.

Ut fra hensynet til jordvern har det vært ansett
som fordelaktig a unnga nedbygging og oppde-
ling av innmark og dyrkbare arealer. Samtidig har
det vært innvunnet nytt dyrkingsland, feks ved at
strand- og våtmarksområder har blitt fylt opp.
Vegmyndighetene ønsker å finne teknisk enkle og
rimelige løsninger som ivaretar de kravene som
blir stilt til vegbygging mht framkommelighet,
trafikksikkerhet, miljø og service.

Mulighetene for å kombinere veganlegg med
erosjon- og flomsikring av elvebredder har også
vært ansett som en økonomisk og fornuftig løs-
ning, både fra veg-, vassdrags- og landbruksmyn-
dighetenes side.
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TETTSTEDETS BELIGGENHET VED VASSDRAG OG FJORD

Dallandskap

Snitt gjennom en typisk dalsituasjon. Tettstedet ligger i nærheten av vassdraget. Det er ofte langstrakt i
dalens lengderetning. Riksvegen går gjennom tettstedet på langs. Rundt tettstedet finner vi de flate opp-
dyrkede arealene. Skogen ligger i dalsiden i mer eller mindre bratt terreng. I de nederste delene av sko-
gen pd grunnlendt mark ligger vi nyerer boligfelt. Og nedenfor jordbruksarealene i dalbunnen ligger
vassdraget med strandsoner.

Fjordlandskap

Tegning: Tom Dyring

Snitt gjennom en typiskfjordsituasjon. I fjordlandskapet ligger tettstedet ofte på en smalere hylle mellom
fjorden og fjellet. P@ denne hyllen skjer alt; bebyggelse, veger, jordbruk og industri.
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Vegen legges ofte i strandsonen. Hensynet til natur; landskap og friluftsliv m@ ofte vike til fordel for lavere veg-
kostnader og jordbruksinteresser. E6, Oppland. Foto: Ingerlise Amundsen

I dag stilles det nye krav til landbruket om å
forvalte kulturlandskapet. Med bakgrunn i jord-
bruksavtalen har Landbruksdepartementet
utarbeidet retningslinjer som skal forhindre at
viktige landskapsverdier ødelegges. Konkrete
krav er knyttet til det generelle areal- og kultur-
landskapstillegget. Blant annet kan man ikke
dyrke opp arealer med kantvegetasjon mot
vassdrag uten aha særskilt tillatelse.

Også i skogbruket tas det nå større hensyn til
kantvegetasjon og vassdrag. Det er utarbeidet
egne forskrifter om vegplanlegging og vegbyg-
ging med hensyn til naturmiljø, friluftsliv og
landskap: Forskrift om planlegging og godkjen-
ning av skogsveger.

Ved planlegging av sikringsanlegg mot flom og
erosjon legger vassdragsmyndighetene i dag stør-
re vekt på bevaring av kantskog og andre miljø-
forhold.

14



11

-
-:aw is

'a, e.

\ ,fl

'3.

Markerte vegetasjonssoner har stor betydning for det økologiske miljøet og landskapsbildet. Myndighetene foku-
serer nå sterkere på bemring m· kantskog. Melhus, Sør-Trøndelag. Foto: Gunnar Torud
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3 LANDSKAPSBILDET

«Landskapet er det totale kompleks av fysiske
elementer innen et gitt område. Menneske-
verk, uansett utforming og karakter vil, der de
opptrer, være en del av et landskap. Når et
menneskeverk føres inn i et landskap fordri-
ves ikke et stykke landskap. Det som skjer er
at landskapet forandrer karakter.« ( Gabrielsen
1971)

Landskapet er en helhet, det er summen av det vi
ser innenfor et avgrenset område. Det kan også
betraktes som våre naturgitte omgivelser med ulik
grad av kulturpåvirkning. I dette kapitlet vil vi ta
for oss den visuelle delen av landskapsbegrepet;
landskaps bildet.

Alle mennesker har erfaring med landskap.
Opplevelse av landskapet er viktig for identitet og
tilhørighet til et sted. På samme måte har alle
erfaring både med vann og med vannet som ele-
ment i landskapet. Det er ikke uten grunn at ele-
menter som havet, stranda, elva og tjernet går
igjen i litteraturen og kunsten, de blir brukt fordi
de er så allment kjent og gir så rike assosiasjoner.
Dette forhindrer imidlertid ikke at landskap og
inngrep kan være gjenstand for et faglig skjønn.

At landskapet er en helhet betyr ikke at de fag-
lige interessene alltid er sammenfallende. Situa-
sjoner som er akseptable ut fra landskapsestetiske
vurderinger er ikke nødvendigvis å anbefale ut fra
økologiske vurderinger-f eks når det gjelder
avstanden mellom vegen og vannet.

Et landskap består av mange elementer med
verdi hver for seg. Men elementene har også ver-
di fordi de er med pa a utgjore en helhet. Hvis
helheten brytes, vil også verdien av de andre ele-
mentene reduseres.

Strandsonen er i høy grad med på å skape det
inntrykket vi får av en (jord, et vann eller en elv.
En strand eller en elvebredd framstår i kontrast til
vannflata. Den rammer inn vannet og danner både
forgrunn og bakgrunn. Strandsonen gir vannet
konturer og form. En lang, rett sandstrand gir
f eks et annet bilde enn en strand som er preget av
små viker og berg eller av tett krattvegetasjon.

2
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Den gamle vegen underordner seg landskapet og føl-
ger de små landskaps/ormene. Den nye vegen er hygd
på bilens premisser. noe som stiller andre krar til lin-
jeforing. Vegen er trukket vekk fra strandsonen og har
funnet formmessig stotte i storre terrengformer. Idette
tilfellet er det den nye vegen som er mest skånsom mot
strandsonen.  £6  Oppegård. Akershus.

Foto: Fra «Vegen i landskapet».
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Strandsonen utgjør en overgang mellom to
landskapselementer, mellom vannet og landet
bak. Overgangen eller kanten er i seg selv et vik-
tig element. Strandlinjen er med pa a gi karakter
til hele landskapet. Dette er noe av årsaken til at
et inngrep i strandsonen blir svært synlig, og det
er bl a derfor at strandsonen estetisk er så sårbar
for inngrep.

I våre dager medfører hovedveger store inn-
grep i landskapet. Derfor er det en viktig oppgave
asorge for at landskapstilpasningen blir så god
som mulig. Begrensninger i teknikk og maskiner
gjorde at den gamle kjerrevegen ble bygget på
landskapets premisser. I dag bygges vegene med
utgangspunkt i bilen. Dette stiller store krav til
bevisst tilpasning: nye hovedveger med store
radier kan finne støtte i overordnede landskaps-
former, men en stor veg kan også ofte bryte radi-
kalt med landskapets linjer, form og skala.

LANDSKAPSTYPER

Norge er preget av store skog- og fjellområder.
Bare på fjellviddene og i de store jordbruksbyg-
dene i Midt- og Sør-Norge finner vi åpne, flate
landskapstyper. Bebyggelsen er konsentrert langs
kysten og i markerte dalfører. Det vanlige er at
vegene følger dalen som har skogkledte fjellsider
og dyrket jord i dalbunnen og dalsiden. Vann,
fjorder og elver er viktige og selvfølgelige deler
av det norske landskapet.

Vi kan dele landet inn i ulike landskapstyper.
De er betinget av forhold som feks høyde over
havet, klima, topografi, vegetasjon, bebyggelse,
veger og landbruk, alt sammen forhold som gri-
per inn i hverandre og skaper den komplekse vir-
keligheten som landskapet består av.

Nedenfor følger noen eksempler på landskaps-
typer. Denne oversikten er ikke fullstendig. Det
finnes mange overgangsformer.

f-,
' >." l

Dal: et eksempel pd et lukket landskap. Trang skog-
kledt V-dal. Landskapet er s@rbart for inngrep pd
grunn av det bratte terrenget. Junkerdalen. Nordland.

Foto: Tor Nilssen
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Hoyfjellslette; et eksempel på åpent storskalaland-
skap. Sparsom vegetasjon gjor dette landskapet sår-
bart for inngrep, bade visuelt og okologisk. Stryne-
fjellsvegen. Oppland/Sogn og Fjordane.

Foto: Erling Gronsdal

Kyst: et eksempel på sammensatt landskap med store
overordnede former som fjord og åsrygger. og mange
mindreformer som nes. smådaler. rygger og småoye,:
Kystlandskapet er ofte ,·isuelt sårbartfor i1111grep.
Nordreisa. Troms.

Foto: Tor Nilssen

Slette; et eksempel på åpent storskalala11dskap. Et sterkt kultw7Jc1rirketjorclhrukslcmdskap med 1·egetasjo11s-
belter og -felter. Ofte mindre sårbart for inngrep. Verdal. Nord-Trondelag.

Foto: Gunnar Torud
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Strandsonene langs elver, vann og sjø er svært
forskjellige i de ulike landskapskategorier. Dette
gir ulike utfordringer for vegplanleggerne i arbei-
det med å legge vegen skånsomt i terrenget.

17.
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Det arbeides for tiden med @utvikle en region-
inndeling av landskap for alle fylker i Norge.
Arbeidet utfores a NI/OS i samarbeid med
Institutt for Landskapsplanlegging ved NLH.
Arbeidet hygger på Nordisk Ministerråds Miljø-
rapport 1987:3.

Eksempel på overordnet regioninndeling av
landskap.
15. Sør-Norges lavfjellsregion
16. Sør-Norges høyfjellsregion
17. Norges breregion
23. Indre vestlandsbygder.

Jostedalsbreen med omland,
Sogn og Fjordane.

LANDSKAPETS ESTETISKE TÅLEEVNE

Et landskaps estetiske tåleevne inngrep er et
uttrykk for i hvor høy grad inngrepene endrer
landskapets karakter. Tåleevne betegner en buf-
feregenskap: et landskap kan feks godt tåle en
viss mengde inngrep uten å endre karakter i stor
grad, men så kan det forandre seg helt hvis det
gjøres ytterligere inngrep.

Vi kan skille mellom :
A. Landskapets evne til å bevare sin økologiske

og estetiske egenart
B. Menneskets mulighet til å reparere skader

ved å:
- forme nye kvaliteter,
- gjenskape opprinnelige kvaliteter så langt som

råd er.

Landskapets tåleevne henger sammen med de for-
hold som gir det karakter, som landskapsrom,
landskapselementer, form, linjer og skala. Land-
skapets evne til å tåle vegbygging vil bl a
avhenge av landskapstype og arealbruk.

Sårbarheten for ulike typer inngrep vil kunne
variere innenfor en og samme landskapstype. Et
åpent, flatt jordbrukslandskap vil feks være sår-
bart for inngrep i kantskogen langs elva, men ter-
rengformen kan allikevel godt tåle større inngrep
uten at landskapet endrer karakter i stor grad.
Veganlegg som griper sterkt inn i vegetasjonsbel-
tene vil forårsake godt synlige og dramatiske
endringer. Men hvis man unngår kantskogen, har
man gode muligheter for å oppnå en vellykket til-
pasning mellom vegen og denne type landskap.

Det finnes linjer i landskapet som er av svært
stor betydning. Strandsoner og kantskog er
eksempler på slike linjer som preger landskapet i
vesentlig grad, og er svært viktige å bevare.

HVOR STOR ER EN VEG?

Eksempel: En hovedveg utenfor tettbygd
strøk, med dimensjonerende hastighet 90
km/t, (vegen blir gjeme dimensjonert for 90
km/t selv om fartsgrensen er 80 km/t) har en
asfaltert bredde på 6,5 meter. Inkludert skul-
der er bredden 8,5 meter. Minste horisontalra-
dius er 320 meter, og maksimal stigning er 6-
9 % avhengig av trafikkmengden. Vegens
dimensjoner bestemmes for en stor del av tra-
fikkmengden som måles i \DT; rsdognstra-
fikk.
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Vegen ligger innenfor strandsonen og følger linjene i landskapet. Vegetasjonen langs strandsonen er bevart.
Vegens visuelle barrierevirkning reduseres og landskapet beholder sin karakter. Tegning: Tom Dyring

i-is· 'see . i,,

l
Vegen ligger i strandsonen. Verdifull kantvegetasjon går tapt og vegen blir et dominerende inngrep i landskapet.

Tegning: Tom Dyri11g
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Vegen ligger lavt i terrenget og.følger.formene i land-
skapet. En ny strandsone med naturlig helling er bygd
opp på utsiden. et godt eksempel på at ,·egen ikke nod-
vendigvis md sprenge landskapets rammer. Vegstrek-
ningen harfått \'akre regers pris 1992 pga god tilpas-
ning til landskapsbi/det. Hensynet til naturmiljoet er
tillagt mindre vekt. RV 1 lnstejjord  -  Oppedal. Sogn og
Fjordane. Foo: Kristin Ese

Småskalalandskap der vegens geometri og dimensjo-
ner sprenger landskapets rammer. E 6 Drivdalen, Sor-
Trøndelag. Foto: Gunnar Tørud

Vegenfolger de store linjene i landskapet. Strynefjellsvegen (Vakre regers pris 1988) er et godt eksempel der
vegen ikke bryter med landskapets dimensjoner. Foto: Torkjell Haustvedt
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Stedegen regetasjon mellom vegen og rnnnet ril gjøre
at vegen glir hedre inn i landskapet. E 18 Dørdal,
Aust-Agder. Foto: Ingerlise Amundsen

TILPASNING MELLOM VEGEN OG VANNET

Estetisk kan det ofte være en fullt brukbar løsning
å bygge vegen i relativt kort avstand fra vannet.
Men det kan være i konflikt med økologiske hen-
syn. Forutsetningen for at det skal fungere este-
tisk, er at man makter å få til en god tilpasning
mellom strandlinjen og den nye vegen. Strandso-
nene utgjør ofte svært markante og viktige linjer i
terrenget. Her er landskapstilpasningen enda vik-
tigere enn ellers.
Når veganlegget medfører fylling ut i vassdraget,
er det viktig at selve fyllingen har naturlig hel-
ling, en god utfmming og gir muligheter for at
vegetasjon kan etablere seg. Dette avhenger bl a
av at ikke massene er for grove. Høyt over havet.
nord i landet og i andre utsatte strøk vil vegeta-
sjonsetablering ta lang tid. En vegfylling med god
form og som gror til etterhvert, kan gi et tilfreds-
stillende estetisk resultat, men vil sjelden få de
økologiske kvaliteter som en naturlig strandsone
har.

Det er viktig åta stilling til hvorvidt vegen skal
følge de store linjene i landskapet, eller om den i
størst mulig grad bør underordnes detaljene. I høy
grad er dette et teknisk spørsmål. Det lar seg van-
skelig gjøre å tilpasse store veger, dvs veger som
er dimensjonert for store trafikkmengder og høye
hastigheter, til små detaljer i strandlinjen. Hvis
vegen først skal ligge i strandsonen, lar det seg
ofte ikke gjore afolge den naturlig strandlinjen.

Også sett fra omgivelsene er det av estetisk
betydning at det er harmoni mellom vegens stør-
relse og landskapstilpasningen.

For å gi muligheter for vegetasjonsetablering er det
viktig at massene i vegfyllingene ikke er for groe. Det
ore sjiktet kan medfordel inneholde en del finstoff.
E6 Storen. Sør-Trøndelag. Foto: Gunnar Torud
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Vegbru og jernbanebru over Mjosa ved Minnesund.
Begge bruene er hygd slik at strandsonen og vegen
under brua er bevart. Foto: Johs. Narum

OMGIVELSENE SETT FRA VEGEN

Det er viktig alegge vekt på trafikantenes opple-
velse av strandsonene. Det er attraktivt å kunne
ha utsikt til vannet, men en veg som er lagt i selve
strandsonen eller på en fylling ut i vannet gir ikke
nødvendigvis den flotteste opplevelsen, verken av
vannet eller landskapet. Naturlig terreng og vege-
tasjon i arealet mellom vegen og vannet er ofte
avgjørende for om vi skal få en spennende og
variert opplevelse fra bilvinduet.

Farten bestemmer hvor mange detaljer vi kan
oppfatte fra bilvinduet. Det som tar seg ut som et
vakkert, variert parti langs vannet når vi står stille
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eller kjører i lave hastigheter, kan oppfattes som
forstyrrende flimmer, eller knapt oppfattes i det
hele tatt, når vi kjører i større hastighet. Dette er
det viktig åta hensyn til ved planlegging og utfor-
ming av en eventuell ny strandsone.

VEGEN SETT FRA OMGIVELSENE

I fjord- og dallandskap kan veganleggene bli
svert synlige pa avstand, f eks fra motsatt side av
fjorden eller vassdraget. I slike situasjoner er det
viktig at vegens linjeføring harmonerer med
strandlinjen. Store skjæringer og fyllinger vil
kunne gjøre veganlegget ekstra synlig. Det er
nødvendig å tenke på fjernvirkningen av vegen
når den endelige vegtraseen skal velges og vegen
utformes i detalj.

Fjernvirkningen av veganlegget vil på lengre
sikt være avhengig av mulighetene for vegeta-
sjonsetablering på fyllinger og i arealer foran
skjæringer. Fargen på fjellet i skjæringen og på
steinmassene i fy Ilingen kan ha betydning for
hvor synlig inngrepet vil være.
Når vegen forårsaker høye skjæringer over lange
strekninger bør det sørges for god vokseplass for
skogvegetasjon og/eller plantes trær mellom
vegen og vannet. Dersom dette ikke lar seg gjen-
nomføre pga for liten plass, og vassdraget blir
sterkt redusert av utfyllinger, bør tunnel vurderes.

Når bekker, elver, sund og viker skal krysses
bør dette skje ved hjelp av bru. Brua bør starte til-
strekkelig langt inne på land til at vegen ikke fyl-
les ut over strandsonen. Av økologiske hensyn er
dette ofte av avgjørende betydning, og det gjør at
vegen i mindre grad blir en barriere for ferdsel.

Vegetasjon ville ha dempet virkningen av den hoye
fjellskjeringen. E 6 Storen, Sor-Trondelag.

Foto: Gunnar Torud

--

Behovet for vegetasjon mellom vegen og vannet vil variere med hvordan vegen ligger i landskapet og med stor-
relsen pd vannflaten. RV 64 Bolsoy  -  Sylte, More og Romsdal. Foto: Ingerlise Amundsen
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Når arstanden mellom strqndsonen og ,·egen er kort, er det riktig at ,·eganlegget tar hensyn til den opprinnelige
strandsonen. Rr 65 Øye -Asskard. Møre og Romsdal.

Når ,·egen følger mssdraget m·er en lang strekning og er godt synlig på avstand, vil partier med naturlig terreng
og regetasjon dempe innt1Jkket ar vegen og gi et bedre landskapsbilde. Ry 65 Øye- Asskard, Møre og Romsdal

Foro: Inger/ise Amundsen
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NOEN VIKTIGE GRUNNPRINSIPPER FOR Å IVARETA LANDSKAPSBILDET

Når vegen kan ligge med avstand
til  strandsonen:

* Fy Ilinger og skjæringer utformes slik at de
blir minst mulig synlige på avstand.

* Linjeføringen gjøres så myk som mulig, godt
tilpasset landskapet.

* Ta stilling til om vegen skal følge de store
linjer i landskapet eller om den i størst mulig
grad bør underordnes mindre detaljer.

* Eksisterende vegetasjon mellom veg og vann
bevares.

* Sideelver, bekker og søkk fylles ikke igjen,
men krysses med bru.

Hvis vegen må ligge i selve strandsonen:

* Fyllinger og skjæringer utformes slik at de
blir minst mulig synlige på avstand.

* Legg vegen mest mulig horisontalt, og til-
pass horisontaltraseen til terrenget så godt
som det lar seg gjøre.

* Ta stilling til om vegen skal følge de store
linjer i landskapet eller om den skal under-
ordnes detaljene i størst mulig grad.

* Lange vegstrekk i strandsonen brytes opp av
naturlig vegetasjon og terreng.

* Stedegen vegetasjon etableres på fyllingene.
* Naturlige viker, sund og elveos fylles ikke

igjen, men krysses med bru.
* Oppbygging av ny strandlinje utenfor vegen

kan vurderes, dersom de hydrologiske og
erosjonsmessige forhold tillater det.

{ ·

Tegning: Tom Dyring
t, .
»

'  ft&as»

IKKE SLIK,  -  MEN SLIK
Bredden mellom vegen og vannet bor vere s@ bred at vegetasjonen bevares. Hvor bredt felt som trengs
varierer etter forholdene på stedet.
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IKKE SLIK, - MEN SLIK

Sideelver og bekker hør ikke fylles igjen, med forseres med bru. Dette er ikke bare en god estetisk løs-
ning, men er også økologisk viktig. En slik løsning gjør også regen til en mindre barriere forferdsel.

27





11

4 NATURMILJØ

Strandsoner er de områder hvor vann og land
møtes. Sonene har varierende bredde avhengig av
grunnforhold og landskapsform. Livet i vann,
livet på land og de fysiske forhold påvirker hver-
andre både økologisk og landskapsmessig.

Samspillet mellom vann og land gir en spesielt
rik og variert flora og fauna sammenlignet med
tilgrensende naturmiljø.

Strandsoner langs vassdrag og sjø er i stor grad
nedbygd av veger eller redusert i verdi av andre
typer inngrep. Urørte strandsoner er i mange deler
av landet naturtyper i sterk tilbakegang.

HVORFOR TA HENSYN TIL PLANTE- OG
DYRELIVET KNYTTET TIL STRANDSONER ?
Biologisk mangfold

Stortingsmelding nr. 46 ( 1988-89) «Miljø og
utvikling» slår fast at all ressursutnyttelse skal
være basert på en langsiktig, bærekraftig utvik-
ling. Gjennom tilslutning til internasjonale kon-

vensjoner har Norge forpliktet seg til aivareta
biologisk mangfold. Biologisk mangfold omfat-
ter:
- variasjon mellom og innen alle arter i alle

grupper av organismer, dvs. alle planter, dyr og
mikroorganismer,

- miljoet, økosystemene og de økologiske pro-
sessene som disse artene og organismene er en
del av.

Å ivareta det biologiske mangfoldet kan kun opp-
nås ved innarbeiding av miljøhensyn i all sam-
funnsvirksomhet.
Hovedargumentene for dette er at:
- Alle arter har en egenverdi
- Alle arter har en funksjon i naturen
- Enhver art kan komme til praktisk nytte for

mennesket
Den viktigste forutsetningen for at planter og

dyr skal overleve er at miljøet de lever i blir tatt
vare på, slik som feks strandsonen.

-
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Strandsoner er av de naturtypene i Norge som har størst artsmangfold. Londalselva, Hordaland.
Foto: Mari Lise Sjong
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Økologisk kanteffekt
I overgangen mellom vann og land møtes ulike
plante- og dyresamfunn. Her finnes arter fra flere
naturtyper i tillegg til de artene som er spesielt til-
passet å leve i strandsonen. I et slikt møte mellom
ulike naturtyper finnes det gjeme et større antall
arter enn det naturtypene kan oppvise hver for
seg. Dette kalles «den økologiske kanteffekten».

Vegetasjonen i strandsonen omfatter arter som
enten er tilpasset et liv i vann. både på land og i
vann eller i hovedsak tilpasset et liv på land. Alle
disse livsformene kan være representert innenfor
et meget begrenset område. Mange plantearter har
sin hovedutbredelse i strandsonen. Stor plante-
rikdom fører igjen til stort artsmangfold i dyreliv.

--
-:.· 'f---:t·
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Naturmiljøer i kontinuerlig forandring
Et vassdrag er i stadig endring. Vannstanden i sjø-
ene og vannføringen i elvene skifter gjennom
året. Elva meandrerer og graver med seg materia-
le når hastigheten på vannet er stor og avsetter
materiale når hastigheten er liten. Der terrenget er
relativt flatt. graver elva i yttersvingene og bygger
opp nytt land i innersvingene. Av og til skjer det
dramatiske endringer i elveløpet når elva har
gravd så mye at den bryter gjennom og tar ny lei.
De fleste endringer skjer langsomt og over mange
år. men prosessene er kontinuerlige.

'4

Erosjonssikringer og ,·eg.fyllinger ut i elvelop vil for-
hindre den naturlige utvikling av elvelopet.

Foto: NVE Haavard sthagen
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Vannets hastighet har stor betydning for livsmiljoet
i vannet.

Foto orer: Mari-Lise Sjong. Foto under: Per Jordhoy
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MILJØFORHOLD I OG VED FERSKVANN

Strømhastigheten er avgjørende for organismene
som lever i rennende vann. Den er i stor grad
bestemmende for kvaliteten på substratet som dyr
og planter lever på. Insekter og fisk foretrekker
som regel strømsvake områder som oppholds-
plasser. Vannstanden og torrleggingshyppigheten
avgjør i høy grad hvilke arter som trives i strand-
sonen.

Vegetasjon i strandsonen
Vegetasjonen i strandsonen er inndelt i gradvise
overganger fra vannvegetasjon ute i vannet, via
vegetasjon som tåler mer eller mindre neddyk-
king og «våte tær», til fastmarksvegetasjon lenger
inne på land. Dette kalles sonering. Rytmen i
vannstand, vannføring gjennom året i tillegg til
isgang avgjør hvordan vegetasjonen blir sonert.

Bredden på strandsonen varierer avhengig av
hvor stor vannstandsvekslingen er, hvor bratt ter-
renget er og av størrelsen på vassdraget.

I øvre deler av strandsonen, ovenfor høyeste
sommervannstand, finnes ofte ulik krattvegeta-
sjon, og lenger opp finnes ulik skogsvegetasjon.
De årlige flommene gjødsler denne sonen og er
med på å gi den store produktiviteten. Stor arts-

rikdom på grunn av kanteffekten gir disse areale-
ne en spesiell verdi. Gråorskogene langs elvekan-
tene er et av de mest hogproduktive skogssam-
funn vi har i landet.

Strandvegetasjonens funksjoner
Strandsoner er gjeme artsrike og høyproduktive
naturtyper og viktige elementer i landskapsbildet.
Kantvegetasjonen har stor betydning som leve-
område for dyr i og langs elvene, og som filter for
bl a jordbruksforurensning. Kantvegetasjonen
bidrar med en vesentlig del av næringstilskuddet
til dyrelivet i vannet i form av insekter, blad og
planterester. Dermed blir den avgjørende for
hvor mye fisk som lever i elva.

Kantvegetasjonen regulerer solinnstrålingen på
vassdraget og har stor betydning for vanntempe-
raturen. Overhengende kantvegetasjon skaper
skygge og skjul for fisk. Skjul er viktig for utbre-
delsen av laksefisk i et vassdrag. Fjerning av
kantvegetasjon har dermed negativ effekt på fis-
kebestanden. Kantvegetasjon kan være en effek-
tiv beskyttelse mot erosjon i elvebredden.

Dyreliv i strandsoner
De ulike dyreartene har ulike krav til sitt miljø.
Flere dyregrupper gjennomgår livssyklusen delvis
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Kantvegetasjonen langs vassdrag utgjor srt produktie vegetasjonstyper og er viktige leveomrdder for mange
fuglearter og for sm pattedyr. Strandsoneegetasjonens verneerdi ligger bade i artssammensetningen ogi
begrenset utbredelse. Foto: Pl Mellquist
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i vann og delvis på land. Eksempler er oyenstik-
kere, steinfluer, vårfluer, mygg og knott blant
insektene og frosk og padder blant amfibiene. Av
fugl kan nevnes andefugl, endel vadefugl og fos-
sekall.

Kratt og skogsområder i tilknytning til vass-
drag er viktige som hekkebiotoper for flere fugle-
arter. Grorskogen har bl.a en svært høg tetthet og
produksjon av hekkende småfugl. I et oreskogs-
område ved Gaula er det funnet en tetthet på
3000-4400 par pr. km, som kan sammenlignes
med tettheten i enkelte fuglesamfunn i tropiske
skoger. (Sæther, B.-E. 1980). Fugletettheten i ore-
skogene i Trøndelag er blant de høyeste som er
påvist i Europa.

Fisk lever av bunndyr, plankton, planter og
fisk. Mange av ferskvannsfiskene i elv og innsjø
har bunndyr som et viktig kostinnslag, mens
mange innsjøfisk har plankton som sin hoved-
føde. Produksjon av bunndyr og plankton er
avhengig av kvaliteten på det materialet som til-
føres elva fra land. Naturlig kantvegetasjon er
avgjørende for et rikt liv av fisk i ferskvann.
Kantvegetasjon tilfører vannet planterester og
insekter som trengs for næringskjeden i vannet.
Gjennom ulike valg av næring fungerer fiske-
slagene forskjellig i økosystemet. Ørreten som er
den mest utbredte fiskeart i Norge finner det mes-
te av føden i strandsonen.

Elvemunninger er ofte meget viktige raste-,
hekke- og /eller overvintringsområder for ande-
fugler og vadere.

I I I

:

Laksefiske Foto: Pl Mellquist

Strandsnipa lever, som en rekke andre fuglearter, a
storre og mindre dyrinsekter og insektlarver som er
produsertivann. Foto: Per Jordhoy

Oppsummering av hvilke verdier
strandsonen kan ha

Rike/hoyproduktive vegetasjonstyper
Rike fugle- og insektbiotoper
Tilholdssted for flere dyrearter
Spredningsveg og korridor for vilt
Tilførselskilde til elva av planterester, blad
og insekter
Næringsgrunnlag, skjul og skyggevirkning
for fisk
Forurensningsfilter
Hindrer erosjon
Positiv flomdempende effekt
Jordsmonndannende faktor
Landskapsestetisk element med stor opple-
velsesverdi
Ettertraktet friluftslivs- og rekreasjons-
område
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S{RBARHET FOR INNGREP

Li vet i vannet er sårbart for inngrep som endrer
vannføring, vannkvalitet eller temperatur. Vegfyl-
linger ut i vassdraget, erosjonssikringer og flom-
verk medfører ofte at det vassdekkede arealet blir
mindre. Graving og masseuttak kan føre til
endringer av bunnsubstrat og sedimentasjons-
prosesser. Senking eller kanalisering gir ofte ret-
tere elveløp og økt hastighet på vannet. Alle disse
tiltakene endrer livsbetingelsene og dermed sam-
mensetningen av livet i vassdraget. Artsutvalget
og produksjonen reduseres. For fisken blir det
som regel færre leveplasser og mindre nærings-
tilgang. Ofte ødelegges gyteplasser.

Veganlegg påvirker hydrologien og material-
transporten i strandsonen og kan fungere som
flomverk som forandrer elvenes grave-, transport-
og avsetningssystem. Vassdraget kan bli påvirket
langt nedstrøms inngrepet. Når veger krysser

vassdrag og bru- eller kulvertløsninger innsnevrer
elveløpet, kan dette bl a ha uheldige virkninger
for oppvandring av fisk. Det er viktig at kulverten
ikke ender i en liten foss og at vannhastigheten i
kulverten ikke blir for stor.

De største skadene av inngrep skjer i rennende
vann og i dammer. I innsjøer og ved kyststrender
vil som regel en mindre prosentdel bli påvirket.

Mange vannplanter er følsomme for fysiske
inngrep i selve vannstrengen og ved vannstands-
endringer. Felles for plantene i og langs vassdrag
er at de er tilpasset vannet og dets dynamikk. Det-
te er svært dynamiske samfunn som endrer seg
med de naturlige geomorfologiske og biologiske
prosesser i og langs vassdraget. At dette er spesi-
elt dynamiske naturtyper betyr imidlertid ikke at
vegetasjonen kan tilpasse seg konsekvensene av
alle typer inngrep.

Utfy/ling i ela smalner elvelopet, oker hastigheten pd vannet og endrer dermed livsbetingelsene for livet i vass-
draget. E6 Drivdalen. Sor-Trondelag. Foto: Sunniva Schjemne
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STRANDSONEN INNEHOLDER VIKTIGE NATURKVALITETER
HVORDAN KAN DISSE IVARETAS?

TA VARE PÅ SJELDNE VEGETASJONSSAMFUNN OG OMRÅDER SOM HAR SPESIELLE
FUNKSJONER SOM LEVEOMRÅDER FOR SÅRBARE PLANTE- OG DYREARTER:

Ferskvann

-- Strekninger med brede elvebredder
-- Nettlignende lop med flere mindre lop, oyer

og banker
-- Flomlop
Evjer
-- Polsesj0er/kroksjoer
- Småvann og tjern
- Strekninger med finkornet materiale
- Steder der elver løper sammen
- Steder der elver løper ut i innsjøer
-- Deltaer og sandurer

Saltvann

- Elve- og bekkeutlop (brakkvannsomrader)
-- Sanddyner og sandstrender
-- Grunne bukter og poller
-- Sumper og småvann like over havnivå
- Rike strandberg
-- Strandenger (silt- og leirstrender)

VEGANLEGG BØR UT FRA HENSYN TIL PLANTE- OG DYRELIV LEGGES SÅ LANGT FRA
STRANDSONEN AT FØLGENDE INNGREP UNNGÅS:

- Vegfy Ilinger ut i vannet, spesielt i grunne
områder

-- Veganlegg som krever erosjonssikring og
flomverk

- Masseuttak fra elveleie

- Stenging av flomløp
-- Bekkelukking
-- Utretting eller omlegging av elveløp
- Fjerning av kantvegetasjon

DERSOM VEGANLEGGET MÅ LIGGE I SELVE STRANDSONEN,
MÅ AVBØTENDE TILTAK INNARBEIDES:

- Unngå så langt som mulig å fjerne kant-
vegetasjon

-- Etabler ny vegetasjonssone med stedegen
vegetasjon mellom veg og vann

- Sa og plant til fyllinger og skråninger for
raskere etablering av stedegen vegetasjon

Plastre utfyllinger for å hindre erosjon og
utvasking

Sorg for at eventuelle kulverter plasseres og
utformes slik at grensene for maksimal hop-

pehoyde og maksimal stromhastighet for
fisk ikke overskrides

- Gjenskap ødelagte biotoper så langt som
mulig

- Legg ut skjulstrukturer som steingrupper og
andre biotopjusterende tiltak

- Gjenskap strømningsforhold
- Fjern rester etter sprengningsarbeid
- Gjennomfr tiltak på lavvannføring utenom

gyte- og klekkeperioder
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ULIKE TYPERS
Avhengig av eksponering og topografiske forhold
vil en få ulike typer strandsoner med ulike biolo-
giske miljø.

Strandsoner kan grovt deles inn i flere ulike

SONER
hovedtyper. Innenfor hver av hovedtypene vil
variasjonen i vegetasjonstyper og -sammenset-
ning også kunne være stor.
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INNSJER

Innsjøer blir gjeme inndelt etter hvor mye plante-
materiale som blir produsert, fra næringsfattige
via middels næringsrike til næringsrike innsjøer. I
og ved de forskjellige typene finnes karakteristis-
ke plante- og dyresamfunn. Sumpområder er ofte
knyttet til innsjøer.

Bassengform, dybdeforhold, gjennomstrøm-
ming av vann, vindforhold, temperatur og lys
karakteriserer innsjøer og er avgjørende for livs-
miljøet. Vannkvaliteten i innsjøer er et resultat av
de meteorologiske, geologiske og biologiske for-
holdene i nedslagsfeltet og eventuell forurensning.

Særegne verdier
Innsjøer skaper mange typer leveområder og vari-
asjon i landskapet, slik at vi får mange plante- og
dyreslag. Forskjellige typer innsjøer har forskjel-
lige fiskearter.

Beltet av vegetasjon i strandsonen kan være
bredt eller smalt.

Næringsrike innsjøer
De naringsrike innsjoene har en hoy biologisk
produksjon pga god tilgang på næringsstoffer

fra omgivelsene. Brede strandsoner ved nærings-
rike innsjøer har en svært høy biologisk produk-
sjon. Vannvegetasjonen er som regel velutviklet
med næringskrevende plantearter.

Fuglelivet er også rikest i disse næringsrike
sjøene, og de mest kravfulle fugleartene forekom-
mer vanligvis bare i slike vann.

Næringsfattige innsjøer
I Norge har vi ca 70 000 innsjøer som har et areal
på over 15 da. Flertallet er næringsfattige. Denne
typen innsjøer er veldig vanlig i Norge, men er
sjelden ellers i Europa. De næringsfattige inn-
sjøene har mindre biologisk produksjon, men
flere av plantene og dyrene som lever her er
spesialiserte til nettopp slike næringsfattige for-
hold og vil bare kunne finnes her. Disse innsjøene
oppfatter vi ofte som svært «rene». I områder
med næringsfattig berggrunn er den biologiske
variasjon som en innsjø representerer, svært
viktig. Den biologiske produksjonen i strand-
sonen er svært viktig for fisken som lever i
vannet.
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Innsjoer skaper variasjon i landskapet. Lesjaskogsvatnet, Lesja kommune, OQppland.
Foto: Per Jordhoy
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Innsjøer er ofte viktige friluftslivsområder.
Strandsonen er viktig for befolkningens tilgjenge-
lighet til innsjøen, og for hvilken opplevelse vi vil
ha av den.

Veg ved innsjø
Veg og fylling langs en innsjø vil kunne endre
næringsforholdene i innsjøen gjennom at strand-
sonen reduseres eller forsvinner. Det er altså vik-
tig å bevare strandsonen av hensyn til vannokosy-
stemet, og ut fra dens verdi for de dyr og planter
som lever nettopp her. Bevaring av næringsrike
innsjøer er av vesentlig betydning for å opprett-
holde det biologiske mangfoldet i norske innsjøer
sett under ett.

Veg lagt i innsjøens strandsone vil kunne redu-
sere tilgjengeligheten til og ferdselen langs van-
net, og vil forringe selve landskapsopplevelsen.

Vanligvis vil de negative konsekvensene for
dyr og planter bli større jo større prosent av bas-
senget som blir gjenfylt. Utfyllinger kan i mange
tilfeller ødelegge gode fiskeplasser. Sammen med
nedsatt produksjon kan dette medføre mindre
avkastning av fisket i vassdraget.

GODE RD:
Spesielt for innsjøer:
* Unngå å endre strandlinjen og hovedfor-

men på vannet
* Unngå fyllinger tvers over bukter og/eller

grunne områder

Generelt:
Hold avstand til strandsonen
* Begrens inngrep i strandsonen
* Unngå sammenhengende inngrep i strand-

sonen over lengre strekninger

,
/
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Strandsonen preger innsjoen
Dalsida, Lesja, Oppland. Foto: Per Jordhoy Eksempel pd strandsonens utbredelse ved innsj0.
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RETIE ELVESTREKNINGER

Mange norske elver går i markerte trange daler
med relativt bratte dalsider av fast berg eller ur.
Denne typen utgjør som oftest midtre deler av
vassdrag.

Strandsonen er ofte velutviklet, men ikke sær-
lig bred. Vegetasjon kan mangle på de bratteste
strekningene der berg eller ur stuper rett ned i
elva.

Strømforhold, vannhastigheter og flomforhold
er avgjørende for livsmiljøet.

Særegne verdier:
Selv om elvekantvegetasjonen er smal, er den
artsrik og produktiv, og den er av stor biologisk
verdi. Vegetasjonen produserer materiale til elve-
økosystemet; som mat til fisk og andre organis-
mer som lever i vannet. Den er viktig som beite-,
skjul- og trekkområde for fugl og pattedyr.

Denne naturtypen understreker linjer og rom i
landskapet og er verdifull for friluftslivet.

e so«r.,.. . V .. ,,,\. ·t
. • . .. . f  :- ,t' ff./lit l

i.. s ,'1/1'\.'":\t'jj · - ,,. ,• ,. ,

#et
"'  ·• - -t•.'·.' :_ -:..._,- - . ,,,._;.- .-," 11'flJ,.;.1,,.;.

#toe
»s--; <% '

- . ··S':i;1!;{\Y:r:;?.,:.,,t5;.·? .

. : . 4,

\I.

Rett elvestrekning. Neroyelva, Stalheim.
Foto: NVE \'/Jon Arne Eie
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Velutviklet, men smal strandsone.
Londalselva. Kvinnherad. Hordaland.

Foto: Mari-Lise Sjong
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Veg langs rett elvestrekning
Utfyllinger i grunne områder blir gjort for å vinne
areal. Det vanndekkede området blir mindre og
mer ensformig. Produksjonsarealet for dyr og
planter i vassdraget blir mindre, og området blir
dårligere egnet for en del av de artene som levde
der før inngrepet. Artsutvalget blir mindre og pro-
duksjonen lavere. For fisken blir det som regel
færre gyte- og oppholdsplasser og mindre næ-
ringstilgang.

Det vil være spesielt viktig å ikke miste kant-
sonene i et særlig smalt dalføre. En rekke dyrear-
ter er avhengig av denne vegetasjonssonen og vil
derfor være spesielt sårbare.

I smale dalfører vil det være trangt om plassen.
Veger vil da gjeme bli lagt i elva.

Veg lagt inn i denne naturtypen vil smalne
elveløpet ytterligere. Inngrepet vil, ved a oke
vannhastigheten, endre livsmiljøet på stedet. Det
vil også føre til endringer i selve vannføringen
over lengre strekninger nedenfor inngrepet. Dette
vil igjen bidra til endrede livsbetingelser for plan-
ter og dyr som er tilpasset miljøet.

Grovere substrat på elvebunnen, som f.eks.
sprengstein, kan føre til mindre biologisk produk-
sjon.

Slike områder burde man så langt som mulig
ikke gjøre ytterligere inngrep i, særlig fordi area-
lene av denne type er minsket sterkt i løpet av de
siste tyve årene. Det er spesielt ved tettstedene at
utbyggingen av strandsonene har vært mest om-
fattende. Her er også behovet for friluftsarealer
storst.

GODE RAD:

Spesielt for rett elvestrekning:
* Unngå fylling i elva

Generelt:
Hold avstand til strandsonen
Begrens inngrep i strandsonen
Unnga sammenhengende inngrep i

strandsonen over lengre strekninger

Eksempel pd strandsonens utstrekning ed rett
elvestrekning.
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ELVESLETTER

Elvesletter er brede, flate dalbunner med mye løs-
masser, preget av at elva former landskapet.
Naturtypen finnes hovedsakelig i lavere elveav-
snitt. Elva har gjennom tidene arbeidet i hele dal-
bunnen, laget svinger og flyttet fram og tilbake.
Mange sporavelvas prosesser finnes her.

Mangfold av landformer og naturtyper preger
området.

Store brede elvesletter har velutviklet sonering.
Se også avsnittet om «Vegetasjon i strandsonen»
side 3 I.

Særegne verdier:
Naturtypen er variert og artsrik. På elveslettene
finner vi spor etter elvas dynamikk. Derfor er de
viktige og interessante naturdokumenter. Elveslet-
tene gir grunnlag for en rekke forskjellige biolo-
giske samfunn. Her kan man finne meandrerende
elver, hvor elva graver i yttersving og avsetter
materiale i innersving, øyer hvor elva eroderer i
øvre kant og avsetter materiale i nedre kant, av-
snorte elvelop, sidelop, kroksjoer/polsesjoer,
flomløp, sumper og småvann.

Urort elveslette. Gauldalsvidda. Tynset, Hedmark.

Av og til skjer det endringer i elveløpet, når
elva har gravd så mye at den bryter gjennom og

tar ny lei. De fleste endringer skjer langsomt
og over mange år, men de pågår hele tiden.

Sumpområder og kroksjøer er viktige norske
naturtyper. De kommer som et resultat av naturli-
ge endringer i elveløpet. De vil eksistere en tid,
før de etter hvert gror igjen. Arter som har tilhold
på slike steder, er avhengige av at det stadig dan-
nes nye våtmarker. Slike overgangssoner mellom
fuktige og tørre områder er blant de mest artsrike
og produktive områdene vi har. Slike områder er
svært næringsrike, og de har et rikt fugleliv, med
sin frodige vegetasjon og blanding av siv, sump,
kratt, skog og med innslag av både stillestående
og rennende vann. Dette mangfoldet gjør at
mange fuglesamfunn møtes innenfor det samme
området.

Elvesletter er verdifulle for landskapsbildet og
for friluftslivet.

Foto: Per Jordhoy
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Veg på elveslette
Elvesletter er ofte sterkt berørt av jordbruk, veger,
bebyggelse og industri.

Elvesletter er sårbare for inngrep og krever sær-
lig hensyn i vegplansammenheng. Det skal lite til
for å ødelegge de biologiske prosessene og dyna-
mikken i dette miljøet. Vegfyllinger som går på
tvers over elvesletter hindrer vannutvekslingen og
skaper problemer for dreneringen. I pølsesjøer
fører slike fyllinger til en raskere oppgrunning/
gjengroing enn under naturlige forhold og kan i
løpet av relativt kort tid føre til at åpent vann gror
igjen til sump. Dette er prosesser som foregår
også under upåvirkede forhold, men inngrepene
kan endre prosessen og føre utviklingen i en
annen retning enn den naturlige. Dette fører til
redusert biologisk mangfold og redusert produkti-
vitet.

Landskapsbildet og elveslettens verdi for fri-
luftslivet forringes ved inngrep.

På efresletta er det elva som former landskapet.
Krokhaug, Folldal, Hedmark.

Foto: Per Jordhøy

GODE RD:

Spesielt for elvesletter:
* Unngå fylling ut i elvesletter
Legg vegen mot lifoten/dalsiden eller

lengst mulig unna elvesletten

Generelt:
Hold avstand til strandsonen
Begrens inngrep i strandsonen
Unnga sammenhengende inngrep i

strandsonen over lengre strekninger
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MYR-OG SUMPOMR\DER

Myr dannes der det er så fuktig at dødt plantema-
teriale ikke brytes ned, men akkumuleres som
torv. En myr kan dannes ved at en innsjø vokser
igjen, eller den kan være dannet direkte på fast-
mark og kalles da forsumpningsmyr. Det siste er
tilfelle for de fleste av myrene våre.

Sumpskoger er våtmarker som er skogbevok-
ste. Arter fra våtmarker og skogsmiljøer blandes
og gjør at naturtypen er rik på både planter og
dyr. Sumpskogene opptrer ofte mosaikkartet opp-
blandet med annen skogsmark eller myr.

I noen områder er det lengre tid siden elvas
prosesser foregikk. Myr- og sumpområder er dan-
net gjennom lange tider. Organisk jordsmonn er
dannet og grunnvannet står høyt.

Slike områder kan finnes både ved elvesletter
og i gamle elveosomrder. Det kan også være
dannet ved at elva har tatt nye løp eller at fersk-
vann har grodd igjen.

Særegne verdier:
De fysiske prosessene her er roligere enn langs
elva. Grunnvannsstanden er høy. Plantene og
dyrene som lever her er også spesielt tilpasset dis-
se forholdene.

Her finnes gjeme næringskrevende sump-
plantesamfunn, og en mengde fugler og insekter.
Dette er viktige næringsområder for dyr. Sump-
skoger er bl.a. viktige hekkeområder for enkelte
arter spurvefugler.

Veg i myr- og sumpområder
Den langsomme gjengroingen og oppbyggingen
av organisk jordsmonn er en kontinuerlig prosess.
Veginngrep i slike arealer bryter kontinuiteten,
endrer fuktighets- og dreneringsforholdene og
skader eller stopper de biologiske prosessene.
Omrader kan torke ut eller fa hogere grunnvanns-
stand, slik at de planter og dyr som var tilpasset a
leve her, forsvinner.

¥'s .

Myr og sumpomrddenes okosystemer er folsomme ovenfor de minste inngrep som endrer vannstanden.
0yen skavlomradet, Namdalseid, Nord-Trondelag. Foto: Per Jordhoy
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Våtmark. Ostri. Oppland. Foto: NVE ,·/Jon Arne Eie

GODE RÅD:

Spesielt for myr- og sumpområder:
* Unngå fylling i myr- og sumpområde
* Unnga a gjore inngrep som forandrer

grunnvannsstanden

Generelt:
Hold avstand til myr- og sumpområder
Begrens inngrep i myr- og sumpområder
Unnga sammenhengende inngrep i

myr- og sumpområder over lengre
strekninger forsvinner.
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ELVE GER
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Det siste store urorte elvedelta i More og Romsdal.
Utlopet av Eira i Eresfjorden, Nauste, Nesset kommu-
ne, More og Romsdal Foto: iind Leren

Elvedelta
Elvedelta er avsetningsområde for løsmassene fra
vassdragene og består av store flater over og
under vann. Ved utløpet skjer det en sammen-
hengende oppbygging av landområder. Et delta
endrer seg hele tiden, med oppbygging av ører og
flate sand- og grusholmer, skifting av elveløp og
etter hvert overgang til strandeng på de mer tørre
løsavsetningene. Deltaet skiller seg i de fleste til-
feller fra øvrige deler av elvedalen ved arealets
størrelse, elvas vekslende løp, ved å ha en mar-

kert strandsone og med relativt store tidevannsfla-
ter ved saltvann.

Elvemunningsvåg
Elvemunningsvåg er et delvis innestengt elve-
munningsområde med en utydelig overgang mel-
lom elv og sjø og/eller vann. Markerte stromut-
skiftninger gjør at det i en elvemunningsvåg ikke
blir bygd opp de tydelige avsetningssonene som
kjennetegner et delta. Denne naturtypen finnes i
sparsom utstrekning i Norge.

Særegne verdier
Dette er særlig rike og produktive økosystemer.
Områdene får tilførsel av næring både fra land,
elv og sjø. Disse er oppvekst-, hekke-, oppholds-
og overvintringsområde for en rekke fuglearter .
Særlig viktige er de for vannfugl i trekktidene og
vinterstid som isfrie tilholdssteder.

Vegetasjonssamfunn og plantearter er tilpasset
vekslingen mellom ferskvanns- og saltvannspå-
virkning og tidvis flom.

Høst og vår har elvedeltaene et svært rikt
fugleliv. Dette skyldes et rikt næringstilbud for
vadere og andefugler, som utnyttes på trekket
høst og vår. Noen arter hekker også her. For en
rekke fuglearter er denne naturtypen helt avgjo-
rende i trekktida. En hovedtrekkrute for vann-
fugler går langs kysten av Norge. Antall slike ras-
teplasser er gått sterkt tilbake som følge av ulike
former for utbygging. F.eks. er det bare Gaulosen
som er intakt blant de større deltaene i Tronde-
lagsfylkene. Pr. 1988 var det tilsammen observert
180 fuglearter her.

Elvemunninger som naturtype er av stor betyd-
ning for landskapsbildet og for friluftslivet.

Status
I brattlendte fjordbotner er områdene langs elva
ofte de eneste som det er mulig å utnytte til men-
neskelig virksomhet. Elvedeltaer er derfor svært
utsatt for inngrep.

Det er få urørte elvedeltaer igjen i Norge. De
aller fleste deltaene er sterkt nedbygd og har lite
igjen av intakt natur- og kulturbetinget biologisk
mangfold. Det som finnes av intakt natur er sterkt
oppstykket og ligger som ofte på lite attraktive
restområder og er tett omgitt av intensiv og oftest
forstyrrende arealbruk. Det er spesielt masseuttak,
erosjons- og flomsikringer, vannkraftreguleringer,
utfyllinger og veganlegg som har endret deltaenes
biologiske verdi vesentlig.

44



Av 15 elvedelta i Midt- og Vest-Norge er
totalt 86 % av landarealet nedbygd. Ca. 3/4 av
det totale arealet (land+ vann) i deltaene er
nedbygd.

I Møre og Romsdal fantes tidligere omlag
60 store eller relativt store elvedeltaer. Massiv
nedbygging av slike lokaliteter har ført til at
bare fire deltaer er noenlunde intakte (Fylkes-
mannen i Møre og Romsdal, 1982).

Veg i elvedelta
Livsmiljøet har tilpasset seg vekslingen mellom
ferskvanns- og saltvannspåvirkning og tidvis
flom. Veg lagt inn i slike områder vil raskt «skj-
re av» de naturlige biologiske prosessene. Områ-
dene både ovenfor og nedenfor vegen ødelegges.

Elvedeltaer og elvemunningsvåger er svært
sarbare livsmiljoer. Her bor man 2 langt som
mulig unngå å gjøre ytterligere inngrep.

GODE RAD:

Spesielt for elvedelta og -munninger:

* Hold avstand til elvedeltaer og elve-
munningsvåger

* Unngå fjerning av kantvegetasjon
* Unngå utfy Ilinger
* Unngå veg på tvers av naturtypene
* Begrens oppstrøms grusuttak

50- - -Eksempel pd strandsonens utbredelse ved elvedelta.

Det er f@urorte elvedeltaer igjen i Norge. De aller
flest deltaene er sterkt nedbygd og har lite igjen av
intakt natur- og kulturbetinget biologisk mangfold.
Utlopet av Jostedola, Gaupne, Sogn og Fjordane.

Foto: Nils E. Yndesdal
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KYSTSTRENDER
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Landskapets form og eksponering fra vær og vind har stor betydning for hvordan livet i de ulike strandsonene
utvikler seg og for hvor stort område strandsonene dekker. Roah, Sør-Trøndelag Foto: Fjellanger Wideroe

Kyststrender omfatter tidevannssonen og landom-
råder i tilknytning til denne som er direkte påvir-
ket av sjøvann. Tidevannssonen dekker arealet
mellom flo og fjære. Miljøet her preges av skift-
ninger i temperatur og fuktighet, og stor meka-
nisk påvirkning. Flora og fauna varierer sterkt
med geografisk beliggenhet, substrat, ekspone-
ringsgrad og dyp.

Langs kysten finnes en rekke typer strandom-
råder. Grovt kan disse deles inn i to:
1. Løsmassestrand (blokkstrand, steinstrand, sand-

strand og leirstrand)
2. Fastfjellstrand (bratte klipper og fjell med liten

helning)

Strandsoner i kystområder er knyttet til tide-
vannssonen og dels under direkte påvirkning av sjø-
vann ved høyvann og under spesielle værforhold.

Vesentlige forhold skiller livet i strandsonen i
kystområder fra livet i tilknytning til ferskvann:
- saltvannspavirkning
- hoyere næringsinnhold
- tidevann (flo og fjære)
Helt spesielle arter er tilpasset disse omgivelsene.

Særegne verdier:
Disse grenseområdene mellom sjø og land får
tilførsel av næringsstoff, bl a driftmateriale (tang
og tare) som blir skylt på land og som skaper
grunnlag for en spesielt høy produksjon av plan-
ter og dyr i sonene mellom fastmark og åpen
strand.

I likhet med tareskogen er fjæresonen viktig
oppvekst- og næringsområde for fisk og virvellø-
se dyr. Fjæresonen er også viktig nærings- og

46



Utfy/linger i sjo har store okologiske konsekvenser bide p@ land og i sjo. Runde, Heroy kommune,
Møre og Romsdal Foto: Fjellanger Wideroe
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yngelområde for kystbundne selarter og sjøfugl.
Gruntvannsområdene i og utenfor leir- og sand-

strendene har en spesiell biologisk verdi. Vade- og
vannfugler bruker disse områdene til hekking og
matsøk, og de har en særlig verdi for trekkfuglene
under trekket vår og høst. En hovedtrekkrute for
vannfugler går langs kysten av Norge.

Kysten er et av de viktigste leveområdene for
oter. Den norske oterbestanden representerer en
vesentlig del av den europeiske bestanden. Oteren
regnes som sårbar i Norge.

Lysintensiteten i gruntvannsområdene langs
kysten er god, og der strømningsforhold og til-
gang på næring er god, finner vi et biologisk pro-
duksjonsnivå opp mot det høyeste en kjenner.
Tareskogen dominerer hardbunnssamfunnene fra
fjæra og ned til ca. 20 meters dyp langs det meste
av norskekysten. De rikeste forekomstene finnes
på Vestlandet. Tareskogen er meget produktiv og
en rekke planter og dyr er tilknyttet disse område-
ne.

Kyststrender er av stor betydning for land-
skapsbildet og for friluftslivet.

Veg langs kyststrender
Ethvert veginngrep i strandsonen vil bryte de bio-
logiske sammenhengene som har utviklet seg
over lang tid. Inngrep i kyststrender vil i de fleste
tilfeller, i motsetning til vassdrag, bare få lokal
påvirkning på livsmiljøet. Organismer som har
tilholdssted her, og de som henter føde her, mister
leveområdene.

Losmassestrand. Salsnes, Foldafjorden, Fosnes kom-
mune, Nord-Trondelag Foto: Mari-Lise Sjong

Mest sårbare er:
- Elve- og bekkeutlop (brakkvannsomrader)
- Sanddyner og sandstrender
-- Strandenger (silt- og leirstrender)
-- Grunne bukter og poller
- Sumper og småvann like over havnivå
-- Rike strandberg.

Ervika, Selje kommune, Sogn og Fjordane. Fastfjellstrand. Solund kommune. Sogn og Fjordane.
Foto: Mari-Lise Sjong Foto: Mari-Lise Sjong
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Bare 5 av 150 undersøkte havstrandlokaliteter
er upåvirket av menneskelig aktivitet (Holten et
al., 1986). Jordbruk er den vanligste påvirknings-
typen, men veger og utfylling er de mest alvorlige
fordi de må regnes som irreversible.

Vegbygging mellom fastland og øyer og over
fjorder kan føre til konsekvenser for marin natur
og marine økosystemer. Fastlandsforbindelser
fører til at nye dyrearter vil etablere seg på øyene.
Et eksempel er rovpattedyr (rev) som sterkt har
redusert sjøfuglbestander. Vegfyllinger kan føre
til endrede strømforhold, og dette igjen kan gi to
effekter:

Økt islegging som kan ha negativ betydning
for sjøfugler om vinteren.
Nedsatt vannutskiftning som særlig merkes i
dypere vannlag og lenger inn i fjordsystemet.
Størrelsen av slike effekter er helt avhengig av

topografiske og hydrologiske forhold, slik at
ethvert tilfelle må vurderes strengt individuelt.
Det er mulig å innsnevre et fjordinnlop sa mye at
det oppstår oksygensvikt i dypbassenget innenfor.

Veg langs sjøen kan virke forstyrrende på høy-
ere dyreliv som f.eks fugl og oter. Både vegen
som inngrep, trafikken og støy fra trafikken ska-
per barriereeffekt for dyrs ferdsel til og fra sjøen.

Vegen kan også ødelegge attraktive friluftslivs-
områder.

Kyststrender ligger som oftest i store land-
skapsrom. Inngrep i kyststrender vil som oftest gi
betydelige fjernvirkninger.

GODE RAD:

Spesielt for kyststrender:
* Unngå fylling ut i sjøen og på tvers av

kystlinja

Generelt:
Hold avstand til strandsonen
Begrens inngrep i strandsonen
Unnga sammenhengende inngrep i strand-

sonen over lengre strekninger
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5 KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP

Kultur blir bl a definert som
-- «Resultatene av en periodes, en gruppes eller et

samfunns samlede åndelige og materielle virk-
somhet( ...)» (Bokmålsordboka, 1986) I følge
denne definisjonen omfatter kulturbegrepet
hele menneskelivet.

Med begrepet kulturminner forstår vi:
- Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt

fysiske miljø, herunder lokaliteter som det
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradi-
sjon til.

Begrepet kulturmiljø omfatter:
- Områder hvor kulturminner inngår som en del

av en større helhet eller sammenheng som feks
tun, bygningsmiljøer, bygdesentra eller andre
områder med en funksjonell sammenheng.

KULTURLANDSKAP

Kulturlandskap blir definert som alt landskap som
er påvirket av menneskelig virksomhet. Virksom-
heten setter spor etter seg i gjenstander og byg-
ninger, men også i landskapet. Ved å se på hvor-
dan arealene er brukt og studere gamle veger,
spor etter landbruk, skogbruk og fiske eller annet,
kan vi lese mye om hvordan mennesker har levd
før oss.

Strandsonen har alltid vært et sentralt sted for
lokalisering av virksomhet. Elver og vann, fjorder
og hav er vesentlige deler av det norske landska-
pet, og her finner man ofte et stort antall kultur-
minner. Dette stiller store krav til nennsom tilpas-
ning av vegen til forholdene på stedet.

Fysiske spor i terrenget gir et viktig supplement
til skriftlige kilder fordi:
- I all hovedsak har vi skriftlige kilder bare for

de siste 8-900 årene. For de resterende 10 000
årene det har bodd mennesker i Norge er vi
henvist til fysiske funn.

- Fysiske spor i terrenget gir dessuten en annen
type informasjon enn de skriftlige kildene.
Skriftlige kilder vil alltid være farget av forfat-
teren og hans eller hennes samtid. Fysiske spor
gir oss en mer førstehånds informasjon.

KULTURMINNER I STRANDSONEN

Typiske kulturminner og kulturmiljøer knyttet
til strandsonen er:
- Boplasser, naust, båtstøer, brygger, sjobo-

der, garnfester, fiskeplasser, klippfiskberg,
gjeller og fisketrapper
Sagbruk, kvernhus, møller, vannverk, elek-
trisitetsverk, vanningskanaler, skjellsandut-
tak, fiskeforedlingsbedrifter, flotingsinnret-
ninger, isskjæringsinnretninger, fiskedam-
mer, gruvedrift, slipp, klesstamper og vas-
keplasser
Handelssteder, brygger, havner og kanaler
Fyr, losstasjoner, tollboder, bruer, ferjeplas-
ser, vadesteder og båtdrag
Helleristninger, kirkesteder og kirkenaust
Hytter, fritidseiendommer, badehus og
badeanstalter

Fort, forsvarsverk og murer
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Kulturminnene forteller ofte om menneskers tilpas-
ning til marginale forhold. Dette er kilder til kunnskap
og opplevelse. Vasshjul og gammel klesstampe, Sul-
dal, Rogaland. Foto: NVE \'/Knut O,·e Hillestad
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TAVARE PÅ HELHETER OG SAMMENHENGER

De enkelte kulturminnenes verdi er i stor grad
avhengig av at de står i en naturlig sammenheng
med omgivelsene og at viktige forbindelser er tatt
vare på. En verneverdig gammel naustrekke mis-
ter viktige kvaliteter hvis feks kontakten med
vannet avskjæres av en veg. Kontakten med van-
net var jo en avgjørende forutsetning for lokalise-
ring og bygging.

Et kulturminne kan også forringes hvis den
helheten som det er en del av, påvirkes i betydelig
grad. For kulturminner i og langs vann er strand-
linjen en viktig del av helheten.

Det er viktig å være oppmerksom på at man
ikke nødvendigvis unngår å ødelegge kulturmin-
ner knyttet til strandsonen ved å legge vegen i
god avstand fra vannet. Disse kulturminnene lig-
ger ikke nødvendigvis i umiddelbar nærhet til
dagens strandsone. Landet har hevet seg betrakte-
lig etter siste istid og feks steinalderboplasser kan
ligge opp til 200 rn over dagens strandlinje. I andre
deler av landet sank landskapet i samme periode.

Sårbarhet forinngrep
Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare
ressurser. De er ofte de eneste kildene vi har til
vår egen historie. Derfor er de eldste kulturmin-
nene automatisk fredet:
- Kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet

etter kulturminneloven. Alle samiske kultur-
minner eldre enn 100 år og skipsfunn eldre enn
100 år er fredet etter samme lov. Til et automa-
tisk fredet kulturminne hører også en sikrings-
sone på fern meter regnet fra kulturminnets
ytterkant.

Kulturminner fra nyere tid har også stor betyd-
ning som historiske kilder.

Omfang av registreringer, undersøkelsesplikt
Automatisk fredete kulturminner i Norge er syste-
matisk registrert i løpet av de siste 40 årene. Den-
ne registreringen er knyttet til det økonomiske
kartverket i kommunene og er ennå ikke helt
avsluttet. Fjellområder og skogområder er derfor
ikke med, selv om man i enkeltstående tilfeller
også har registreringer der, i forbindelse med
feks vassdragsvern og vegbygging. I motsetning
til andre nordiske land har man i Norge heller
ikke fått gjennomført en annen gangs registrering
som kontroll og utdypning av den første. Dette
betyr at man ikke har fullstendig oversikt over
kulturminnene i Norge.

I utgangspunktet er det forbud mot inngrep i
automatisk fredede kulturminner. Ved alle offent-

lige og større private tiltak har tiltakshaver, i følge
kulturminneloven, undersøkelsesplikt av de auto-
matisk fredede kulturminnene før tiltaket planleg-
ges iverksatt. Planen må sendes til rette myndig-
het, som de fleste tilfeller er fylkeskommunen ved
kulturminnemyndigheten eller den samiske kul-
turminnemyndigheten, som vil vurdere planen og
uttale seg til den. Søknad om dispensasjon fra den
automatiske fredningen eller vernet avgjøres av
riksantikvaren. Tiltaket kan ikke igangsettes før
det er godkjent og eventuelle vilkår er oppfylt.
Hvis det oppdages kulturminner under anleggsar-
beid, skal arbeidet stoppes og fylkeskommunen
kontaktes.

Antallet automatiske fredete kulturminner
reduseres stadig
På grunnlag av de registreringer man har,
antar kulturminneforvaltningen at i enkelte
kommuner har opp til 70% av de automatisk
fredete kulturminnene gått tapt i løpet av de
siste 30-50 år. De mest utsatte områdene vil
ikke ha automatisk fredete kulturminner (fra
før 1537) igjen i år 2000 hvis utviklingen
fortsetter slik som vi ser den i dag (Kultur-
minnevernets intensjon og funksjon. Bertel-
sen, Keller, Lunde, Sandmo 1986).

VEGBYGGING OG KONSEKVENSER FOR
KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Dersom en veg skal legges inn i et område med
kulturminner bør man unngå at:
-- Kulturminner ødelegges feks ved at vegen leg-

ges gjennom eller over kulturminnet uten at
kulturminnet er undersøkt eller tatt hensyn til,
Viktige sammenhenger brytes, f eks ved at
vegen bryter kontakten til vannet eller forbin-
delsen til andre kulturminner,
Landskapsrommet endres i unødvendig grad.
Ofte er helheten i landskapet av stor betydning
for hvordan vi opplever kulturminnet og kul-
turmiljøet. Strandsonen har oftest stor betyd-
ning for helheten.

Anbefalinger
Ta kontakt med aktuelle fagmyndigheter og trekk
dem med i prosessen for å unngå at kulturminner
og kulturmiljøer ødelegges. Fylkeskommunenes
kulturavdelinger og riksantikvaren har forvalt-
ningsansvaret for kulturmiljø knyttet til vassdrag
og marine områder.
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FORØVRIG KAN INFORMASJON HENTES FRA:

Direktoratet for naturforvaltning:
Fisketrapper

Fylkeskommunenes kulturavdelinger:
Registreringer på økonomisk kartverk

Fylkesmennenes miljøvernavdelinger:
Kulturlandskap, NATURBASEN

Fylkeslandbrukskontorene:
Kulturlandskapsprosjekter finansiert over
jordbruksavtalen

Norges Geologiske Undersøkelser:
Gruver og skjerp

Norges vassdrags- og energiverk:
Vassdragsregisteret

Landsdelsmuseene:
Automatisk fredete kulturminner

Riksantikvaren:
SEFRAK; bygninger fra 1537-1900

Sjøfartsmuseene:
Marine kulturminner

Statens kornforretning:
Møller og kvernhus

Tromsø museum:
Samisk kulturminnevern

Vegdirektoratet:
Riks- og fylkesvegsbroer, Vegen i landskapet

Kommunene:
Lokalhistorie
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Strandlinjen og landskapet danner ofte en helhet sammen med selve kulturminnet. Sollund, Sogn og Fjordane.
Foto: Mari-Lise Sjong

53





6 FRILUFTSLIV

En god fiskeoppleelse stiller kray bade til fiskebe-
standen og til omgielsene ved fiskeplassen. Orkla,
Meldal, Sor-Trondelag. Foto: Jon Arne Sether

Friluftsliv er definert som: «Opphold og fysisk
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøfor-
andring og naturopplevelse». (St.meld. nr 40
(1986-87.) Om friluftsliv) Mange friluftslivsakti-
viteter er direkte relatert til vann. De vanligste er
fiske, bading, padling og turer i båt.

Opplevelsen av landskapet er viktig for natur-
opplevelsen. Hvis bygging i strandsonen fører til
at landskapsopplevelsen blir forringet, vil det
også virke negativt inn på friluftslivet i hele
vegens visuelle influensområde. Det kan være
stort.

Mange vassdrag kan by på storslagne omgivel-
ser med muligheter for turgåing, sykling og riding

både i lavlandet og til fjells. Ved vassdrag finner
vi ofte rike naturtyper og en vegetasjon som gir
oss gode naturopplevelser. Vegetasjonen har stor
betydning for viltet, og dermed for jaktmulighete-
ne. Hvordan de ulike elementene innen et område
er satt sammen, har også stor betydning for hvilken
verdi de har for friluftslivet.

Før planlegging av et veginngrep er det viktig
å vurdere friluftslivsverdiene i området, også i en
regional sammenheng. Friluftlivsverdier er opple-
velsesmuligheter som fører til helse og trivsel.
Verdiene er avhengig av områdenes innhold. til-
gjengelighet og grad av inngrep.

STRANDSONEN SOM REKREASJONSOMRÅDE

Vann har en særlig tiltrekningskraft. Det er vak-
kert, og det byr på muligheter for mange aktivite-
ter. Strandsoner har store opplevelsesmuligheter.

Tilgjengeligheten ( atkomst og beliggenhet)
spiller en rolle for hvor attraktivt et område er.
Man kan finne ut noe om dette ved å studere
hvordan området blir brukt i dag.

Gjennom en analyse av den regionale situasjo-
nen er det viktig å kartlegge hva som finnes av
alternative friluftslivområder i regionen. Viktige
spørsmål å få svar på blir da: Hvor kommer bru-
kerne fra? Hvilken dekning av tilsvarende områ-
der finnes i regionen?

Ved bygging av veg må man vurdere hvordan
disse faktorene blir berørt for å finne ut av konse-
kvensene for friluftslivet. En bør også vurdere
eventuelle nyanlegg som vegbyggingen kan føre
med seg og deres konsekvenser for friluftslivet.

SÅRBARHET FOR INNGREP

Det å føre fram en veg tett ned til eller i strand-
sonen er ofte i konflikt med friluftslivsinteresser.
Helst bør dette unngås ved å velge en alternativ
vegtrase. Et inngrep som en veg kan få flere uhel-
dige følger for friluftslivet:
-- Friluftslivsareal beslaglegges, og det blir umu-

lig autove aktiviteten
Vegen skaper barriere mellom bosted og fri-
luftslivsområde, og tilgjengeligheten reduseres

-- Sammenhengen i større natur- og friluftlivs-
sområder brytes. Aktiviteten kan fortsatt uto-
ves, men opplevelsesverdien er redusert

55



y

Strandsonen må ha en viss bredde for å kunne gi et
godt grunnlag for friluftsliy. Dette varierer med for-
holdene pd stedet. Adkomster p naturlige kryssings-
punkt er også en riktig forutsetning.

Tegning: Tom Dyring
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Vengedalsvatn, More og Romsdal. Foto: Jon Arne Sæther
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Fine opplevelser langs vannet. Foto: Vegdirektoratet

- Inngrepet kan gi estetisk forringelse av områ-
det. Støy og annen forurensning fra trafikken
vil ytterligere redusere friluftslivsverdien

-- Biologiske forhold forringes og det kan bli
feks mindre fisk og dermed mindre attraktivt å
fiske. Mindre vegetasjon og redusert dyreliv vil
gi redusert naturopplevelse

HVILKE OMRÅDER I STRANDSONEN ER DET
VIKTIG Å UNNGÅ VED VEGBYGGING?

- Friluftslivsomrader nær tettsteder. For store
deler av befolkningen er det avgjørende om de
kan drive friluftslivsaktiviteter i sitt nærmiljø.

-- Omrader med uberørt natur
-- Omrader med spesielle opplevelseskvaliteter

som særegne landskapselementer eller verdi-
full vegetasjon

- Områder spesielt godt egnet for ulike aktivite-
ter, f eks fiske og bading

-- Omrader der det er knapphet på uberørte area-
ler langs vassdrag. Som eksempel kan nevnes
at 60 % av Gudbrandsdalslågens strandsoner er
båndlagt av veg, jernbane, bebyggelse eller
beite/dyrket mark.

MULIGE AVBTINGSTILTAK:

Minst mulig brudd i eksisterende ferdselsveger
Sikre ny atkomst til friluftslivsarealer i strand-
sonen

-- Etablere nye ferdselsveger til erstatning for de
som går tapt:
for gående og syklende ved å bygge over-

gang eller undergang. bygge veger og stier
langs hovedvegen eller legge hovedvegen i
tunnel

- for de som bruker bil ved å bygge avkjørsler
eller parkeringslommer

- Ivareta et minimum av vegetasjonsbelte langs
vassdrag
Støyskjerming feks i form av vegetasjon
og/eller jordvoll er særlig aktuelt langs hoved-
vegene

- Beplantning kan gi en landskapsmessig forbe-
dring og noe reduksjon av forurensning

- Legge til rette for nye fiskeplasser, badeplasser
og oppholdssteder til erstatning for plasser som
går tapt, blir utilgjengelige eller mister sin
attraktivitet
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STRANDSONER: EN OPPSUMMERING

KONSEKVENSER VED ULIK LOKALISERING AV VEG

uten veg:
- fri utveksling av næringsstoffer mellom land og vann
- åpen atkomst til vann for dyrearter som bruker begge

naturtypene
- fri ferdsel for friluftslivet
- strandmiljoet er intakt
- vanntilknyttet kulturmiljø er intakt
- landskapsbildet er intakt

veg bak en bred natursone, 50  -  100 m avstand fra vann
- fri utveksling av næringsstoffer mellom land og vann
- barrierevirkning av vegen er et hinder for arter som bruker

større arealer, feks hjortevilt
- gode muligheter for friluftslivet
- strandmiljoet er intakt
- vanntilknyttet kulturmiljø er intakt
- andskapsbildet er intakt

veg i  strandsone:
- næringstilførselen fra land til vann reduseres
- arealet for dyreliv er brutt opp og redusert betraktelig.

Vegen skaper barriere for dyras ferdsel
- mulighet for friluftsliv ødelagt
- støy, trafikk og forurensning dominerer hele elvekorridoren
- vanntilknyttet kulturmiljø er betydelig redusert
- landskapsbildet forringes

veg i  strandsone lagt ut  i  vannet:
- neringstilforselen fra land til vann minskes til et minimum,

og produksjonen i vannmiljøet reduseres
- vegen skaper barriere for dyras ferdsel i strandsonen og

hindrer adgang til vannet
- mulighet for friluftsliv er ødelagt
- hele strandmiljøet utslettes, forurensninger tilføres direkte

til vannmiljet og st9y og trafikk dominerer hele elve-
korridoren

- vanntilknyttet kulturmiljø er ødelagt
- landskapsbildet er betydelig forringet
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8 PLANLEGGING
OG SAMARBEID

Natur-, kultur- og friluftslivsinteresser har ofte
måttet vike for tekniske og økonomiske interesser
når en ny veg har blitt bygd. I noen grad vil årsa-
ken til dette være manglende samarbeid og forstå-
else mellom ulike deler av den offentlige forvalt-
ningen. Utviklingen forsterkes av utilstrekkelige
helhetsvurderinger og for liten vektlegging av
vassdragenes biologiske og landskapsmessige
betydning. Gjennom en helhetsvurdering vil også
konflikter avdekkes, særlig mellom økonomiske,
tekniske og arealbruksinteresser på den ene siden
og miljøinteresser på den annen. Men hensynet til
landskapet, naturverninteresser, kulturvern- og
vassdragsinteresser kan også være i konflikt inn-
byrdes. Jo tidligere i planfasen slike konflikter
kommer på bordet, jo større er sjansen for å kom-
me fram til løsninger som innebærer en sam-
funnsmessig fornuftig avveining mellom interes-
sene.

ANSVAR OG MAL

Ansvaret for forvaltning av natur og miljø ved
inngrep i strandsoner er fordelt på ulike forvalt-
ningsorganer. I veg- og vassdragssaker vil forvalt-
ningsansvaret for vassdrag og miljø ligge hos
NVE og fylkesmennenes miljøvernavdelinger.
Statens vegvesen har miljøansvar gjennom sin

«Regjeringen legger avgjørende vekt på at
hensynet til en bærekraftig utvikling inn-
arbeides i all samfunnsplanlegging og sektor-
politikk. Landbruks-, fiske-, energi-, samferd-
selsmyndigheter osv. skal ha ansvaret for å
sikre at utvikling og planlegging innen sekto-
rene skjer i tråd med en bærekraftig utvikling
og at budsjett og andre virkemidler utformes
slik at eksisterende miljøproblemer reduseres
og nye forebygges.»

St. meld. nr. 46 (1988-89) «Miljø og utvik-
ling».

planleggerrolle, sammen med kommuner og fyl-
keskommuner. Stortinget har sagt at alle sektorer
har et selvstendig miljøansvar (St.meld. nr.46
1988-89).

Statens vegvesens oppgave er å planlegge,
bygge og drive riks- og fylkesvegnettet i Norge.
Etatens fire strategiske hovedmål ( 1992) er fram-
kommelighet, trafikksikkerhet, publikumsservice
og miljø. Som rammebetingelser for målene er bl
a gitt at:

«Statens vegvesen skal arbeide for at samfun-
nets bruk av ressurser til transport av personer
og gods på veg skal bli minst mulig.» «Miljø
og trafikksikkerhet setter grenser for vegtrans-
portens omfang og utbygging av infrastruktu-
ren.»

Verdier knyttet til vassdrag og vassdragets
nærområde skal ivaretas gjennom strategiske
mål for miljø: « Vegen, trafikken og fartsnivå-
et skal tilpasses vegens omgivelser. Vegen
skal ha høy arkitektonisk kvalitet».

«Større sammenhengende naturområder og
verdifulle strandsoner bør bevares.»

I Miljøutredningen ( 1989 -grunnlag for NVVP
90-93) er hensynet til strandsoner trukket fram
som et eget satsningsområde fram til år 2010:

«Veg-og arealplanlegging skal skje slik at
landskapskvaliteter tas vare på. Spesielt nevnes:
- byform og bystruktur
-- friluftslivsomrader
- strandsoner
- sammenhengende naturområder
- kulturlandskapsomrader og kulturminner.»
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REGISTRERINGER
OG GRUNNLAGSDATA
Samle inn data for å bearbeide alternativer samt
utarbeide konsekvensanalyse:
• Se analyseområdet i en større sammenheng,

kartlegge og beskrive verdier områdevis og
regionvis (dalføre. fjellområde. fjordområde
mm)

• utarbeide landskapsanalyse (registrere og evt
kartfeste forhold som landskapsbilde og karak-
ter forøvrig, kulturmiljø, naturmiljø, frilufts-
livsinteresser, samt sette verdifulle småområ-
der inn i en større sammenheng)

• holde befaring med fagfolk innen natur, kultur
og landskap

• avdekke behov for særskilte undersøkelser

FORBEREDELSE
Kartlegge ideer og muligheter til løsninger og fin-
ne lett tilgjengelig grunnlagsmateriale.
• ta kontakt med de aktuelle kommuner for

kontakt og samarbeid. Berørte fagmyndighe-
ter kontaktes også ved oppstart av plan-
leggingen

• hvilke helhetlige transportløsninger kan
tenkes?

• utarbeide miljømål og -krav
• finnes aktuelle opplysninger om naturforhold i

fagregistre (NATURBASEN, NIJOS, Vass-
dragsregisteret)/er det laget temakart?

• er det laget spesielle planer for arealbruk, fler-
bruksplan?

• vernede/fredete eller foreslått vernede/fredete
områder eller objekter?

• utarbeide eventuell melding etter plan- og byg-
ningsloven

KONSEKVENSANALYSE
Hva taler for og imot de enkelte alternativer
• bruk fagekspertise
• bruk standardisert framgangsmåte
• faglig holdbar vurdering av alle konsekvenser
• miljøkonsekvenser i forhold til vassdrag

(støy, vannforurensning. barriereeffekt,
landskapstilpasning, naturvern, friluftsliv,
kulturminner)

• konsekvensenes omfang og betydning
• avveining og sammenligning av alternativer

med vekt på miljøkonsekvenser

•
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ALTERNATIVSØKING
Få fram flere gjennomførlige løsninger
• utvikle alternativer som har ulike prioriteringer

og mål
• utvikle alternativer som tar spesielt hensyn til

vassdrag og strandsone
• id€dugnad
• offentlige organer og private instanser infor-

meres og inviteres til samarbeid
• oppsummeringsnotat sendes for kommentar til

offentlige organer og private instanser

FORBEREDELSE

a«a.es, \
/ t "yew

ARBEIDSPLAN VIDERE

SEKVENSANALYSE

PLAN FRAMSTILLING

j
PLANBEHANDLING

ARBEIDSPLAN FOR DEN VIDERE
PLANLEGGING
Avklare behov for ytterligere registreringer, ana-
lyse og konsekvensutredninger om naturforhold

BEARBEIDING OG SORTERING AV
ALTERNATIVER

Synliggjøring og avklaring av interessekonflikter,
forkaste uaktuelle alternativer og bearbeide videre
aktuelle alternativer
• grov konsekvensanalyse av alle alternativene
• vurdering av ulike standardnivåer for veg
• miljøfaglig kompetanse i rådgivingsgruppe

som bidrar til utvelgelse av alternativ

PLANFRAMSTILLING
Planen skal være kortfattet, oversiktlig og lesbar
for alle
• bruk av fotomontasje, skisser og modeller
• «prøvelesing» av ikke-eksperter før framlegging
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PLANPROSESS OG SAMARBEID

Det er et mangfold av verdier knyttet til sjø- og
vassdragsnære områder. Miljø er mer enn land-
skaps- og naturforhold, og det kan i mange tilfel-
ler være vanskelig å slå fast hva miljøet kan tåle
av påvirkninger fra veg og vegtrafikk uten å ta
skade. Ofte vil interessene være kryssende, og
planleggeren vil stå overfor et valg og en priorite-
ring mellom de ulike interessene.

Det er en komplisert prosess å få til løsninger
som er optimale også ut fra miljøhensyn. Derfor
er det nødvendig at kontakt og samarbeid mellom
utbygger, fagmyndigheter, kommuner og andre
lokale interesser preger hele planprosessen. For å
få dette til, er det viktig å styrke tverrfagligheten
og øke kompetansen om natur- og landskapsver-
diene i oversiktsplanleggingen. Dette vil også
rasjonalisere den videre detaljplanleggingen.

Utbygger har selv hovedansvaret for å ivareta
miljøhensynet i planleggingen og er ansvarlig for
å kontakte offentlige fagmyndigheter eller andre
aktuelle aktører dersom interesser innen deres
ansvarsområde blir berørt (jfr PBL §§9-3, 9-4).
Vassdrags-, miljøvern- og kulturminnevernmyn-
digheter på fylkes- og regionalt nivå er spesielt
viktige for vegplanlegging nær vassdrag og skal
alltid kontaktes tidlig i planprosessen.

På kommuneplannivå må samordning med
annen planlegging sikres. Plan- og forvaltnings-
ansvarlige instanser må få kjennskap til hveran-
dres planer i det aktuelle området så tidlig som
mulig. Vegutbygging må koordineres med eksis-
terende og framtidig arealutnyttelse. Nær vass-
drag er ofte interesser knyttet til strandsoner, fisk
og fiske, grusressurser, friluftsliv, viltbiotoper,
verneverdig naturområder, kulturhistoriske fore-
komster osv.

Miljø er ingen sektorinteresse. Utbygger har
selv hovedansvaret for å ivareta miljøhensyn i
planleggingen og er ansvarlig for a soke de råd
og den stotte som er nodvendig ved bl a a
kontakte offentlige fagmyndigheter eller andre
aktuelle aktører dersom interesser innen deres
ansvarsområde blir berørt.

Vegprosjekter planlegges etter plan- og byg-
ningsloven. Loven dekker både utbygging og for-
valtning av ressurser. Disses to områdene like-
stilles i lovens formålsparagraf. Vegprosjektene

skal vurderes ut fra en samfunnsøkonomisk syns-
vinkel og være til størst mulig gavn for den enkel-
te og samfunnet. Begrepet samfunnsøkonomi skal
også innbefatte de verdier som vanskelig kan
prissettes.

Miljøhensyn må integreres på et overordnet
plannivå. De senere planfasene vil ofte få preg av
småtiltak og reparasjonsarbeid. Det kan utarbei-
des fylkesdelplaner og kommunedelplaner som
omhandler et begrenset geografisk område av
kommunen og/eller bestemte virksomhetsområ-
der. Beslutning om nye vegtraseer vil normalt bli
avklart gjennom kommunedelplan, eventuelt
reguleringsplan.

Vegplanleggeren deler ofte arbeidet med en
kommunedelplan inn i forskjellige planfaser.

Det store dobbeltoppslaget på side 62-63 er en
oversikt over ulike deler av den prosessen en veg-
planlegger vanligvis er igjennom i arbeidet med
en kommunedelplan. Det viser også på hvilke
nivåer de ulike forhold til vassdrag og strandsone
vanligvis bør få størst vekst.

Det vil være ndvendig a ga fram og tilbake
mellom fasene eller arbeide med flere faser
parallelt etterhvert som nye hensyn eller
momenter dukker opp.

Ta kontakt med berørte fagmyndigheter som
fylkesmannens miljøvernavdeling, NVE og fyl-
keskommunens kulturavdeling tidlig i planpro-
sessen. Konflikter kan avdekkes, eksisterende
planer og registreringer framskaffes og videre
registreringsprogram samordnes.

I hovedplanarbeidet vurderes relativt korte
strekninger i en og samme planomgang. Det ville
være enklere å nyansere hensynet til ulike arealin-
teresser dersom hele daldraget eller vassdraget
ble gjenstand for en helhetsvurdering. I denne
sammenheng vil det være nødvendig å revidere
planer som ikke tilfredsstiller dagens krav.

Statens vegvesen arbeider med «rutevis plan-
legging», og hovedhensikten er å se lengre veg-
strekninger under ett. En rutevis plan bør gi over-
sikt over dagens situasjon/standard for vegstrek-
ningen, forslag til utbyggingsstandard, kostnadso-
verslag, planbehov for ulike delstrekninger og
forslag til prioriteringer mellom tiltak og delstrek-
ninger. En rutevis plan kan også være mer tema-
tisk, som f.eks. rutevis plan for rasteplasser/ser-
viceanlegg langs en lengre vegstrekning.
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LOVVERKET
Vegbygging langs vassdrag berører mange for-
skjellige interesser. Plan- og bygningslovens
(PBL) regler om planprosessen skal sikre at alle
interessene blir vurdert og tatt tilstrekkelig hen-
syn til i den endelige planløsningen. Selv om
konfliktavklaringer skal skje innenfor PBLs sys-
tem, kan det være nødvendig med særskilte tilla-
telser etter annet lovverk før et vegprosjekt kan
gjennomføres.

I forbindelse med tiltak i vassdrag vil det feks
være nødvendig med tillatelse etter vassdragslo-
ven dersom miljøvernmydighetene og vass-
dragsmyndighetene mener dette er nødvendig. En
ny vassdragslov er nå under utarbeiding. Den
foreslår en generelt større sikring av miljø
deriblant et langt sterkere vern av strandsoner.
Samordning med PBLs plansystem er også et av
spørsmålene som vurderes i dette arbeidet. Ved
tiltak i sjøområder vil havneloven kunne være
aktuell.

Lovene og forskriftene inneholder en del mini-
mumskrav for å ivareta de miljømessige prinsip-
pene. I mange tilfeller kan det imidlertid være rik-
tig å gjøre planleggingen bedre enn det lovene og
forskriftene krever. I denne forbindelsen er sam-
arbeid på tvers av etatsgrenser nøkkelordet.

Ved vegplanlegging i vassdragsnære områder,
vil særlig plan- og bygningsloven samt vassdrags-
loven være aktuelle.

Lov:

Plan- og bygningsloven
Av 14 juni 1985, nr 77

For konsekvens-vurderinger (veg, bane, flyplass:)

For fylkesdelplan
og reguleringsplan:

For byggemelding:

Overordnet myndighet:

Samferdselsdepartementet

Miljøverndepartementet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Vassdragsloven
Av 15. mars 1940, nr 1

Friluftsloven
Av 28 juni 1957, nr 16

, ...••••...

Naturvernloven
Av 18. juni 1970, nr 63

Lov om laksefisk og innlandsfisk
Av 15. mai 1992, nr 47

Viltloven
Av 29. mai 1981, nr 38

Kulturminneloven
Av 9. juni 1978, nr 50

Nærings-
og energidepartementet

.._

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet

Forurensningsloven
Av 13, mars 1981, nr 6

Vegloven
Av 21 juni 1963, nr 23

Havneloven
Av 1984

Miljøverndepartementet

Samferdselsdepartementet

Fiskeridepartementet
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Isfjorden. More og Romsdal Foto: ivind Leren

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Formålet med PBL av 1985 er å legge til rette for
planlegging som:
- samordner statlig, fylkeskommunal og kom-

munal virksomhet
- gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av

ressurser
- samordner den fysiske, økonomiske og sosiale

utvikling
- legger spesielt stor vekt på å sikre barn gode

oppvekstvilkår
- gir allmennheten mulighet til å påvirke gjen-

nom åpenhet i plan- og beslutningsprosesser.

PBL gjelder for hele landet, herunder også vass-
drag og sjøområder ut til grunnlinjen.

Lovens formål kan oppsummeres slik:
gjennom planlegging og særskilte krav til det
enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for
at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig
gavn for den enkelte og samfunnet.

Loven legger ansvar til alle tre politiske nivåer,
men med kommunen i en særlig sentral rolle og
med myndighet til å vedta kommunale planer
med rettsvirkning. De viktigste typer planer i for-
bindelse med arealbruk er kommuneplanens are-
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al del ( oversiktsplan som angir eksisterende og
planlagt arealbruk) og regulerings- og bebyggel-
sesplan ( detaljplaner). De fleste utbyggingstiltak
vil måtte gjennomgå PBLs saksbehandlingsregler
før gjennomføring. Loven bygger på at grunn-
eiere, organisasjoner og offentlige myndigheter
som blir berørt av et tiltak har krav på å bli orien-
tert og få anledning til å uttale seg om tiltaket.
Offentlige myndigheter er i tillegg forpliktet til å
medvirke i planleggingen etter loven. Disse
bestemmelsene skal sikre at alle interesser blir
kjent og at de blir vurdert når kommunestyret,
eventuelt det faste utvalget for plansaker, fatter en
beslutning om tiltaket eller arbeidet med planen.

Kommuneplanens arealdel, regulerings- og
bebyggelsesplan er rettslig bindende og blir i
utgangspunktet vedtatt av kommunestyret. Om
statlige fagmyndigheter har innsigelser mot pla-
nen, faller kommunens mulighet for selv å god-
kjenne planen bort. Etter PBLs system skal slike
konfliktsaker søkes løst gjennom mekling hos fy1-
kesmannen. Om mekling ikke lykkes, må saken
avgjøres av Miljøverndepartementet som er øver-
ste planmyndighet.

Melding om konsekvensutredning:
Plan- og bygningsloven har bestemmelser om
melding om konsekvensutredning (KU) for tiltak
som kan få store virkninger for miljø, naturressur-
ser og samfunn. I forskriftene går det fram at det
er nødvendig å utarbeide melding bl a for følgen-
de tiltak:
- anlegg av veg som krever en investering på

mer enn 200 millioner kroner (kroneverdi 1.
jan 1990) over en periode på åtte år eller korte-
re tid

- uttak av masser til vegformål dersom minst 50
dekar samlet overflate blir berørt eller samlet
uttak omfatter mer enn 500.000 m3 masse.
Etter forskriftene kan Miljøverndepartementet i

samråd med fagdepartementet (Vegdirektoratet
etter delegasjon fra Samferdselsdepartementet)
bestemme at det også skal utarbeides melding for
vegtiltak som kommer under grensene nevnt
ovenfor. Dette kan være aktuelt dersom virkning-
enes art, omfang eller betydning antas å være sær-
lig store eller usikre, eller dersom det råder bety-
delige motsetninger med hensyn til vurdering av
tiltakets virkninger for miljø, naturressurser og
samfunn.

Forskriftene har en egen bestemmelse om inn-
holdet i meldingen. Denne bestemmelsen er nær-
mere konkretisert i veiledning fra Miljovernde-
partementet (for tiden T- 746, som vil bli erstattet
av T-1015).

På grunnlag av meldingen og horingsuttalel-
sene til denne avgjør fagdepartementet (Vegdirek-
toratet i vegsaker), i samråd med Miljoverndepar-
tementet, om det er behov for egen konsekvensut-
redning. Ved et eventuelt krav om konsekvensut-
redning fastsetter fagdepartementet, i samråd med
Miljøverndepartementet, et utredningsprogram
for konsekvensutredningen.

ANBEFALT LITTERATUR OM PLANLEGGING
ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Miljøverndepartementet:
Den regionale planleggingen og arealpolitik-

ken, St.meld. nr. 31 ( 1992-93)
Hvordan få til en bedre samordnet bruk av

plan- og bygningsloven og Miljoverndeparte-
mentets øvrige lovverk for å fremme en bære-
kraftig utvikling? Fagnotat 1993

* Konsekvensutredninger, Veileder i plan- og
bygningslovens bestemmelser, T-746 des.
93/jan. 94

Vegdirektoratet:
Hovedplaner - håndbok 05224 (under revisjon)
* Detaljplaner - håndbok 121 (under revisjon)
Plansamarbeid - håndbok 126
Byggeplaner- håndbok 139
* Konsekvensanalyser (KA) - handbok 140

(under revisjon)
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VASSDRAGSLOVEN

Vassdragsloven av 1940 er den generelle lov om
vassdrag. Den gir ikke adgang til å gjøre inngrep
som kan tenkes avere til skade eller ulempe for
private eller allmenne interesser i vassdrag uten at
vassdragsmyndighetene er kontaktet på forhånd.

Aktuelle inngrep kan være:
• omlegging, lukking eller utfylling i elv
• bygging av veger, bruer og stikkrenner i eller

ved vassdrag
• kryssing av vassdrag med kabler og rør
• uttak av grus fra vassdrag

Sentralt i Vassdragsloven er § § 104-106 som
ivaretar allmenne interesser. Dersom en vegplan
vil berøre et vassdrag. må vegmyndighetene sen-
de vegplanen til fylkesmannen og til NVEs aktu-
elle regionkontor. Fylkesmannen samrår seg med
NVEs regionkontor og innstiller på om tillatelse
etter vassdragsloven er nødvendig eller ikke. Der-
som tillatelse etter vassdragsloven er nødvendig,
vil NVEs regionkontor behandle vegsøknaden
etter 99 I04-106 og sende innstilling til NVE

sentralt som avgjør søknaden.
Følgende kriterier gjelder for at det normalt vil

være nødvendig med konsesjonsbehandling etter
Vassdragslovens § § I04-106.

1. Når inngrep foretas i vassdrag som er vernet
mot kraftutbygging
Selv om vassdragene kun er vernet mot kraftut-
bygging er det fra Stortingets side uttrykt at en
skal søke å unngå inngrep som kan forringe eller
ødelegge de verdiene som ligger til grunn for ver-
net mot kraftutbygging.

2. Når inngrepet ligger innen eller i umiddel-
bar nærhet av områder som er vernet etter
naturvernloven eller som er klassifisert som
verneverdige (regionalt eller nasjonalt)
Intensjonen er at inngrep som i vesentlig grad kan
influere på vernede eller foreslått vernede områ-
der ikke kommer til utførelse uten at en grundig
og allsidig vurdering blir foretatt.

3. Når inngrepet ligger innen områder som har
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betydning for fredete eller sårbare arter (flo-
ra/fauna) eller har en særlig viktig funksjon
for vilt; f.eks. rasteplasser for fugl, våtmarks-
områder

4. Når inngrepet ligger innen eller  i  umiddel-
bar nærhet til et vassdrag eller et vassdrags-
parti som har stor betydning for interesser
knyttet til friluftsliv, herunder fiske, kultur-
minner og tiltaket i vesentlig grad kan forringe
disse
Det tenkes på områder som er prioritert/sikret i
Handlingsprogrammet for friluftsliv eller innen
prioriterte friluftsområder i kommuneplan/fylkes-
plan.

5. Når inngrepet hindrer fiskens frie gang
Det tenkes her på direkte hindringer som perma-
nent stenger for fiskens vandringer i innsjø og elv
så vel som hindringer som periodevis stenger for
vandringene med den følge at betydelig skade på
fiskebestanden oppstår. I siste tilfelle kan det
f.eks. gjelde tørrlegging av en elvestrekning i for-
skjellig grad og til forskjellig tid.

6. Når inngrepet ligger i et vassdrag hvor det
gjennom offentlig tillatelse er fastsatt en min-
stevannføring og tiltaket medfører ytterligere
bortledning av vannet
Intensjonen er at det opprettholdes en minste-
vannsføring som kan sikre biologisk liv i vassdra-
get og et landskapsmessig akseptabelt bilde.

7. Når inngrepet medfører omlegging av et
elveløp eller permanent senking av innsjø eller
tjern

8. Når inngrepet krever en regulering av vann-
standen som går ut over en variasjon mellom
lav vintervannstand og en høy var- /hostvann-
stand
Grensen for høy vannstand settes der det ved tem-
melig årvisse gjentagelser kan sies aha etablert
seg klare merker i terrenget ved at en landlevende
vegetasjon ikke har etablert seg ( ofte vil slike
variasjoner ligge innen grensene 0,5-0,75 m).

ANDRE LOVER OG AKTUELLE PLANTYPER

Det kan også være viktig a kjenne til hovedinn-
holdet i andre lover som er av betydning for vass-
dragsforvaltningen som lov om laksefisk og inn-
landsfisk ( 1992),viltloven ( 1981), naturvernloven
(1970), friluftsloven ( 1957), lov om kulturminner
( 1978) lov om havner og farvann ( 1984) og foru-
rensingsloven ( 1981 ). Disse presenteres i ved-
leggsdelen.

Miljøet i og rundt vassdrag er rikt og variert og
vassdrag står ofte sentralt i ulike typer tiltaks- og
verneplaner. Det er derfor viktig a sjekke al le
typer eksisterende planer og i størst mulig grad ta
hensyn til intensjonene gitt i disse ved planleg-
ging av veg langs vassdrag.

Sentrale plantyper vil være:
Vannbruksplaner/Flerbruksplaner
Vannbruksplaner/flerbruksplaner er en relativt ny
plantype som ble introdusert her i landet på
begynnelsen av 1980-arene. De ble da gjeme
utarbeidet som selvstendige planer knyttet opp
mot vannressursene og ofte frikoblet fra det ordi-
nære plansystemet i kommuner og fylker. Initia-
tivtakerne var ofte de personer eller institusjoner
som sterkest følte problemer og konflikter knyttet
til bruk og forvaltning av vassdragene.

Etter hvert har organisering. form og innhold i
vannbruksplanleggingen endret seg, og i dag inn-
går vannbruksplaner i stadig økende grad som en
integrert del av kommune- og fylkesplaner. Selv-
stendige vannbruksplaner eller vannbruksplaner
knyttet til fylkesplaner har kun rådgivende status
når det gjelder arealbruk. Dette betyr imidlertid
ikke at slike planer er uten praktisk betydning når
det gjelder vegbygging langs vassdrag. På grunn
av de avklaringer som er gjort mellom brukerinte-
ressene i vannbruksplan-prosessen, kan planen
være et verdifullt og tidsbesparende bidrag til
vegplanleggingen. Vannbruksplaner som inngår i
kommuneplanens arealdel eller utarbeides som
egne kommundelplaner har samme bindende sta-
tus som resten av kommunplanen.

I svært mange av de større vassdragene våre
pågår det eller har det pågått vannbruksplanarbeid
i statlig, fylkeskommunal eller kommunal regi, og
interessen for å bruke denne planleggingsformen
synes å være økende.

Verneplan for vassdrag I, II, III og IV.
Ideen om verneplaner for vassdrag skriver seg fra
1960, midt i den mest aktive vannkraftutbyg-
gings-perioden i Norge. Gjennom 4 stortingsved-
tak i 1973, 1980, 1986 og 1993 er i alt 340 vass-
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drag eller vassdragsobjekter vernet. Disse vass-
dragene representerer et økonomisk utnyttbart
kraftpotensiale på 35 TWh eller 20% av landets
totale. Norge har altså gitt avkall på å utnytte et
betydelig kraftpotensiale til fordel for et bredt
spekter av verneinteresser.

Vassdragene er i utgangspunktet kun vernet
mot kraftutbygging. Stortinget har imidlertid gitt
klart uttrykk for at når samfunnet gir avkall på
den gevinsten kraftutbygging ville gitt bør det
heller ikke gjøres andre inngrep i vassdraget som
vil redusere de verdiene som lå til grunn for ver-
nevedtaket. Vegbygging kan være eksempel på
slike inngrep.

Til hjelp i forvaltningen av de vernede vassdra-
gene forestår Miljoverndepartementet utarbeidel-
se av Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for ver-
nede vassdrag. NVE har laget et system for diffe-
rensiert forvaltning til hjelp i saksbehandlingen
av de enkelte inngrepene. Disse to arbeidene blir
samkjørt og har som mål å sikre de vernede vass-
dragene på en helhetlig og forutsigbar måte.

Landsplan for nasjonalparker
Den første landsplanen for natur- og nasjonalpar-
ker i Norge ble lagt fram av Statens Naturvernråd
i 1964. Denne er nå gjennomført. I 1986 ble det
lagt fram et nytt forslag til landsplan for nye
nasjonalparker (NOU 1986: 13). Dette forslaget er
grunnlaget for St.meld. nr. 62 (1991-92) «Ny
landsplan for nasjonalparker og større verneområ-
der i Norge» som ble behandlet i Stortinget i
april 1993. Planen omfatter 50 områder som til
sammen dekker et areal på ca. 20.000 km2. 14
eksisterende nasjonalparker utvides, 18 nye
nasjonalparker opprettes, samt 1naturreservat, 9
landskapsvernområder og 7 naturreservat/land-
skapsvernområder.

Fylkesvise verneplaner
Fra og med 1976 ble arbeidet med fylkesvise ver-
neplaner satt i system over hele landet. Fire av de
mest utsatte naturtypene ble prioritert, og fylkes-
vise registreringer av verneverdige forekomster

ble startet opp for våtmarker, edelløvskoger, myr-
områder og sjøfuglkolonier. Noe senere ble det
også startet opp arbeid med verneplaner for kvar-
tærgeologiske landformer, fossiler og mineralrike
forekomster. I St.meld. nr 68 (1980-81) «Vern av
norsk natur» går det også fram at arbeidet med å
registrere områder og forekomster, samt gjen-
nomfore verneplaner for bl.a. strandenger og inn-
sjøer ville bli fulgt opp. Dessuten skulle det utar-
beides verneplaner for sjeldne og truede plantear-
ter, urskogpregede barskogområder og for sereg-
ne miljøer. Det er fortsatt de tidligere nevnte fire
naturtypene samt annen type skog, spesielt bar-
skog, som har prioritet. Målet er å gjennomføre
verneplaner for disse naturtypene i alle fylker i
lopet av 1995.

Verneplan for barskog
Ved årsskiftet 1986/87 opprettet Miljoverndepar-
tementet et barskogutvalg med medlemmer fra
miljøvern- og skogbruksmyndigheter. Høsten
1988 la utvalget fram sin innstilling «Forslag til
retningslinjer for barskogvern». I juli 1990 ble
verneomfanget fastsatt av regjeringen, og utfyl-
lende retningslinjer ble utarbeidet i 1991.

Formålet med en verneplan for barskog er å
bevare typiske og sjeldne/truede elementer i
norsk barskognatur. Verneplanen må derfor inne-
holde et landsomfattende nettverk av mest mulig
uberørte områder som skal forsøke å fange opp
den naturlige variasjonen i barskognaturen. I til-
legg skal verneplanen forsøke å fange opp spesi-
elle lokaliteter der sjeldne skogtyper eller plante-
og/eller dyresamfunn finnes.

Vern av marine områder
Miljøverndepartementet oppnevnte i 1987 en
gruppe som skulle utrede strategier og retnings-
linjer for arbeid med vern av marine områder i
Norge. Gruppen la fram sin tilråding til departe-
mentet i 1991. DN fikk som følge av dette mandat
til å iverksette og samordne arbeid med vern av
marine områder. Forslag til marine verneområder
forelå i 1994.
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Andre aktuelle lover
Lov om laksefisk og innlandsfisk (1992)
Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av
anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leve-
områder samt andre ferskvannsorganismer forval-
tes slik at naturens mangfold og produktivitet
bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi
grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på
økt avkastning til beste for rettighetshavere og fri-
tidsfiskere.

Ved forskrift som trådte i kraft samtidig med
loven, har deler av loven blitt gjort gjeldende for
alle ferskvannsorganismer dvs både planter og
dyr.

Lovens§ 7 hjemler regulering av annen virk-
somhet i vassdrag:

--Kommuner og fylkeskommuner pålegges åta
hensyn til ferskvannsorganismenes leveområder i
sin oversiktsplanlegging.

-I områder som har spesiell verdi for fiskeres-
sursene kan Kongen fastsette forbud mot anlegg,
bygging og annen virksomhet eller bruk av vann-
ressursene dersom dette er nødvendig for å bevare
eller utvikle fiskens livsmiljø. (Hjemmelen gjel-
der også andre arter enn fisk).

-Departementet har gitt forskrift om at fysiske
tiltak, herunder terskler og fiskeholer og alle
fysiske tiltak som i påviselig grad forringer pro-
duksjonsmulighetene for fisk eller andre fersk-
vannsorganismer må godkjennes. Gjennom for-
skrifter er myndigheten til å godkjenne inngrep
lagt til fylkesmannen. Denne bestemmelsen kom-
mer ikke til anvendelse dersom tiltaket behandles
av vassdragsloven eller vassdragsreguleringslo-
ven.

Lovens § 10 fastslår at alle kultiveringstiltak
for fisk krever tillatelse. Eksempel på slikt kulti-
veringstiltak er fisketrapper og forandring av
vassdragets bunnsubstrat. I forskrift er myndighe-
ten til å gi tillatelse lagt til fylkesmannen.

Det mest sentrale prinsipp i lakse- og innlands-
fiskeloven er fredningsprinsippet, jfr, § 4. Etter
denne bestemmelsen er alle anadrome laksefisk
fredet med mindre annet er bestemt. Dette under-
streker betydningen av å bevare fiskens leveområder.

Viltloven (1981)
Viltloven har som hovedformål å forvalte viltet
og viltets leveområder slik at naturens produktivi-

tet og artsrikdom bevares.
Viltloven er først og fremst rettet mot bevaring

av viltet som ressurs. Høsting av viltet er under-
lagt dette formål. Vern av viltets leveområder er
også et viktig element ved viltloven.

Hensynet til viltet skal innarbeides i den over-
siktlige planlegging av arealdisponering i kom-
muner og fylker jfr. viltlovens § 7. Denne para-
grafen hjemler også spesielt arealvern. For områ-
der med særlig verdi for viltet, kan Kongen fast-
sette forbud mot anlegg, bygging og annen virk-
somhet, herunder ferdsel, dersom dette er nød-
vendig for å bevare viltets livsmiljø. Bestemmel-
sen er fram til i dag, bare i liten grad blitt benyt-
tet.

Det mest sentrale prinsipp i viltloven er fred-
ningsprinsippet jfr. § 3. Bestemmelsen freder,
med mindre annet er bestemt, viltet, dets egg, reir
og bo mot at det fanges, jages, drepes eller ska-
des. Prinsippet har utover dette en signaleffekt.
Det understreker viktigheten av å bevare viltets
hekke- og leveområder.

Naturvernloven (1970)
Loven definerer naturvern som det å disponere
naturressursene ut fra hensynet til den nære sam-
horighet mellom mennesket og naturen. Naturens
kvaliteter skal bevares for framtiden og enhver
skal vise hensyn og varsomhet. Inngrep i naturen
bør bare foretas ut fra en langsiktig og allsidig
ressursdisponering som tar hensyn til at naturen i
fremtiden bevares som grunnlag for menneskenes
virksomhet, helse og trivsel.

Formålet med loven er vern av spesielle natur-
områder og naturforekomster, landskapsbilde og
naturmiljø, fredning av planter og dyr. Eksempel
på slike er nasjonalparker, naturreservat, land-
skapsvernområder og naturminner.

- I nasjonalparker skal naturmiljøet vernes.
Landskapet med planter, dyreliv og natur- og kul-
turminner skal vernes mot utbygging, anlegg, for-
urensninger og andre inngrep.

-I landskapsvernområder må det ikke iverk-
settes tiltak som vesentlig kan endre landskapets
art eller karakter. Fylkesmannen avgjør i tvilstil-
felle om et tiltak må anses å ville endre landska-
pets art eller karakter vesentlig.

-- Et område som har urørt, eller tilnærmet
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urørt, natur eller utgjør spesiell naturtype og som
har særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betyd-
ning, eller som skiller seg ut ved sin egenart, kan
fredes som naturreservat. Et område kan totalfre-
des eller fredes for bestemte formål som skogre-
servat, myrreservat, fuglereservat eller liknende. I
områder som har vesentlig betydning for planter
eller dyr, som blir fredet i medhold av særskilte
bestemmelser, kan utbygging, anlegg, forurens-
ninger og andre inngrep forbys for å bevare deres
livsmiljø. Det samme gjelder områder for planter
eller dyr som er eller blir fredet i eller i medhold
av annen lovgivning.

- Geologiske, botaniske og zoologiske fore-
komster som har vitenskapelig eller historisk
interesse eller som er særpregede, kan fredes som
naturminne. Arealer omkring forekomsten kan
fredes sammen med den som naturminne når det
anses nødvendig for å verne den. Bestemmelsene
gjelder tilsvarende for fosser og andre deler av
vassdrag.

Friluftsloven (1957)
Friluftsloven stadfester i stor grad århundrelang
sedvane for ferdsel i norsk natur. I Norge har all-
mennhetens rettigheter til ferdsel alltid stått
sterkt. I tillegg til å stadfeste gamle regler om tra-
disjonell ferdsel, setter loven også visse grenser
for ferdselen.

Loven tar også for seg mulighetene til å bruke
tvangsinngrep til fordel for friluftsinteressene.
Dette kan være for å gjennomføre merking av sti-
er, bygging av klopper o 1.Grunneier kan i slike
tilfeller kreve spørsmål avgjort ved skjønn. Loven
gir også hjemmel til å stanse og fjerne ulovlige

byggverk o 1.Både kommunen og fylkesmannen
kan kreve dette, og de kan søke hjelp hos politiet
for å stoppe eller rive ulovlige byggverk.

Lov om kulturminner (1978)
Formålet med loven er at kulturminner og kultur-
miljø med deres egenart og variasjon skal vernes
som en del av vår kulturarv og identitet og som
ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
Etter kulturminneloven er det kulturhistoriske
eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kul-
turmiljø som skal vernes.

Lov om havner og farvann mv. (1984)
Loven gjelder norsk indre farvann og på norsk
sjøterritorium. På land gjelder loven for områder
som inngår i fastsatte havnedistrikt. Loven gjelder
også for vassdrag som er farbare med fartøy fra
sjen.

Havneloven setter krav om tillatelse fra havne-
styret for arbeid med varige konstruksjoner og
anlegg, masseuttak og -fylling. Det kreves tillatel-
se fra Fiskeridepartementet før tiltak som kan føre
til endring av elveløp, farled eller strømforhold
eller innskrenking av farvannet i dybde, bredde
eller høyde til hinder for ferdselen. Havnemyn-
dighetene kan knytte vilkår til eventuelle tillatel-
ser.

Forurensningsloven (1981)
Formålet med loven er å verne det ytre miljø mot
forurensning og aredusere eksisterende forurens-
ning. Loven skal sikre forsvarlig miljøaktivitet
slik at naturens evne til produksjon og selvforny-
else ikke skades.
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Vernav natur
Fra « Veg og natur» (Vegdirektoratet/Direktoratet for naturforvaltning 1994)

Vern av naturområder i Norge må sees på som en
del av en internasjonal innsats for å verne om
arter, økosystemer og landformer. De områdene
som er gitt et formelt vern, er ofte de mest verdi-
fulle delene av større naturområder. Vegbygging
skal ikke forekomme i områder som er vernet i
medhold av naturvernloven.

Flere av naturtypene i Norge er unike eller
sjeldne i internasjonal sammenheng. Vi har arter
av planter og dyr som kun finnes i vårt land, eller
som har sin hovedutbredelse her.

Vern av spesielle naturområder og forekomster
kalles med en felles betegnelse «klassisk natur-
vern». Fra naturvernets «spede barndom» fram til
70-tallet gikk det praktiske naturvernarbeidet i
hovedsak ut pa a verne enkeltforekomster som
sjelden ble satt i en mer helhetlig sammenheng.
Ny naturvernlov i 1970 samt opprettelsen av Mil-
jøverndepartementet i 1972 bidro til å endre dette.
For fa en bedre og mer effektiv behandling av
sakene ble naturvernarbeidet fra midten av 70-tal-
let konsentrert om fylkesvise verneplaner.

I 1972 var 1.1 prosent av Norges landareal ver-
net etter naturvernloven. I 1993 var tallet økt til
6,3 prosent. Det antas at de totale områder som
det er aktuelt å verne på lang sikt, ikke vil over-
skride 10--15 prosent av Norges landareal. Det er
i denne sammenheng derfor viktig å understreke
at det klassiske naturvern bare utgjør en liten del
av en helhetlig naturforvaltning. Forståelsen av
verdiene som ligger i de naturområdene som ikke
er vernet og aktsomhet overfor disse i forbindelse
med alle typer inngrep og virksomheter, er en for-
utsetning for bevaring av norsk natur.

Internasjonale konvensjoner
Truslene mot verdens biologiske mangfold gjør at
arbeidet med sikring av de biologiske ressursene
som grunnlag for en bærekraftig utvikling, får
stadig økt prioritet. I denne forbindelse står flere
internasjonale avtaler (konvensjoner) som Norge
har ratifisert, sentralt. Disse forplikter oss til a
verne ville plante- og dyrearter og naturområder.
Særlig påligger det oss et ansvar å verne arter og
naturtyper vi er alene om eller som vi har hoved-
forekomstene av. De viktigste internasjonale avta-
lene Norge har ratifisert er:

- Ramsar - konvensjonen
Internasjonal avtale om bevaring av vatmarks-
områder. særlig av hensyn til vannfugler. Fra
1975.

-- Konvensjonen om verdens natur- og kulturarv
Internasjonal avtale som søker å verne kultur-
og naturarv av framstående universiell verdi
fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller
estetisk synspunkt. Fra 1977.

- Bern- konvensjonen
Internasjonal avtale med formal a beskytte
europeiske arter av ville dyr og planter samt
deres leveområder. Fra 1982.

-- Bonn - konvensjonen
Internasjonal avtale om vern av truete og sår-
bare dyrearter som svømmer, flyr eller vandrer
over landegrensene. Fra 1983.

-- Konvensjonen om biologisk mangfold (Rio-
konvensjonen)
Bevaring og bærekraftig bruk av det biologiske
mangfold samt rettferdig fordeling av gevinste-
ne ved utnyttelse av genetiske ressurser. Fra
1993.

Vern etter naturvernloven
Vern av spesielle naturområder eller naturfore-
komster skjer først og fremst i medhold av lov
om naturvern. I loven er det gitt hjemmel for opp-
rettelse av flere ulike vernekategorier.:
- nasjonalparker
- landskapsvernomrader
- naturreservater
- naturminner
- dyre-. fugle- og plantefredningsområder
- artsvern

I områder som er vernet i medhold av natur-
vernloven er det ikke tillatt med tiltak som i
vesentlig grad påvirker eller forandrer naturen.
Vegbygging vil være et slikt tiltak.

Et naturinngrep kan ødelegge verneverdien i et
planlagt naturvernområde på svært kort tid. Veg-
bygging, hogst og grøfting er eksempler på slike
inngrep. For å hindre dette. har naturvernloven en
bestemmelse som gjør det mulig atreffe midlerti-
dige vernevedtak for å hindre at verneverdien går
tapt mens saken er under behandling. Midlertidig
vern kan innføres med øyeblikkelig virkning uten
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forutgående høringer eller avklaringer i forhold til
andre interesser.

Nasjonalparker
Nasjonalparkene utgjør den største andelen av

de vernede områdene. De 18 nasjonalparkene på
fastlandet dekker ca. 4,25 prosent av Norges land-
areal (1993).

I tillegg til vitenskapelige og estetiske hensyn
er det også et vernemotiv å sikre allmenheten
adgang til rekreasjon og friluftsliv i urørt natur.

Landskapsvernområder
Pr. 1993 var det opprettet 76 landskaps-
vernområder som tilsammen utgjor I,4 prosent av
Norges landareal.

Landskapsvern er den mildeste formen for
områdevern etter naturvernloven. Dette innebærer
et generelt forbud mot inngrep som i vesentlig
grad kan endre landskapets art eller karakter, men
vanlig landbruksdrift som er igangsatt ved verne-
tidspunktet vil, i de aller fleste tilfeller kunne fort-
sette.

I forbindelse med andre typer verneområder
har landskapsvern vært benyttet for å binde sam-
men atskilte deler.

Naturreservater
Pr. 1993 var det opprettet 1175 naturreservater i
Norge. Verneformen er den strengeste formen for
områdevern etter naturvernloven.

Formålet med aopprette naturreservater er i
første rekke knyttet til naturfaglige forhold.
Området må være urørt eller tilnærmet urørt og
utgjøre en spesiell naturtype av vitenskapelig
og/eller pedagogisk verdi.

Na turminner
Det er spesielt enkeltforekomster av naturhisto-
risk interesse som er aktuelt for vern som natur-
minne. Vernet er like strengt som naturreservat.

Det er 86 geologiske naturminner i Norge
( 1993). Objektene har som regel beskjeden
utstrekning og utgjorde i 1993 totalt 2 km'. I til-
legg er ca. 190 trær eller grupper av trær fredet
som botaniske naturminner.

Artsvern
Plante- og dyrearter kan fredes mot plukking og
innsamling innenfor et bestemt område eller for
hele landet. Slik fredning gjelder ikke inngrep i
artenes leveområder som f.eks vegbygging, hogst
osv. Artsfredning kan også innføres i et land-
skapsvernområde.

Dyre-, fugle- og plantefredningsområde
Artsvern kan kombineres med biotopvern slik at
artenes leveområder fredes mot inngrep. Et slikt
vern kan være tilnærmet like sterkt som et natur-
reservat.

Verneplaner
Fra og med 1976 ble arbeidet med fylkesvise ver-
neplaner satt i system over hele landet. Fire av de
mest utsatte naturtypene ble prioritert, og fylkes-
vise registreringer av verneverdige forekomster
ble startet opp for :
- våtmark
- edellovskog
- myr
- sjofugl

Det ble også startet opp arbeide med tanke på
vern av:
- kvartergeologiske landformer
-- fossiler
- mineralforekomster

I St.meld nr. 68 ( 1980-- 81) « Vern av norsk
natur» går det fram at det også skal utarbeides
verneplaner for:
-- kysthei
- havstrand og innsjøer
- sjeldne og truete plantearter
- barskog
-- barlind og kristtorn
- sere gne marine miljøer

Verneplaner for våtmark, edelløvskog, myr,
sjøfugl og barskog har prioritet. Disse skal være
ferdige i løpet av 1996.

Områdevern etter andre lover
Ved siden av naturvernloven og lover som gjelder
polare strøk, er PBL, viltloven, lakse- og inn-
landsfiskeloven og kulturminneloven sentrale
lover når det gjelder områdevern:

- plan- og bygningsloven:
Kommunene kan regulere områder til spesial-
område og naturvernområde og kan i kommu-
neplanene båndlegge arealer som skal regule-
res til naturvernformål eller vernes med hjem-
mel i annet lovverk.

- viltloven:
Loven gir adgang til biotopvern av områder
som har særlig verdi for viltet. Til nå har denne
muligheten omtrent ikke vært benyttet.

77



y

- lakse- og innlandsfiskeloven:
Loven har en biotopbestemmelse etter samme
mønster som viltloven for å bevare fiskens
leveområder.

- kulturminneloven:
Loven gir adgang til å frede større områder
rundt viktige kulturminner, dvs kulturmiljøer.

«Rådighetsinnskrenkninger» for å ivareta natur-
vernhensyn er også hjemlet i annet lovverk, men
beskrives ikke her.

Administrativt vern
På offentlig grunn finnes det en del administrativt
vernete områder som kan sammenlignes med ver-
neområder etter naturvernloven. Slikt vern er ved-
tatt for enkelte forekomster og arealer i statlige
eller kommunale skoger.

Vernede vassdrag
Dette er vern etter vedtak i Stortinget og ikke
etter lov. Vassdrag kan også få vernestatus i med-
hold av lovverket der disse inngår i etablerte ver-
neområder.

Friluftslivsområder sikret ved statlige midler
Dette er ikke vernete områder, men områder som
staten har sikret for allment friluftsliv. Sikringen
innebærer at det offentlige gjennom erverv eller
servituttavtaler skaffer seg varig råderett over
områder som har stor betydning for friluftslivet.
Pr. 1.1.93 var 0,1 prosent av Norges landareal sik-
ret gjennom slike avtaler fordelt på ca. 1.220
områder.

Forvaltning av vernete områder
Det samordnende ansvar for forvaltningen ligger
hos Direktoratet for naturforvaltning. Fylkes-
mannen ved miljøvernavdelingen har det formelle
forvaltningsansvaret. Mange steder er mye av det
praktiske arbeidet overført til forvaltnings-
kontorer under Statsskog. Forvaltningen av
områdene skjer etter forskrifter gitt i medhold av
Naturvernloven.

Konflikter i forhold  til  veger
I alle vernete områder er det normalt totalforbud
mot veger. Forholdet til eksisterende eller plan-
lagt veg avklares i fredningsprosessen. Dette gir
et relativt avklart forhold til planlegging av
offentlige veger i eller i berøring med de vernete
områdene.

Problemer oppstår når veger legges helt inn i
grensen for verneområdene. Vegen påvirker for-

holdene i verneområdet slik at verneverdien redu-
seres (punkteringseff ekten).

Mer informasjon
Friluftslivsområder sikret ved statlige midler
1958 - 1990, DN- rapport 1991 -- 9,
Direktoratet for naturforvaltning.

Naturvernområder i Norge 1911- 1991,
ON-rapport 1992-- 1,
Direktoratet for naturforvaltning

Norges nasjonalparker, 1993,
Direktoratet for naturforvaltning, 6 brosjyrer.

Ny landsplan for nasjonalparker og andre
større verneområder i Norge, St.meld. nr. 62
( 1991- 92), Miljøverndepartementet.

Truete arter i Norge, Norwegian red list,
DN-rapport 1992-- 6,
Direktoratet for naturforvaltning.
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Samlet oversikt over vernede vassdrag
Verneplanene I, II, III og IV for vassdrag

ØSTFOLD 012/25 Skakadalsåni II
001/1 Enningdalsel va IV 012/26 Torrsjoelva I
001/2 Haldenvassdraget (Tista) I 012/27 Rudola II
003/1 Mos sev assdraget I 012/28 Otroelva II

012/29 Holera I
AKERSHUS 012/30 Muggedøla I
002/1 Hurdalsvassdragene III 012/31 Buvasselva I
002/29 Leira III

BUSKERUD
OSLO 011/1 Drammen Nordmark I
006/1 Oslomarkvassdragene I 012/2 Simoa I

012/3 N orefjellområdet I
HEDEMARK 012/5 Liaåni I
002/2 Moelva I 012/6 Logga I
002/16 Auståa IV 012/7 Vola I
002/ 17 Kynna III 012/8 Dyrgja III
002/19 Mistra II 012/9 Abjora III
002/20 U nsetåa IV 012/10 Grondola III
002/22 Tegninga IV 012/11 Hivjuåni IV
002/23 Veslesolna II 012/12 Skarvåi I
002/25 Vangrøfta IV 012/13 Grytå IV
310/1 Ljora I 012/ 14 Tyrifjorden I
311/1 Trysilelva I 012/15 Holleia I
312/1 Rotna IV 012/16 Sokna IV
313/1 Skjervangen I 012/32 Morkedola III

015/2 Skrimfjellområdet I
HEDEMARK/OPPLAND 015/4 Sørkjeåi IV
002/18 Åsta I 015/7 Rolv IV
002/21 Atna III 015/8 Gvetaåi IV
002/24 Grimsa II 015/9 Dagali 0

015/10 Vergja I
OPPLAND
002/4 Gausa II VESTFOLD/TELEMARK
002/5 Tromsa IV 015/1 Siljanvassdraget I
002/6 Frya II
002/7 Espedals vatnet/Breisjen I TELEMARK
002/8 Sjoa I 016/1 Herreelva I
002/9 Finna IV 016/2 Området mellom
002/ 10 Bø vri IV Seljordsv. og Flåv. III
002/11 Skjoli IV 016/3 Dalåi I
002/12 Ostri m/Tundra IV 016/4 Rusåi IV
002/15 Lora I 016/5 Klevastolai IV
012/17 Lomsdalselva I 016/6 Lifjellområdet III
012/18 Etna IV 016/10 Skjerva IV
012/19 Urula I 016/13 Austbygdåi II
012/21 Heggefjorden I 016/14 Kvenna II
012/24 Nordre Syndin/Helin I 016/15 Rukkeai I
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017/1 Bamble/Solum/Drangedal I 049/1 Opo I
017/2 Kjolbronnselva IV 050/1 Kinso I
017/3 Rørholtfjorden I 050/2 Bjotveitelvi IV
017/4 Gautefallelva IV 050/3 Erdals vassdraget IV
019/3 Kilåi IV 050/4 Veig 0
019/4 Området vest for Fyresvatnet III 051/1 Dogro IV
019/5 Songedalsai IV 052/1 Granvinvassdraget III
019/6 Amdalsvassdr. ovenfor 052/2 Fosselvi III

Borsæ og Foluv. I 053/1 Femangerelva IV
055/1 Frolandselvi (Eikjedalselv) III

AUST-AGDER 055/2 Oselva I
018/2 Gjerstad vassdraget I 062/1 Vossavassdraget III
018/3 Gjevingelv IV 064/1 Eikefetelvi II
018/4 Mo landsvassdraget IV
018/5 Vegårsvassdraget III HORDALAND/SOGN OG FJORDANE
019/2 Lilleelva IV 067/1 Y ndesdalsvassdraget III
020/1 Grimeelva IV
020/2 Åna vassdraget IV SOGN OG FJORDANE
020/3 Tovdalsvassdraget 068/1 Dingja IV

(ovenf Rjukanf.) IV 071/1 Dyrdalsel vi IV
021/1 Njardarheim I 071/3 Nisedalselvi IV
021/2 Bykil I 072/1 Undredal sel vi III

072/2 Flåmselvi III
VEST-AGDER 072/3 Kolarselvi IV
022/1 Sogneelva IV 073/2 Smeddøla i Lærdalsvassdraget I
022/3 Lona IV 074/1 Utla III
024/1 Nesheimvassdraget IV 075/1 Feigedalselvi III
024/2 Lyngdalselva III 075/2 Mørkrisdalselvi III
026/2 Taumeelva II 077/1 Sogndalsel vi IV

077/3 Kvinna I
ROGALAND 079/1 Tenndalselvi IV
027/1 Fuglestadåna I 081/1 Engevikvassdraget IV
028/1 Håelva I 082/1 Storelva (Storaker) IV
028/2 Orreelva I 082/4 Guddalsvassdraget IV
028/3 Figgio I 083/1 Storelva (Laukeland) III
029/1 Imselva II 083/2 Gaularvassdraget IV
030/1 Frafjordelva IV 085/1 Solheims vassdraget IV
030/2 Es pedalselva IV 086/1 Vingelva IV
035/1 Vormo II 087/1 Ryggelva IV
035/2 N orddalsåna IV 088/1 Olden vassdraget I
035/3 Hålandselva IV 088/3 Strynevassdraget IV
036/1 Hamraboana IV 088/4 Loen vassdraget IV
037/3 Hustveitelva IV 089/2 Rimstadvassdraget IV
038/1 Vikedalselva III 089/3 Homindalsvassdraget I
039/1 Haugevassdraget IV 091/2 Dalsbovassdraget IV

HORDALAND MØRE OG ROMSDAL
041/1 Etnevassdraget IV 094/1 Stigedalselva IV
042/1 Vaulaelva m/Langfoss II 097/1 Bondalselva I
042/2 Mosneselva IV 097/2 Norangselva I
044/1 Røydlandselva IV 098/1 Bygdaelva IV
045/1 Hattebergvassdraget IV 098/2 Geirangelva IV
046/1 Æneselvi IV 099/1 Norddals vassdraget IV
046/2 Furebergsel vi IV 100/1 Valldola I
048/2 Opo m/Låtefoss I 100/2 Stordalselva III
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101/1 Solnorelva IV 149/1 Vassdrag i Indre Visten IV
102/2 Hjelsteinelva IV 151/1 Sørvassdalselva I
103/3 Rauma IV 151/2 Vefsna (Svenningdalselva) IV
104/1 Visa IV 152/1 Fusta II
105/1 Os vassdraget IV 152/2 Drevja I
111/1 Ulvåa til Ålvund I 154/1 Hestadel va IV
111/2 Toåa III 156/1 Straumdalselva I
111/3 Soya I 157/1 Helgåga IV
113/1 Todalselva IV 157/2 Flostrandvassdraget IV
115/1 Fuglevågvassdraget IV 157/4 Stuv landselva IV
116/1 Gjela vassdraget IV 159/1 Gjervalelva IV

160/2 Skauvollelva IV
MØRE OG ROMSDAL/SØR-TRØNDELAG 162/1 Valnesvassdraget III
109/2 Driva I 163/1 Saltdals vassdraget IV

163/2 Botnelva IV
SØR-TRØNDELAG 164/1 Store Tverråga II
002/26 Hitterelva IV 164/2 Valnesfjord vassdraget I
002/27 Håelva IV 164/3 Villumselva II
002/28 Øvre Glomma IV 166/1 Laksåga i og ovenfor Rago I
117/1 Grytelvvassdraget II 167/2 Groelva IV
119/1 Bergselva (Grytdalselv) I 167/3 Sagelva IV
119/2 Åstelva IV 168/1 Lappvasselva IV
122/1 Gaula III 168/2 Lommerelva IV
123/1 Vikelva II 169/2 Hasselbakkelva IV
135/1 Oldelva II 170/1 Varpavassdraget IV
135/2 Norddalselva I 171/2 Vassdrag til Hellemofjord IV
136/1 Hof stadelva II 171/3 Mannfjordelva IV
137/1 Steinsdalselva II 173/1 Kjeldel va IV

173/2 Rånaelva IV
NORD-TRØNDELAG 174/1 Elvegårdselva III
124/1 Forra III 175/1 Laksåga (Evenes) I
124/2 Sona III 177/5 Heggedalselva IV
127/1 Skjækra III 178/1 Vassdrag til Vestpollen IV
128/1 Ogna III 179/1 Fiske bøl vassdraget IV
138/1 Aursunda I 180/2 Urdvassdraget IV
138/2 Årgårdsvassdraget IV 180/3 Bovassdraget IV
139/2 Bjora (Hoylandsvassdraget) III 181/1 A vassdraget IV
139/4 Sanddola I 181/2 Sørvågvassdraget IV
139/5 Lindseta II 185/1 Alsvågvassdraget IV
139/6 Rekarv as sel va IV 185/2 Nordsandvassdraget IV
140/1 Salsvassdraget (Moelva) IV 186/1 Aelva IV
307/1 Rennselelva IV
308/1 Sørliv assdraget III NORDLAND/TROMS
308/2 Holderen,Jævsjø, 175/2 Kvitforsvassdraget II

Grønningen og Langv. II
TROMS

NORD-TRØNDELAG/NORDLAND 177/1 Melåa I
139/1 Børgefjell I 177/2 Botnelva II

177/3 Gausvikelva II
NORDLAND 189/1 Tennevikelva II
145/1 N avavatnvassdraget I 189/2 Rensåelva I
148/1 Sausvassdraget I 190/1 Spanselva III
148/2 Brusjovassdraget I 191/1 Håkavikelva II
148/3 Børjedalsvassdraget I 191/2 Sommersætelva II
148/4 Lomsdalsvassdraget IV 191/3 Sagelva II
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191/4 Salangselva I 233/1 Langfjordelva II
194/1 Lakselva til K vannåsbukta II 234/1 Tana II
194/2 Lakselva fra Trollbuvatnet II 234/2 Julelva III
194/3 Ånderelva I 235/1 Trollfjordelva IV
196/1 Ross fjordvassdraget I 237/1 Syltefjordelva III
196/3 Sørdalselva IV 238/1 Sandfjordelva I
196/4 Barduelva ovenfor Altevatn III 238/2 Austerelva/Tverrel va I
196/5 Målselvvassdraget I 239/1 Komagelva I
198/1 Sagelva I 239/2 Skallelvvassdraget II
198/2 Nordkjoselva III 240/1 Vestre Jakobselv I
200/1 Skogsfjordelva I 241/1 Bergebyelva I
203/1 Breidvikelva I 241/2 Meskelva I
203/2 Fauldalselva II 241/3 Nyborgelva (Bruelva) I
203/3 Jægerelva IV 241/4 Vesterelva til Meskfjorden I
203/4 Botnelva (Strupskardelva) IV 242/1 Nyelva II
204/1 Kval vikelva IV 242/2 Reppene Iva II
204/2 Lyngsdalselva I 243/1 Klokkerelvvassdraget I
206/1 Manndalselva I 244/1 N eidenvassdraget I
207/1 Nord-Rekvikelva IV 244/2 Munkelva I
208/1 Reisa vassdraget III 246/1 Langfjordel va I
208/2 Fiskelva (Oksfjordvassdraget) III 246/2 Ellenelva I
209/1 Navitelva II 246/3 Ødevassbekken I
209/2 Badderelva II 247/1 Karpelva III
209/3 Nordbotnelva II 247/2 Tårnelva II
209/4 K vænangselva II 247/3 Grense Jakobselv II
210/1 Skalsaelva IV
210/2 Storelva (Burfjorden) II

FINNMARK
211/1 Fjorddalsvassdraget IV
211/2 Bogneelva II
212/1 Matti selva IV
212/2 Kautokeinovassdr.

med deler av Altav. II
212/3 Tverrelva I
212/4 Transfarelva I
212/5 Vassbotnelva II
213/1 Leirbotnelva (Lakselva) II
213/4 Repparfj ord vassdraget III
215/1 Melkeelva (Miel kejakka) IV
218/1 Kokelv I
218/2 Russelvvassdraget

(Ruossajåkka) II
220/1 Snøfjordvassdraget III
220/2 Hamnelva II
222/1 Smorfjordelva II
222/2 Billefjordelva II
223/1 Stabburselva I
224/1 Lakselva III
224/2 Brennelva II
225/1 Børselva I
227/1 Lille Porsangelva II
227p2 Veineselva II
228/1 Storelva I
231/1 Risfjordelva IV
-------···---·-···-·------- .. ----------

82
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I Voss kommune
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SONE-OVERSIKT
A: Verna

Sone 1
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Sone 3
Sone 4
Sone 5
Sone 6
Sone 7
Sone 6
Sone 9
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Sone 11
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Sone 14
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Sone 17
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Sone 29
Sone 30
Sone 31
Sone 32

vassdrag
Vangen
Vinje
Oppheim
Haugsvik
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Bordalen
Kyte-Bomoen-lstad-Moensvatnet
Asbrekkegjelet-Vinje
Myrkdalen
Vinje-Oppheimsvatnet
Lundarvatnet-Lonavatnet-Asbrekkegjelet
Storasen
Raundalen-Langedalen-Bordalen
Lanahorgi-Vikafjellet-Oppheim

B: Utanfor verna vassdrag
Evanger
Bolstad
Hamlagrø-Torfinnsvatnet-Torfinno
Teigdalen-Volavatnet
Grondalsvatnet-Kjerringanosi
Jorddalen
vstedalen
Rasdalen
Evanger-Bolstad
Vangen-Evanger
Haugsvik-Stalheim
Hangur-Vikafjellet-Bolstad
Hamlagr-Bolstad
GrAsida
Almenning-Krokavatnet
Brandsetdalen
Brekkedalen
Jorddalen Øst
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Differensiertforvaltning
av vernede vassdrag

Differensiert forvaltning av vernede vassdrag er
et system for saksbehandling av inngrepsaker.
Arbeidet bygger på Stortingets tilslutning til
St.prp. nr. 4 for 1972 -73 : «Andre inngrep i de
sikrede områder som kan redusere deres verdi for
naturvern og friluftsliv og vitenskap, må søkes
unngått.»

Differensiert forvaltning gir en oversikt over
hvor restriktivt man skal behandle ulike typer inn-
grep i forskjellige deler av det vernede vassdraget.
Inndelingen nedenfor bygger på et forslag utarbei-
det av NVE i 1992. Systemet er under utprøving,
og endelig forslag til saksbehandlingssystem vil
bli fremmet i 1995.

SONEINNDELING AV VASSDRAGET:
Klasse 1: Vassdrag eller deler av vassdrag i og
ved byer og tettsteder.

Stikkord: verneverdier knyttet til kulturminner
og nerfriluftsliv, vannsystemet som landskapsele-
ment og trivselsfaktor, pedagogiske verdier.

Klasse 2: Vassdrag eller deler av vassdrag med
middels grad av menneskelig påvirkning.

Spredt bebyggelse, jordbruksområder og skog-
bruksområder og utmark.

Stikkord: verneverdier knyttet til kulturland-
skap, kulturminner, nærfriluftsliv og spesielle
naturfaglige forhold, helhetsvurderinger av vass-
draget, fiskeproduksjon.

Klasse 3: Vassdrag eller deler av vassdrag med
liten grad av menneskelig påvirkning.

Hyttebebyggelse og unntaksvis spredt boset-
ting og landbruksvirksomhet.

Stikkord: stor verneverdi knyttet til nedborfel-
tet som system, betydelige verneinteresser for ett
eller flere fagfelt. Vassdragets lite berørte preg må
bevares dersom verneinteressene ikke skal for-
nnges.

INNGREP I  VASSDRAGET:
Utfylling i vannsystemet: Kantvegetasjon fjernes,
og områdets betydning i friluftlivssammenheng
reduseres, forurensningsfare, endret strømnings-
forhold med påfølgende erosjon.

Inngrep i strandsonen utenfor vannsystemet:
Redusert størrelse på natur- og friluftlivsomrder,
redusert biologisk mangfold og naturlig biologisk
produksjon, forurensningsfare, endret landskaps-
bilde, redusert opplevelsesverdi.

FORVALTNINGSKATEGORI:
Forvaltningskategoriene er inndelt i fire kategori-
er, der kategori 4 er den mest restriktive. I forvalt-
ningskategori I kan inngrep normalt tillates under
forutsetning at de gjennomføres med minst mulig
skadevirkning på miljøet, mens det i forvaltnings-
katergori 4 ikke er ønskelig med inngrep. Skje-
maet under er en rettesnor, men hver enkelt sak
må vurderes individuelt.

Veginngrep

utfylling i vassdrag
veg i strandsone

Klasse
1

2
1

Klasse Klasse
2 3

3
1-2

4
3

Sammenheng mellom soneinndeling i klasser
veginngrep og forvaltningskategori

Motstdende side iser et eksempel pd utarbeidelse
av kart med soneinndeling i Voss
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Naturinformasjon

Informasjon og samarbeid er nødvendig.
Relevant informasjon om naturområder kan hen-
tes fra mange kilder. Her beskrives de viktigste.

Miljøvennlig planlegging forutsetter tverrsek-
torielt samarbeid. Både PBL og vegloven stiller
krav om informasjon, medvirkning og samarbeid
med en rekke interesser. Dette skal sikre at alle
vesentlige forhold kommer fram i beslutnings-
grunnlaget. Paragraf 16 i plan- og bygningsloven
fastslår at:

«Planleggingsmyndighetene skal drive aktiv
opplysningsvirksomhet om planlegginga på et
tidlig tidspunkt. Berørte enkeltpersoner og grup-
per skal gis anledning til å delta aktivt i planpro-
sessen.»

Det er altså utbyggers ansvar å orientere de
berørte parter tidligst mulig om tiltak som er
under planlegging og å bringe partene inn i et
samarbeid.

Hvem kan bidra med naturfaglig kunnskap?
Den statlige og kommunale miljøforvaltningen
samt en del fagmiljøer og organisasjoner er tillagt
et spesielt ansvar for a ivareta en god naturfor-
valtning. I dette forvaltningsansvaret ligger også
informasjonsplikten overfor andre sektorer som
berører naturinteresser i sin virksomhet. De vik-
tigste samarbeidspartnere for vegkontorene i den-
ne sammenheng er Fylkesmannes miljøvernavde-
ling og aktuelle etater hos fylkeskommunen og i
kommunene.

Fylkesmannens miljøvernavdeling skal formid-
le miljømål, sette minstekrav til miljøhensyn, for-
midle eksisterende kunnskap og gi råd. Fylkes-
kommunen skal være pådriver for a sikre at sam-
ordnet planlegging etter plan- og bygningsloven
foregår og sørge for at planprosessene sikrer sam-
ordning, brede nok utredninger og integrering av
grunnleggende miljøhensyn.

Gode informasjons- og samarbeidsrutiner
bidrar til et utvidet kunnskapsnivå om miljøverdi-
er i fylket og legger grunnlaget for et faglig pro-
sjektsamarbeid. Det er utbyggers ansvar å sørge

for at alle vesentlige forhold knyttet til landskaps-
bilde, natur, kulturmiljø og friluftsliv er utredet
som grunnlag for prosjekteringen.

Naturforvaltningen har følgende administrati-
ve struktur:
--  Miljoverndepartementet

utformer miljøvernpolitikken og virkemidlene
i tråd med Regjeringens og Stortingets forut-
setninger. Departementet har forvaltningsmyn-
dighet innenfor sitt fagområde og har et pådri-
veransvar for en aktiv miljøvernpolitikk i alle
deler av samfunnet.

--  Direktoratet for naturforvaltning
er Miljøverndepartementets fagorgan i spørs-
mål som gjelder naturvern, landskapsvern, for-
valtning av vilt, fisk, planter og utvikling av
friluftsliv.

-  Statens forurensingtilsyn
er Miljøverndepartementets fagorgan i foru-
rensingsspørsmål.

--  Riksantikvaren
har det faglige og administrative ansvaret for
det samlede kulturminnevern underlagt Miljø-
verndepartementet. Fagområdene omfatter
bygninger og anlegg, kulturlandskap, fornmin-
ner, marine kulturminner, samiske kulturmin-
ner, fartøyer og SEFRAK-registreringen.
Direktoratene er faglige rådgivere og ansvarlig
myndighet innenfor sine arbeidsfelt. De har
forvaltningsansvar på områder hvor fylkesni-
vået ikke er tillagt myndighet.

--  Fylkesmannens miljovernavdeling og fylkes-
kultursjefen i fylkeskommunen
er Miljøverndepartementets organ på fylkesni-
vå. Har ansvar for å:
- formidle statlige miljømål
- bidra med miljøkunnskap
- papeke manglende overensstemmelser

mellom konkrete planer og statlige miljømål
papeke behov for undersøkelser og informa-

sJon.
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Andre kilder  til  miljø-, ressurs-
og naturkunnskap:
-  Kommunene:

Teknisk etat, etater for for miljøvern, foruren-
sing, park, friluftsliv, jord- og skogbruk, helse
osv. Viltnemnd og innlandsfiskenemnd.

-  Fylkeskommunen:
Avdelinger for kultur, friluftsliv, plan osv.

--  Andre:
Statens kartverk i fylkene
Fylkesmannens landbruksavdeling
Norges vassdrag- og energiverks regionkontor
Statskog
Statskogs regionkontorer
Frilufts- og naturvernorganisasjoner
Fortidsminneforeningen
Regionale frilufts li vs råd
Andre utbyggere i samme område

Universiteter, høgskoler, naturhistoriske muse-
er, forskningsmiljøer, fagfolk med landskapsfag-
lig, formfaglig, biologisk eller annen naturviten-
skapelig kunnskap kan også bidra med verdifulle
kunnskaper i prosessen. Aktuelle eksempler på
dette er:

DNMI
JORDFORSK
NGI
NGU
NIBR

NILU
NIJOS

NINA
NIVA
NLH

NTH
SINTEF

NVE

Det norske meterologiske institutt
Senter for jordfaglig miljøforskning
Norges geotekniske institutt
Norges Geologiske Undersøkelser
Norsk institutt for by- og region-
forskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for jord- og skog-
kartlegging
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norges landbrukshogskole,
Forskningsparken i As
Norges tekniske høgskole
Stiftelsen for industriell og teknisk
forskning ved NTH
Norges vassdrags- og energiverk

Mange naturdataregistre
De fleste av etatene og institusjonene som beskri-
ves i dette kapitlet har ulike registre med nyttig
miljøinformasjon for vegplanleggere. For en full-
stendig oversikt over dette henvises det til publi-
kasjonen «Miljøinformasjon ved sentrale miljoin-
stitusjoner i Norge», Statens kartverk, Misam-
publikasjon 1991-1.

NATURBASEN
NATURBASEN er et databasesystem for infor-
masjon om naturvern, friluftsområder og vilt til
bruk hos alle fylkesmennenes miljøvernavdeling-
er. Informasjon fra dette registeret bør være en del
av grunnlagsinformasjonen ved vurdering og
planlegging av vegbygging som kommer i berø-
ring med naturområder. NATURBASEN er et
beslutnings-støttesystem for plansaker og vilttil-
tak. NATURBASEN er en videreføring og en
integrering av de tre dataregistrene:

EDNA
EDB-register for naturområder.

Inneholder informasjon om 5- 10 000 områ-
der som enten er vernet eller som er registrert
som interessante i naturvernsammenheng.

FRIDA
Dataregister for friluftslivsområder.

Inneholder informasjon om 5 - 10 000 frilufts-
livsområder.

VILTREG
Edb-register for viltområder.
Inneholder informasjon om 50 000 viltområder.

VILTOBS
Inneholder punktfestede viltobservasjoner, også
ikke-allment tilgjengelig informasjon om sårbare,
sjeldne og truete dyre- og fuglearter.

Hovedforskjellen fra det gamle til det nye sys-
temet er at det er geografisk stedfesting og ikke
områdetype som er avgjørende for inndeling i
områder. Et område kan ha spesialinformasjon fra
alle de gamle registrene og allikevel være bare ett
område. På denne måten kan en få ut all tilgjen-
gelig informasjon om ett geografisk område ved a
søke i bare en database.

Direktoratet for naturforvaltning er tillagt
ansvaret for systemutvikling og ajourføring av
databasesystemet. Miljøvernavdelingen hos Fyl-
kesmannen har ansvaret for å legge inn og ajour-
føre dataene som ligger i lageret. Bruken av regis-
trene varierer fra fylke til fylke. Enkelte fylker
har kommet langt i å koble registrene opp mot
digitale kart.

Hvilke informasjoner kan hentes ut av
NATURBASEN ?
Følgende punkter gir en grov oversikt over de
opplysninger som kan hentes ut fra NATURBA-
SEN om et område:

- omradets egenverdi, verneverdi, bruksverdi
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- hvorvidt godkjent reguleringsplan eksisterer
- viktige årstider for ulike aktiviteter i området
- naturtype
planstatus
- eierforhold
- driftstilsyn
- kartfesting
areal
- strandlinje, lengde
- 100 m-sone langs sjø og elv
- driftsomrade
- verneopplysninger
- områder sikret for friluftsliv
- egnet bruk
- viltinformasjon
- type atkomster

En foreløpig database på kulturlandskapsregis-
treringer vil bli knyttet til NATURBASEN i løpet
av 1994.

Hva kan NATURBASEN brukes til?
Informasjon fra NATURBASEN kan fungere som
grunnlagsinformasjon i planleggingen. Viktige
naturområder er her registrert med til dels fyllest-
gjørende data. Det er vesentlig a ta hensyn til at
alle disse områdene står i et økologisk og visuelt
samspill med omgivelsene rundt.

NATURBASEN sier heller ikke noe om hvilke
områder som ikke er registrert og hvilke områder
som det mangler registreringer på. Dette er det
delvis miljøvernavdelingens oppgave a papeke.
Det vil ved et vegprosjekt være utbyggers ansvar å
utrede de opplysningene som mangler for å kunne
vurdere området skikkelig.

VASSDRAGSREGISTERET
Vassdragsregisteret er et nasjonalt informasjons-
system for opplysninger knyttet til nedbørfelt og
vassdrag. Ansvaret for databasen er lagt til NVE,
men opplysningene er tilgjengelige for hele den
offentlige forvaltningen.

Følgende tabeller i Vassdragsregisteret kan
inneholde relevant informasjon for vegplanleg-
gingsformål:

REGINE
(REGister over NEdborfelt) inneholder opplys-
ninger om nedbørfeltenes størrelser m. v., og vil
på sikt også inneholde gjennomsnittlige vannfo-
ringstall.

Verneplan
inneholder opplysninger om hvilke vassdrag som
er vernet mot kraftutbygging og der vassdragsna-
turen anses som særlig verdifull. Det er aktuelt å
legge restriksjoner på tiltak innenfor et 100-
meters belte fra definerte vassdragsstrenger iver-
nede vassdrag (rikspolitiske retningslinjer for
vernede vassdrag).

Inngrep
inneholder opplysninger om tekniske vassdrags-
inngrep. Av særlig interesse for vegsektoren er
kanskje opplysninger om erosjonssikringer og
flomverk, men også informasjon om andre typer
inngrep som kraftverk, magasiner m.v. er aktuel-
le.

Vassdragselementer
Inneholder opplysninger om innsjøer, fosser, spe-
sielle elveformer og breer.

Folke- og landbrukstelling
inneholder nøkkelopplysninger om befolkning,
bosetting og landbruksaktivitetene i nedbørfelte-
ne.

Mer informasjon
Kort informasjon om NATURBASEN, 1992,
Direktoratet for naturforvaltning
Manual for NATURBASEN, 1992,
Direktoratet for naturforvaltning
Miljøinformasjon ved sentrale miljø-
institusjoner i Norge, 1991, Statens kartverk,
Misampublikasjon 1991-1
Vassdragsregisteret et hjelpemiddel i natur-
forvaltningen. Informasjonshefte 1991.
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Begrep

Administrativt vern:
Områder fredet av grunneier ved administrative
bestemmelser feks gjennom driftsplaner for eien-
dommen. Omfatter mest fjell- og barskog, også
kalt urskog. De fleste har karakter av å være total-
fredete skogreservater. Ligger gjeme på statens
eller annen offentlig grunn. Uten hjemmel i natur-
vernloven.

Allmenne interesser:
Allmenne interesser er forhold som det er av sam-
funnsmessig betydning å ta vare på. Eksempler på
allmenne interesser er naturvern, kulturminne-
vern, friluftsliv, vilt og fisk, vannforsyning, vern
mot vannforurensning, jord- og skogbruk, rein-
drift, flom- og erosjonssikring, ferdsel på vass-
drag, isforhold og vanntemperatur, klima o.a.

Artsfredning:
Verneformen gjelder bestemte plante- eller dyre-
arter som er fredet over hele landet eller i deler av
det. Med hjemmel i naturvernloven eller viltlo-
ven.

Art:
En gruppe seksuelt reproduserende individer
(planter eller dyr) som krysser seg med hverandre
og ikke med andre slike grupper. Gruppen skal
være en taksonomisk enhet, og kan inneholde
raser og variasjoner.

Automatisk fredete kulturminner:
Kulturspor fra før 1537. Automatisk fredet etter
kulturminneloven. Alle samiske kulturminner
eldre enn 100 år er fredet etter samme lov. En sik-
ringssone på fem meter rundt fornminnet fredes
automatisk sammen med fornminnet. U ndersø-
kelsesplikt for tiltakshaver etter kulturminnelo-
ven.

Bern- konvensjonen (1982):
Internasjonal avtale med formål å beskytte euro-
peiske arter av ville dyr og planter samt deres
leveområder.

Bestand:
Samlet antall individer av en art innenfor et
avgrenset område.

Biologisk mangfold:
Også kalt biodiversitet. Mangfoldet av plante- og
dyrearter, de økologiske funksjonene som disse
har, og den genetiske variasjonen de inneholder.

Biotop:
Det området hvor en bestemt dyre- eller planteart
får tilfredsstilt sine livsvilkår; skjul, føde og vann.

Bonn  -  konvensjonen (1983):
Internasjonal avtale om vern av truede og sårbare
dyrearter som svømmer, flyr eller vandrer over
landegrensene.

Bærekraftig utvikling:
Et overordnet politisk begrep for økonomisk og
sosial utvikling. FNs verdenskommisjon definerer
begrepet som «en utvikling som tilfredstiller
dagens behov uten aodelegge framtidige genera-
sjoners muligheter til å tilfredstille sine behov.»

Båndlagte områder:
Arealkategori i kommuneplanens arealdel hjemlet
i Plan- og bygningsloven, $ 20-4. Områder kan
båndlegges til naturvern-, fri- eller friluftsområ-
der med virkning i fire år, med mulighet for to års
forlengelse. Må deretter reguleres.

EDNA:
EDB- register hos Fylkesmannens miljovernav-
deling for naturområder av særlig verdi. Innehol-
der informasjon om 5 000- 10 000 områder,
både vernete og områder av interesse i naturvern-
sammenheng. Utgjør en del av NATURBASEN.

Estetikk:
Skjønnhetsverdi.

Fragmentering:
Oppdeling av områder.

FRIDA:
EDB- register hos Fylkesmannens miljovernav-
deling for friluftslivsområder som inneholder
informasjon om 5 000-- 10 000 områder. Utgjør
en del av NATURBASEN.
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F øre-var-prinsippet:
I ministererklæringen fra miljøvernkonferansen i
Bergen i 1990 slås det fast at for å oppnå en bære-
kraftig utvikling, må politikk og strategier
baseres på føre-var-prinsippet. Miljømessige til-
tak må forutse, forhindre og angripe årsakene
til miljøforringelse. Der hvor det er fare for
irreversibel skade, bør ikke mangel på full
vitenskapelig sikkerhet bli brukt som grunn til
å utsette tiltak med sikte på å unngå miljø-
forringelse.

Genressurser:
Samlet mengde arvemateriale i alle planter, dyr
og mikroorganismer.

Influensområde:
Når anlegg legges inn i natur, påvirkes langt stør-
re områder enn den fysiske utstrekningen av selve
anlegget. Eksempler på faktorer som påvirker
omgivelsene kan vere stoy, stov og rystelser. Et
anlegg kan også synes over store områder.

Eksempler på hva som påvirkes er landskaps-
bildet, trekkveger for dyr, grunnvann osv. Det
totale området som blir påvirket eller endret av et
tiltak kalles tiltakets influensområde.

Inngrep:
Naturinngrep. Menneskelig virksomhet som fører
til fysisk endring av naturmiljøet.

Kanteffekten:
I møtet mellom ulike naturtyper finnes det gjerne
et større antall arter enn det naturtypene kan opp-
vise hver for seg.

Kantvegetasjon:
Vegetasjon i overgangssonen mellom to biotoper.
feks mellom skog og dyrket mark.

Kanteffekt, økologisk:
I møtet mellom ulike naturtyper finnes det gjerne
et større antall arter enn det naturtypene kan opp-
vise hver for seg.

Konvensjon:
Internasjonal avtale.

Kulturlandskap:
Alt landskap som er påvirket av menneskers virk-
somhet.

Kulturmiljø:
Områder hvor kulturminner inngår som en del av
en større helhet eller sammenheng som feks tun.

bygningsmiljøer. bygdesentra eller andre områder
med en funksjonell sammenheng.

Kulturminner:
Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt
fysiske miljø. herunder lokaliteter det knytter seg
historiske hendelser. tro eller tradisjon til.

Landskap:
Landskapet er det totale kompleks av fysiske ele-
menter innen et gitt område. Menneskeverk, uan-
sett utforming og karakter vil. der de opptrer.
være en del av et landskap. Når et menneskeverk
føres inn i et landskap fordrives ikke et stykke
landskap. Det som skjer er at landskapet foran-
drer karakter. ( Gabrielsen 1971)

Landskapsbilde:
Det vi ser av landskapet fra det stedet hvor vi til
enhver tid befinner oss. Den estetiske og visuelle
delen av landskapsbegrepet.

Landskapsvernomrader:
Områder hvor man ønsker å bevare særpregede
eller vakre natur- eller kulturlandskap. Tiltak som
endrer landskapets karakter kan ikke iverksettes.
Den mildeste verneformen. Med hjemmel i natur-
vernloven.

LNF-områder:
Landbruks- natur og friluftsområder. Arealkate-
gori i kommuneplanens arealdel, hjemlet i PBL
$ 20-4.

Mangfold:
Variasjon.

Mangfold, biologisk:
Variasjon mellom og innen alle grupper av orga-
nismer. dvs alle planter. dyr og mikroorganismer.
Miljøet. økosystemene og de økologiske proses-
sene som disse artene og organismene er en del
av.

Monokultur:
Ensidig dyrking av en bestemt kulturvekst over
større areal.

Nasjonalpark:
Naturmiljø hvor landskap. plante- og dyreliv og
natur- og kulturminner er vernet mot utbygging,
forurensing og andre inngrep. Ligger i hovedsak
på statens grunn og er vernet med hjemmel i
naturvernloven.
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NATURBASEN:
EDB-register hos Fylkesmannens miljøvern-
avdeling som er en koordinering og videreføring
av de tre registerene EDNA, FRIDA og VIL-
TREG. Opprettet i 1992. Ansvarlig i hvert fylke
er Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Naturlandskap:
Landskap som i liten grad er berørt av menneske-
lig påvirkning.

Na turområde:
Et område med flora og fauna som er naturlig på
stedet, og som ikke tydelig bærer preg av men-
neskelig virksomhet.

Naturmiljø:
Våre fysiske omgivelser med vekt på det naturgit-
te. Det omfatter landskapets topografi, klima,
jordsmonn, plante- og dyreliv i vann og på land.
Det er formet gjennom årtuseners geologiske og
økologiske prosessser. Den menneskelige påvirk-
ning kom sent inn i disse prosessene, men har
blitt stadig sterkere.

Naturminne:
Strengt fredete, særpregede eller vitenskapelig
viktige naturforekomster og enkeltobjekter. De
fleste objektene er trær eller tregrupper hvor
områdene ikke er fredet. Med hjemmel i natur-
vernloven.

Naturreservat:
Den strengeste verneformen. Totalfredning av
urort eller nesten urort natur. Vernereglene kan
også være rettet mot spesielle naturtyper. I tillegg
til de uspesifiserte reservatene finnes edel-
lovskog-, barskog-, myr-, vatmark, sjofugl-, eller
geologi-reservater. Med hjemmel i naturvernlo-
ven.

Na turressurs:
Naturforekomst som mennesket kan dra (okono-
misk) nytte av. Deles inn i fornybare og ikke-for-
nybare ressurser.

Naturtype:
Et avgrenset enhetlig naturområde med en karak-
teristisk sammensetning av plante- og dyrearter.
Myr, barskog eller slatteeng er eksempler på ulike
naturtyper.

Naturvern:
Naturen er en nasjonalverdi som må vernes.
Naturvern er å disponere ressursene ut fra hensy-

net til den nære samhørigheten mellom mennes-
ket og naturen og til at naturens kvalitet skal
bevares for fremtiden. Naturvernloven 1970.

Områder med plante- og dyrelivsvern:
Verneformen har som formål å beskytte botaniske
og/eller zoologiske forhold i et område, men uten
at artenes livsmiljø er tilsvarende vernet. Denne
gir derfor ikke samme beskyttelse av selve områ-
det som andre verneformer.

Områder sikret for friluftsliv ved statlige midler:
Arealer som det offentlige skaffer seg rådighet
over ved erverv eller avtale om varig bruksrett
(servituttavtale ).

Plante- og dyrelivsfredning med biotopvern:
Streng verneform som skal beskytte botaniske
og/eller zoologiske forhold i et område samt arte-
nes livsmiljø. Brukes mest for plante- eller fugle-
fredningsområder. Med hjemmel i naturvern-
loven.

Punkteringseff ekten:
For å kunne oppleve et område som uberørt,
kreves en viss avstand til tekniske anlegg,
bygninger og veger, utsikt til slike eller feks støy
fra veg. Det uberorte arealets storrelse har
betydning for friluftslivet, og plante- og dyrelivet.
En veg eller et anlegg som føres inn i eller langs
et slikt omade vil redusere graden av uberørthet.
I en bred sone langs vegen (avhengig av veg-stan-
dard, linjeføring, naturtyper og landskapsformer)
vil de tidligere uberørte områdene reduseres til
berørte områder. Vegen «punkterer» områdets
uberørthet.

Ramsar  -  konvensjonen (1975):
Internasjonal avtale om bevaring av vatmarksom-
råder, særlig av hensyn til vannfugler.

Rio-konvensjonen:
Konvensjonen om biologisk mangfold ( 1993).
Bevaring og bærekraftig bruk av det biologiske
mangfold samt rettferdig fordeling av gevinstene
ved utnyttelse av genetiske ressurser.

RPR:
Rikspolitiske retningslinjer er et middel for regje-
ringen til å formidle nasjonal politikk til fylker og
kommuner. Gjennom RPR stilles det opp generel-
le mål og rammer og gis retningslinjer som skal
ligge til grunn for planlegging i fylker og kom-
muner etter Plan- og bygningsloven.
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Tålegrense, naturens:
Grensen for hva naturen kan tåle av belastninger
fra forurensning og inngrep uten at skader oppstår
på følsomme eller vesentlige deler av okosyste-
met (inkl. sikkerhetsmargin). Tålegrensene varie-
rer for ulike geografiske områder.

Tåleevne, et landskaps estetiske:
Et uttrykk for i hvor høy grad et inngrep endrer
landskapets karakter. Tåleevne betegner en buf-
feregenskap: et landskap kan feks godt tåle inn-
grep av et visst omfang uten å endre karakter i
stor grad, men så kan landskapskarakteren foran-
dre seg helt hvis det gjøres ytterligere inngrep.

Urskog:
Skog som ikke viser spor etter menneskelig
påvirkning.

UNEP:
United Nations Environment programme. FNs
miljøprogram.

Vassdragsregisteret:
EDB-register over vassdrag og nedbørsfelt med
nøkkelinformasjon om vassdrag, inngrep i vass-
drag, undersøkelser i vassdrag og bosetning og
landbruksaktiviteter i vassdrag og nedbørsfelt.

Vassdragsvern:
Vassdrag vernet mot kraftutbygging gjennom
vedtak i Stortinget. Fire verneplaner fram til
1994. Vassdrag kan også vernes i medhold av
naturvernloven som del av et verneområde.

eller fuktig markoverflate.

Washington-konvensjonen  ( 1975):
Internasjonal avtale som regulerer den internasjo-
nale handel med utryddelsestruete planter og
dyrearter.

Økologi:
Læren om samspillet i naturen. Produksjon. leve-
områder og spredningsmuligheter for plante- og
dyreliv, klimaeffekter. virkninger for vannhus-
holdning osv.

Økosystem:
Et system av levende organismer innenfor et
avgrenset område som lever i samspill med hver-
andre og med det uorganiske miljøet Uord, vann,
luft, klima, osv). Til sammen skaper de et system
i økologisk balanse.

Vedtaksfredet kulturminne:
Kulturminner og kulturmiljøer fra 1537 fram til i
dag som er fredet med hjemmel i kulturminne-
loven.

VILTREG:
EDB - register hos Fylkesmannens miljovernav-
deling som inneholder informasjon om ca. 50.000
viltområder. Ble tatt inn i NATURBASEN i 1992.

VILTOBS:
EDB - register hos Fylkesmannens miljovernav-
deling som inneholder informasjon om sårbare,
sjeldne og truede dyre- og fuglearter. Untatt
offentlighet.

Våtmark:
Områder som permanent holder overflatevann
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PRESENTASJON AV ETATENE:

DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING
er det sentrale utøvende organ for naturforvaltning i Norge. DNs mål er å sikre naturens biologiske mangfold,
gjennom overvåking av natur, bevaring av natur og enkeltarter, konsekvensvurderinger av naturinngrep
og stimulere til friluftsliv og glede ved bruk av naturen. Fylkesmennenes miljøvernavdelinger er DNs regionale
apparat. Alle sektorer har et selvstendig ansvar for å ta miljøhensyn, og DN har et ansvar for at hensynet til
naturforvalniningen blir ivaretatt i sektoretatene.

NORGES VASSDRAGS-OG ENERGIVERK
har som overordnede mål å bidra til en rasjonell forvaltning av landets vann- og energiressurser på en miljø-
messig forsvarlig måte, og arbeide for en best mulig disponering av dem ut fra samfunnsøkonomisk kriterier.
NVE har derfor et særskilt forvaltningsansvar for vassdragene i Norge. For å sikre at helheten ivaretas, må man
ha NVEs tillatelse før inngrep som kan skade private eller allmenne interesser i vassdrag kan foretas.
Til tillatelsen kan det settes vilkår  for  redusere uheldige miljøkonsekvenser av inngrepet.

STATENS VEGVESEN
har som oppgave å planlegge, bygge og drive riks- og fylkesvegnettet i Norge. Etatens fire strategiske hoved-
mål er framkommelighet, trafikksikkerhet, publikums-service og miljø. Som rammebetingelser for målene er
gitt at: «Statens vegvesen skal arbeide for at samfunnets bruk av ressurser til transport av personer og gods på
veg skal bli minst mulig.» og at «Miljø og trafikksikkerhet setter grenser for vegtransportens omfang og utbyg-
ging av infrastrukturen.» Verdier knyttet til vassdrag og vassdragets nærområde skal ivaretas gjennom strategis-
ke mål for miljø: «Vegen, trafikken og fartsnivået skal tilpasses vegens omgivelser. Veges skal ha høy arkitek-
tonisk kvalitet. Større sammenhengende naturområder og verdifulle strandsoner bør bevares».

NVE
NORGES VASSDRAGS-
OG ENERGIVERK
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