
I Forord 
Oversikt over innholdet i permen 

Rikspolitiske retningslinjer 
Kongelig resolusjon med vedlegg 
Eksempelkart 

Differensiert forvaltning av vernede vassdrag 
Eksempelkart 

} 2 Egne notater 

4 Inngrep og verneverdier 
Bruk av Rikspolitiske retningslinjer og 
differensiert forvaltning 

5 Myndigheter og lover 

6 Bakgrunn og historikk 

7 Generelt om verneverdier 

8 Effekter av ulike inngrep 

9 Hvor finnes nærmere informasjon 

IO Oversikt over vernede vassdrag 

11 Kart over vernede vassdrag - fylkesvis 





Forord 

"Norge har en enestående vassdragsnatur!" 

"Det hjertet er fullt av, renner munnen over med" sier et gammelt ordtak. Derfor trekker vi 
stadig fram vassdragene våre og skryter av dem. De fleste nordmenn har et positivt forhold til 
vann, elver, fosser og stryk. Det viser seg blant annet ved at mange norske kommuner har 
brukt elementer knyttet til vassdragsnaturen i sine kommunevåpen. 

Samtidig blir vi lett blinde for de små forandringer som skjer rundt oss. Også i vassdragene 
skjer endringer etter som tiden går, og noen av dem ville vi helst vært foruten! 

For å sikre deler av norsk vassdragsnatur er en rekke norske vassdrag vernet mot kraftutbyg- 
ging ; gjennom verneplanenene for vassdrag I til VI, det som nå heter Verneplan for vassdrag. 
For å følge opp vernevedtakene i Stortinget har sentrale myndigheter arbeidet med retningslin- 
jer for forvaltningen av disse vassdragene slik at de kan forsette å være viktige og verdifulle 
deler av norsk natur og norsk identitet. 

Regjeringen vedtok rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 10.11.1994, og vass- 
dragsmyndighetene har utarbeidet retningslinjer for differensiert forvaltning av vernede vass- 
drag. Dette er de viktigste tiltakene som gjøres fra sentralt statlig hold for at de vernede vass- 
dragene fortsatt skal være en verdifull ressurs for Norge. 

Samtidig er den lokale og regionale forvaltningen avgjørende for at det skal bli slik. 

I denne permen har Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags- og energi- 
verk (NVE) samlet informasjon og veiledningsmatriale som vi tror vil være nyttig for kom- 
muner og fylker i denne forbindelsen. Her finnes opplysninger om Verneplanen for vassdrag, 
om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag og differensiert forvaltning, og om de 
vernede vassdragene generelt. 

Trondheim/Oslo 1. mars 1995 

Direktoratet for naturforvaltning Norges vassdrags- og energiverk 

/ s c 1 u ·  
Peter i w n  Schei 
Direktør 

0 L '  
Erling !niesen 
Vassdrags- og energidirektør 



1 Oversikt over innholdet i permen 

Forsidefoto: Fra Sjoa ved Kråkehølen. Foto: Ragnar Fris/id/NN/Samfoto. 

Permen inneholder informasjon og veiledningsmateriale om forvaltning av vernede vassdrag 
til bruk for kommuner og fylker. Direktoratet for naturforvaltning og Norges vassdrags- og 
energiverk har valgt å gi denne informasjonen i form av ringperm. Her er det muligheter for å 
sette inn nytt stoff etter hvert, blant annet kommunenes eget materiale, f.eks. dokumentasjon 
av verneverdiene i vassdragene i eget forvaltningsområde. 

Noe av materiellet er ikke ferdig idet permen sendes ut, men vil bli ettersendt til kommunene. 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag og NVEs opplegg for Differensiert 
forvaltning er nye virkemidler ved forvaltningen av de vernede vassdragene. Første del av 
permen gir informasjon om de nye virkemidlene og veiledning i bruken av dem. Kapittel 2 
innholder Miljøverndepartementets rundskriv om Rikspolitiske retningslinjer. Det er lagt ved 
et kart som viser eksempel på bruk av Rikspolitiske retningslinjer i kommuneplanen. Kapittel 
3 inneholder en statusrapport om NVEs opplegg for differensiert forvaltning. 

Verneverdier og arealtilstand/inngrepsstatus skal legges til grunn for klasseinndelingen av 
vernede vassdrag. Dette framgår av definisjonen av klassene. Klasseinndeling krever derfor 
kjennskap til verneverdiene og inngrepsstatus for det enkelte vassdrag. Kapittel 4 orienterer 
kort om hvordan man kan fa tak på denne informasjonen og tar blant annet opp prosjektet 
"Inngrepsindikator for vassdragsinngrep". Prosjektet har utviklet metoder for å kvantifisere 
og systematisere opplysninger om inngrep i vassdrag. Kapitlet inneholder også et eksempel 
på bruk av Rikspolitiske retningslinjer og Differensiert forvaltning i praksis. 

Kapittel 5 tar opp juridiske virkemidler for å regulere inngrep og tiltak i vassdrag. De 
viktigste lovene er plan- og bygningsloven, lov om vassdragene, lov om laksefisk og 
innlandsfisk mv. og forurensningsloven. Rikspolitiske retningslinjer og Differensiert 
forvaltning kan fa betydning for anvendelsen av disse lovene, og dermed på hvilke tiltak som 

• \ kan/ikke kan gjennomføres. Det bør også tas hensyn til Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag når offentlige myndigheter tar i bruk økonomiske virkemidler, da i første 
rekke gjennom tilskuddsordninger. Siste del av kapittelet tar derfor opp aktuelle 
administrative tiltak. 

Siste del av permen tar for seg arbeidet med verneplanene for vassdrag, som ble sluttført i og 
med at Stortinget vedtok Verneplan IV for vassdrag i 1993. Med det er 340 vassdrag vernet 
mot kraftutbygging. Kapittel 6 gir en oversikt over gangen i verneplanarbeidet, og kapittel 7 
tar opp verneverdier generelt. Temaet i kapittel 8 er effekter av ulike inngrep. ON-håndbok 9 
Inngrep i vassdrag - effekter og tiltak er satt inn i permen. Kapittel 9 gir tips om litteratur der 
man kan finne nærmere informasjon og inneholder en adresseliste. Kapittel 10 er en oversikt 
over alle vernede vassdrag, listet opp fylkesvis. NVEs kart Verneplan for vassdrag er satt inn 
1 permen. 

I kapittel 11 finnes kart over vernede vassdrag i hvert enkelt fylke, sammen med en liste over 
hvilke kommuner i fylket som forvalter ett eller flere vernede vassdrag. Kommuner og fylker 
far bare kart og liste for sitt eget fylke. 

I Oversikt over innholdet i permen - s. I 
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Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 

gitt ved kongelig resolusjon av 10. november 1994, j f .  plan- 
og bygningsloven (PBL) av 14. juni  1985 § 17-1, første ledd. 

Retningslinjene skal også legges til grunn ved be- 
handlingen av enkeltsaker i forhold til planer vedtatt i 

· samsvar med retningslinjene, og de bør tas med i vur- 
deringen av enkeltsaker i forhold til øvrige planer. 

Kommunale og fylkeskommunale organer bør også ta 
hensyn til retningslinjene i sin øvrige forvaltnings- 
virksomhet innenfor de rammer plan- og bygningsloven og 
vedkommende sektorlov gir. 

1. Retningslinjenes virkeområde 

Disse retningslinjene gjelder vernede vassdrag, som er de 
vassdrag eller deler av vassdrag som omfattes av 
Stortingsvedtak av: 
• 6. april 1973, om Verneplan I for vassdrag, 
• 30. oktober 1980, om Verneplan II for vassdrag, 
• 19. juni 1986, om Verneplan III for vassdrag, 
• 1. april 1993, om Verneplan IV for vassdrag. 
Retningslinjene gjelder følgende deler av det enkelte 
verneobjekt avgrenset slik: 
• vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, 
sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde 
langs sidene av disse, 
• andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert 
at har betydning for vassdragets verneverdi. 

2. Saklig virkeområde 

Kommuner og fylkeskommuner 
Berørte kommuner og fylkeskommuner skal legge 
retningslinjene til grunn for planleggingen etter plan- og 
bygningsloven, (jf§ 17-1, 1.·ledd). 

Statlige fagmyndigheter 

Statlige fagmyndigheter skal legge retningslinjene til 
grunn ved sin medvirkning til planlegging og enkelt- 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

De bør bruke retningslinjene i sin øvrige forvaltnings- 
virksomhet innenfor de rammer vedkommende sektorlov gir. 

3. Nasjonale mål for forvaltning av vernede vassdrag 

De nasjonale mål for forvaltningen av de vernede vassdrag 
er gitt ved Stortingets behandling av verneplanene for 
vassdrag, bl.a. i Innst. S. nr 10 (1980-81). 

For å oppnå målene, må det særlig legges vekt på å gi 
grunnlag for å: 
a. unngå inngrep som reduserer verdien for landskaps- 

bilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner 
og kulturmiljø, 

b. sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene, 
c. sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder 

nær befolkningskonsentrasjoner, 
d. sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de 

vernede vassdragenes nedbørfelt som det er faglig 
dokumentert at har betydning for vassdragets 
verneverdi, 

e. sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk 
og reindrift mot nedbygging der disse interessene var 
en del av grunnlaget for vernevedtaket. 

2 3 



4. Retningslinjer for vassdragsbeltet 

Vassdragsbeltets avgrensning og forvaltning bør differensi- 
eres etter registrerte verneverdier og arealtilstand. Det 
anbefales at dette skjer i forbindelse med arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. Et hjelpemiddel i den for- 
bindelse er å dele vassdragsbeltet inn i klasser. Hensikten 
med en inndeling i forvaltningsklasser er å få fram ulike 
kriterier for interesseavveining i de ulike avsnitt av vass- 
dragsbeltet. Nedenfor angis tre klasser som anbefales 
benyttet. Kommunene kan også definere andre klasser 
tilpasset lokale forhold. 

Klasse 1 
Beskrivelse 
Vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, som har eller 
kan få stor betydning for friluftsliv. 

Forvaltning 
Inngrep som er til skade for pedagogiske verdier, 
friluftslivsverdier, herunder fiske og framkommelighet i 
og langs vannstrengen, eller opplevelsesverdier, bør 
unngås. 

Klasse 2 
Beskrivelse 
Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vann- 
strengen, og hvor nærområdene består av utmark, 
skogbruksområder og jordbruksområder med spredt 
bebyggelse. 

Forvaltning 
Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. 
Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs 
vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del 
av vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis 
eller i sum medfører endringer av en viss betydning i 

selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede 
plante- og dyrearter og mindre områder med store 
verneverdier bør gis særlig beskyttelse. 

Klasse 3 
Beskrivelse 

Vassdragsbelte som er lite berørt av moderne men- 
neskelig aktivitet, og som derfor har stor opplevelses- 
verdi og vitenskapelig verdi. 

Forvaltning 

Det er svært viktig å bevare naturens preg av å være lite 
berørt av moderne menneskelig aktivitet. Alle former for 
omdisponering av arealer i vassdragsbeltet bør unngås. 
Vannkvalitet og naturlig vannføring må søkes opprett- 
holdt, og alle former for inngrep som reduserer vass- 
dragets verdi må søkes unngått. 

5. Ansvar for oppfølging 

4 

Ansvaret for å følge opp disseretningslinjene i forhold til 
planmyndighetene i kommunene og fylkeskommunene 
tillegges følgende instanser: 
a. Miljøverndepartementet har overordnet ansvar for 

generell veiledning, utvikling og oppfølging i forhold 
til disse retningslinjene. Ansvaret skal utøves i nært 
samarbeid med andre berørte departementer. 

b. Miljøverndepartementets og Nærings- og energi- 
departementets underliggende etater vil: 
- sørge for å øke kunnskapsnivået om verneverdiene 

tilknyttet de vernede vassdrag, 
- utarbeide informasjon om effekter av inngrep i og 

ved vassdrag. 
c. Fylkesmannen, fylkeskommunen, samisk kultur- 

minnevern og statlige fagmyndigheter har ansvar for 
å gi opplysninger om verneverdier tilknyttet de 
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4 Inngrep og verneverdier. Bruk av Rikspolitiske retningslinjer 
og retningslinjer for differensiert forvaltning 

Verneverdier og arealtilstand/inngrepsstatus (heretter kalt inngrepsstatus) skal legges til grunn 
for klasseinndelingen av vernede vassdrag. Dette framgår av definisjonen av klassene. Klasse- 
inndeling krever derfor kjennskap til verneverdiene og inngrepsstatus for det enkelte vassdrag. 

Inngrepsstatus er et uttrykk for graden av påvirkning i og langs et vassdrag og skiller det fra 
vassdragets naturlige tilstand. En framstilling av inngrepsstatus kan gjøres på bakgrunn av 
skjønn med utgangspunkt i lokalt kjennskap til vassdraget. 

Det pågår i NVE-regi en utvikling av en EDB-modell som tar sikte på å gi et bilde av et 
vassdrags inngrepsstatus. Modellen gjør bruk av opplysninger om inngrep fra NVEs egne 
registre og de informasjonene som finnes på grunnlagskartet som brukes. Det kan også hentes 
inn informasjon fra andre registre. På denne og neste side gjennomgås prosjektet "Inngreps- 
indikator for vassdragsinngrep". 

Grunnlaget for vern og verneinteressene vil være viktige elementer ved klasseinndeling av 
vassdrag. Det finnes ingen sentral oversikt over materialet som beskriver verneverdiene. 
Fylkesmennenes miljøvernavdelinger og NVE sitter i dag med den beste oversikten, selv om 
den også er mangelfull. Sentralforvaltningen v/DN og NVE arbeider med å samle inn så mye 
av dette materialet som mulig, men dette er et langsiktig arbeid. Informasjonen vil også bli 
lagt inn som referanser i NVEs vassdragsregister, knyttet til de enkelte vassdragene. Det vil 
være en målsetting å kartfeste informasjoner om verneverdier slik at de på samme måte som 
"Inngrepsindikator for vassdrag" kan inngå som underlag for klasseinndeling. 

I kapittel 9 gis en oversikt over hoveddokumentene i verneplanarbeidet. Disse inneholder refe- 
ranser til en del undersøkelser som er gjort, og det refereres en del annen litteratur om verne- 
planene og litteratur av mer generell interesse i forbindelse med vassdragsforvaltning. 

Inngrepsindikator for vassdrag 

I første halvår av 1994 har Norges vassdrags- og energiverk, Direktoratet for naturforvaltning 
og Fylkesmennenes miljøvernavdelinger i henholdsvis Aust-Agder og Sogn og Fjordane ut- 
viklet et prosjekt som heter "Inngrepsindikator for vassdrag". Prosjektets mål er å nyttiggjøre 
den samlede kunnskapen om inngrep i og ved vassdrag, som et hjelpemiddel i forvaltningen 
av vassdrag. Prosjektet har utviklet metoder for å kvantifisere og systematisere disse 
påvirkningene. Resultatet er digitalt produserte kart som viser inngrepsstatus i vassdrag, og 
målet er at dette skal nyttes som støtte i fastsettingen av forvaltningsklasser i vernede vass- 
drag. 

I prosjektet blir informasjon fra forskjellige databaser behandlet sammen. Mange forskjellige 
informasjoner om inngrep foreligger på digital form eller stedfestet på en slik måte at de kan 
brukes i digital kartografisk behandling. Det gjelder såvel dammer som holder et vannspeil, 
veier, tettsteder, elveforbygninger osv. De forskjellige inngrepene blir "vektet" etter størrelse 
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av inngrepet, og virkningen av dem blir gradert etter avstand i meter fra inngrepet. På denne 
måten vil systemet f.eks. fange opp effekten av en riksvei langs et vassdrag, selv om dette 
ikke direkte er et inngrep i selve vannstrengen. 

De forskjellige inngrepene og avstandene dem i mellom blir veid sammen, og effekten på 
vassdraget blir klassifisert i fire klasser. Disse er: 

A. Vassdragsstrekninger med stor grad av inngrep. Disse vil som regel ligge i tett befolkede 
områder eller områder som f.eks. er preget av store veier eller jernbane. 

B. Vassdragsstrekninger med middels grad av inngrep. Disse vil som regel ligge i jord- 
bruksområder. 

C. Vassdragsstrekninger med liten grad av inngrep. Disse vil som regel ligge i tilnærmet 
ubebodde områder. 

( 

'\.. _ D. Vassdragsstrekninger der vi ikke har registrert menneskelige inngrep i det hele tatt. 

Resultatet av sammenveiingen blir et kart som deler vassdraget inn i en fin mosaikk etter 
status for menneskelige inngrep. Kartet kan danne utgangspunkt for klasseinndeling. Det er 
gjort sammenligning av en klasseinndeling på bakgrunn av skjønn mot en klasseinndeling 
etter inngrepsindikatoren. Sammenligningene viser et relativt godt samsvar, og indikerer at 
EDB-modellen kan utvikles til et verktøy som kan brukes som støtte for klasseinndeling av 
vassdrag. 

Som tilleggskart kan en produsere kart som viser inngrepene direkte, og kart som illustrerer 
hvilken virkning disse inngrepene har i eller i nærheten av vassdraget. 

Styrken ved denne måten å produsere inngrepskart, er at det kan gjøres rasjonelt ut fra de 
databaser som er tilgjengelig. Dette gir et enhetlig grunnlag for alle vassdrag, og sikrer 
dermed et likt utgangspunkt ved behandlingen av vassdragssaker. Det foreligger pr. i dag ikke 
like omfattende informasjon om alle deler av alle vassdrag. Prosjektet tar også bare hensyn til 
inngrep og ikke til verneverdier, men metoden bør kunne anvendes også her hvis en har en 
systematisk oversikt over verneverdier. Resultatene så langt synes svært gode. 

Eksempel på bruk av rikspolitiske retningslinjer og retningslinjer for differensiert for- 
valtning 

Det er flere lover som berører inngrep i vassdrag, og det er følgelig flere myndigheter som har 
et ansvar ved vurdering av inngrep i vassdrag. Under presenteres et eksempel på mulig saks- 
behandling av et inngrep i vassdrag. Eksemplet er konstruert, og tar for seg spørsmål som kan 
dukke opp i en slik sak. Hensikten med eksemplet er ikke å vise en ideell saksgang, men 
illustrere hvordan rikspolitiske retningslinjer og retningslinjer for differensiert forvaltning av 
vernede vassdrag vil virke inn på ulike måter ved behandlingen av en sak. 
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Eksempel: grusuttak i vassdrag 

Bonden Ola som eier en middels stor gård ned mot et verna vassdrag planlegger å starte opp 
med uttak av grus i elva for salg. Fordi han vet at han må avklare virksomheten i forhold til 
lovverket, tar han kontakt med miljøvernrådgiveren i kommunen. 

(_j 

Av miljøvernrådgiveren får han følgende opplysninger: 

lokaliteten for den planlagte virksomheten er i en del av vassdraget som 
befinner seg i klasse 2. Denne klassen skal preges av følgende forvaltning: 

"Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer for- 
holdene i kantvegetasjonen og i de områdene som oppfattes som en del av 
vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører 
endringer av en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder 
for truede plante- og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør 
gis særlig beskyttelse." 

Klasseinndelingen er skjedd i samråd mellom kommunen, fylkesmannen og 
Norges vassdrags- og energiverk, og er for den lokale forvaltningen stadfestet 
gjennom kommuneplanens arealdel. 

grusuttak av en viss størrelse må meldes til kommunen etter plan- og bygnings- 
loven § 84. Uttaket kan komme i strid med kommuneplanens arealdel som 
nylig er vedtatt. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er lagt til 
grunn for kommuneplanen. 

grussuttak kan være konsesjonspliktig etter vassdragsloven, dersom det berører 
allmenne interesser i noen grad. 

dersom grusuttaket ikke behandles etter vassdragsloven, og uttaket påvirker 
arters produksjonsmulighet, eller øker/forskyver fangsten av fisk, vil det være 
nødvendig med tillatelse etter lakse- og innlandsfiskeloven 

Ved vurdering mot vassdragsloven vil retningslinjer for differensiert forvaltning få betydning 
for hvordan inngrepet vurderes. I disse retningslinjene angis hvordan grusuttak kan skade 
verneverdiene, og at denne inngrepstypen derfor bør vurderes middels til meget restriktivt i 
den klassen som gjelder for det aktuelle stedet, klasse 2. Inngrepet skal allikevel gis en 
selvstendig vurdering med utgangspunkt i de forhold som måtte være spesielle, både for 
inngrepet som sådan og for vassdraget. 

Rikspolitiske retningslinjer vil også ligge til grunn for og utgjøre rammer for behandlingen av 
inngrepssaker etter vassdragsloven. 

Dersom inngrepet behandles etter vassdragsloven, er tillatelse etter lakse- og innlandsfiske- 
loven ikke nødvendig. Ellers vil dette måtte vurderes, og da bør rikspolitiske retningslinjer 
brukes i vurderingen. Også retningslinjer for differensiert forvaltning kan brukes som veiled- 
ning i saksbehandlingen. 
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Ved vurdering av inngrepet i forhold til plan- og bygningsloven, vil saken avhenge av hva 
vassdragsbeltet er utlagt som i kommuneplanens arealdel. Rikspolitiske retningslinjer skal 
ligge til grunn for utarbeidelsen av denne, og skal inngå i vurderingen og tillegges vekt ved 
eventuell søknad om dispensasjon fra av arealdelen. Retningslinjer for differensiert forvalt- 
ning kan brukes som veiledning i behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven. 
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5 Myndigheter og lover 

Avsnittet tar opp juridiske virkemidler for å regulere inngrep og tiltak i vassdrag. De viktigste 
lovene er plan- og bygningsloven, lov om vassdragene, lov om laksefisk og innlandsfisk mv. 
og forurensningsloven. Rikspolitiske retningslinjer og Differensiert forvaltning kan få betyd- 
ning for anvendelsen av disse lovene, og dermed på hvilke tiltak som kan/ikke kan gjennom- 
føres. Det bør også tas hensyn til Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag når offent- 
lige myndigheter tar i bruk økonomiske virkemidler, da i første rekke gjennom tilskudds- 
ordninger. Siste del av avsnittet tar derfor opp aktuelle administrative tiltak. 

I JURIDISKE VIRKEMIDLER FOR Å REGULERE INNGREP OG TILT AK I 
VASSDRAG 

(- \ 

, Generelt 
Det finnes ikke noe spesielt regelverk som omhandler vernede vassdrag. Virkemidler for å 
ivareta miljøhensyn i vassdrag er i dag innarbeidet i en rekke lover. Det innebærer at flere 
forvaltningsmyndigheter er tillagt ansvar for å ivareta miljøhensyn ved forvaltningen av de 
vernede vassdragene. 

Nærmere om Rikspolitiske retningslinjer og Differensiert forvaltning 
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag og Differensiert forvaltning er laget for at 
Stortingets gjentatte henstillinger om å unngå inngrep i de vernede vassdragene skal følges 
opp. 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag ble vedtatt av regjeringen 10.11.94. 
Retningslinjene gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter rammer for sine 
oppgaver etter plan- og bygningsloven som skal bidra til å oppnå de nasjonale mål for 
forvaltningen av de vernede vassdragene. I tillegg kan retningslinjene også ha betydning for 
avgjørelser etter sektorlover. Hvorvidt retningslinjene kan tillegges vekt under skjønns- 
utøvelsen ved avgjørelser som treffes etter andre lover, vil i utgangspunktet bero på en 
tolkning av vedkommende lov. 

Differensiert forvaltning er et opplegg som er under utvikling av vassdragsmyndighetene ved 
Norges vassdrags- og energiverk. Utgangspunktet for arbeidet med differensiert forvaltning er 
at inngrep i vernede vassdrag som i noen grad berører allmenne interesser, skal konsesjons- 
behandles etter vassdragslovens §§ 104-105. Siktemålet med differensiert forvaltning er å 
gjøre det mer forutsigbart om et inngrep vil få tillatelse eller ikke. På sikt vil det være ønskelig 
at opplegget forenkler konsesjonsbehandlingen, både for den enkelte tiltakshaver og 
forvaltningen. 

For å si noe om konsekvensen av Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag og 
Differensiert forvaltning, gis det nedenfor en kort innføring i de lovene som oftest kommer til 
anvendelse på virksomhet i og ved vernede vassdrag. 
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1. Plan- og bygningslov av 1985 

Lovens formål og virkeområde 
Formålet med plan- og bygningsloven er bl.a. at plan- 
legging etter loven skal legge til rette for samordning av 
statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet, samt 
gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og 
om utbygging. Gjennom planlegging og ved 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, jf. § 2. 

Loven gjelder for hele landet, herunder også for vassdrag. 
Med vassdrag menes alle elver og bekker, innsjøer og 
andre vannsamlinger som har stadig tilløp, jf. Ot.prp. nr. 
56 (1984-85) s. 49. 

§ 2 Formål 
Planlegging etter loven skal legge til 

rette for samordning av statlig, fylkes- 
kommunal og kommunal virksomhet og 
gi grunnlagfor vedtak om bruk og vern 
av ressurser og om utbygging. 

Gjennom planlegging og ved 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. 

Ved planlegging etter loven her skal 
det spesielt legges til rette for å sikre 
barn gode oppvekstvilkår. 

Loven legger ansvaret til alle politiske nivåer, men med kommunen i en særlig viktig funksjon 
og med myndighet til å vedta kommunale planer med rettsvirkninger. 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
Gjennom plan- og bygningsloven skal fylkeskommunene 
og kommunene foreta planlegging innenfor egne grenser. 
For at nasjonale målsettinger for forvaltningen av de 
vernede vassdragene skal oppnås, er det utarbeidet Riks- 
politiske retningslinjer for vernede vassdrag som gir 
rammer og retningslinjer for kommunale og fylkes- 
kommunale planer, jf. plan- og bygningsloven § 17-1 
første ledd. 

§17-1 Rikspolitiske bestemmelser 
1. ledd: 

Kongen kan stille opp generelle mål 
og rammer og gi retningslinjer for den 
fysiske, økonomiske og sosiale utvikling 
i fylker og kommuner som skal legges til 
grunnfor plan/eggingen etter denne lov. 

Retningslinjene skal kommuner og fylkeskommuner legge til grunn for planlegging og ved 
behandling av enkeltsaker i forhold til planer vedtatt i samsvar med retningslinjene. Videre er 
statlige fagmyndigheter som etter§ 9-3 skal medvirke i planprosessen forpliktet til å følge opp 
retningslinjene, jf. §§ 20-5 og 27-2, om deres rolle som høringsorgan med innsigelsesmulig- 
het. I tillegg bør offentlige myndigheter bruke retningslinjene i sin øvrige forvaltningsvirk- 
somhet innenfor de rammer plan- og bygningsloven og vedkommende sektorlov gir. 

Kommunal arealplanlegging 
De faglige begrunnelsene for vern varierer fra vassdrag til vassdrag. Det er derfor nødvendig å 
forvalte de ulike vassdragene og delene av vassdragene forskjellig etter beliggenhet og miljø- 
tilstand på en slik måte at de verdifulle kvalitetene i det aktuelle området blir tatt vare på. 

Grunnlaget for en slik tilpasset forvaltning av de vernede vassdragene legges ved utarbeidelse 
og revisjon av kommuneplanens arealdel. I Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
er det gitt kriterier for avgrensning og inndeling av vassdragsbeltet i tre anbefalte forvaltnings- 
klasser ut fra registrerte verneverdier og arealtilstand. Klasseinndeling vil være et hjelpe- 
middel i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og for å få fram ulike 
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kriterier for avveining i ulike typer vassdragsavsnitt. Klasseinndelingen er samordnet med de 
klasser som benyttes i Differensiert forvaltning av vernede vassdrag. 

Selve inndelingen i klasser skal følge kravene til planprosess som er fastsatt i plan- og byg- 
ningsloven. Loven legger stor vekt på samråd, medvirkning og informasjon. Kommunen skal 
søke samarbeid med berørte offentlige myndigheter, organisasjoner m.fl. tidlig i arbeidet med 
planleggingen av vernede vassdrag. Fylkesmannen, fylkeskommunen, samisk kulturminne- 
vern og statlige fagmyndigheter har på sin side ansvar for å gi opplysninger om verneverdier 
og annen informasjon tilknyttet de vernede vassdragene, samt å se til at kommunen følger opp 
retningslinjene. Inndeling i forvaltningsklasser vil derfor avgjøres av kommunen i nært sam- 
arbeid med fylkeskommunen og statlige fagmyndigheter. 

Kommentardelen til Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag med tilhørende vedlegg 
1 og eksempelkartet gir nærmere veiledning i hvordan retningslinjene kan fremmes i den 
kommunale planleggingen. 

Kommunens mulighet til å styre arealbruk 
Plan- og bygningsloven krever at det sendes søknad for 
alle bygge- og anleggstiltak som inngår i kravet om byg- 
getillatelse (kap. XVI) og melding for bygge- og an- 
leggsarbeider etter bl.a. §§ 81 og 84. Det siste gjelder 
bl.a. landbruksbebyggelse, vegbygging, anlegg i vass- 
drag (f.eks. demninger, forbygninger, rørtunneler, 
terskler, laksetrapper) og ellers masseuttak og fyllings- 
arbeider. 

Når byggetillatelse/melding skal vurderes, kan kommu- 
nen ikke utøve fritt skjønn utover de rammer loven, for- 
skrifter og planvedtak setter. Dette betyr at kommunen 
må ha en lovhjemmel for å kunne avslå bygge- 
søknad/melding. Rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag gir isolert sett ikke hjemmel for å avslå bygge- 
søknad/melding. 

§ 20-6 Virkninger av kommuneplanen 
Kommuneplanen skal legges til grunn 

ved planlegging, forvaltning og utbyg- 
ging i kommunen. 

Arbeid og tiltak som nevnt i § §  81, 84, 
86a, 86b, og 93 samt fradelingaveien- 
dom til slike formål må, når ikke annet 
er bestemt, ikke være i strid med areal- 
bruk eller bestemmelser fastlagt i ende- 
lig arealplan. Det samme gjelder andre 
tiltak som kan være til vesentlig ulempe 
for gjennomføringen av planen. For 
områder som skal båndlegges for nær- 
mere angitte formål i medhold av denne 
eller andre lover, jf § 2-4 første ledd nr. 
4, er virkningen av arealdelen begrenset 
til 4 år fra planen er vedtatt av kommu- 
nestyret. Departementet kan etter søk- 
nad fra kommunenfor/enge virkningen 
med nntil 2 år. 

Planer med rettsvirkning gir kommunen hjemmel til å 
vurdere og eventuelt stanse bygge- og anleggsvirksomhet 
dersom de er i strid med planen. Det er derfor viktig at 
kommunen utarbeider slike planer også for vassdragene. 
Arealdelen av kommuneplanen, reguleringsplan og 
bebyggelsesplan rar direkte bindende rettsvirkning. Dette 
innebærer at arbeid og tiltak etter lovens §§ 81, 84, 86 a og 93, samt fradeling, ikke må være i 
strid med arealbruk eller bestemmelser fastlagt i endelig arealplan. Det samme gjelder andre 
tiltak som kan være til vesentlig ulempe for gjennomføringen av planen, jf. §§ 20-6, annet 
ledd og 31. 

Når ikke annet er bestemt, gjelder 
kommuneplanens arealdel foran eldre 
rikspolitiske bestemmelser, regulerings- 
plan eller bebyggelsesplan, men faller 
bort i den utstrekning den strider mot 
slike bestemmelser som senere blir gjort 
gjeldende. 
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§ 31 Virkninger av reguleringsplan 
nr. I. I. ledd 

I. Endelig reguleringsplan er straks bindendefor alle arbeid og tiltak som nevnt i § §  8/,84. 86a, 86b og 93 
innenfor planens område. Det samme gjelder fradeling til slike formål. Grunnen kan heller ikke på annen måte 
tas i bruk eller fradeles ti/formål som vil vanskeliggjøre gjennomføringen av planen. 

Kommunen har også hjemmel til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter §33. 

§ 33 Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid 
I. ledd: 

Finner det faste utvalget for plansaker selv at et område bør reguleres eller omreguleres, kan utvalget selv 
bestemme at eiendommer innenfor området ikke må deles og arbeid eller tiltak som nevnt i § §  81, 84, 86a, 86b 
og 93 ikke settes i gangfør reguleringsspørsmålet er endelig avgjort. Det samme gjelder andre tiltak som vil 
kunne vanskeliggjøre planlegging eller gjennomføring av planen. 

Kommunen har hjemmel til å dispensere fra plan, jf. § 7. Ved dispensasjon fra planer som 
bygger på Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, må retningslinjene inngå i vurde- 
ringene av om særlige grunner foreligger. I saker som kan innebære vedtak om dispensasjon 
fra plan, og som har betydning i forhold til retningslinjene, skal fylkeskommunen og statlig 
fagorgan som saken direkte berører, få anledning til å uttale seg før dispensasjon gis. 

§ 7 Dispensasjon 
I. ledd: 

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende bestemmelse, 
etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, vedtekt eller forskrift. 
Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til kommuneplan, reguleringsplan eller 
bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i vedkommende plan, lagt til det faste utvalgetfor plansaker 
etter denne lovs§ 9-1. Det faste utvalgfor plansaker er videre dispensasjonsmyndighet etter§§ 17-2, 23 og 33 
i loven her. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

3. ledd: 
Før det gjøres vedtak, skal naboer og gjenboere varsles på den måten som nevnt i§ 94 nr. 3. Særskilt varsel 

er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter§ 93 eller 
når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Ved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, 
reguleringsplan, bebyggelsesplan eller fra denne lovs§§ 17-2 og 23, skal fylkeskommunen og statlige myndig- 
heter hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt høve til å uttale seg før dispensasjon gis. 

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven 
Det er lagt fram forslag til endringer i plan- og bygningsloven (Ot. prp. nr. 39 (1993-94)). 
Proposisjonen inneholder blant annet forslag om ett søknadssystem, felles for alle saker, som 
utgangspunkt for saksbehandlingen. Gjeldende § 93, som beskriver de fleste tiltak som er 
søknadspliktige i dag, foreslås derfor utvidet ved at meldepliktige tiltak m.fl. gjøres 
søknadspliktige og tilpasset de forslag som ellers foreligger. 

(Forslag til ny § 93 står på neste side.) 
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Forslag til n y §  93 Tiltak som krever søknad og tillatelse 
1. ledd: 

Følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, må ikke utføres uten at søknad, og eventuelt 
søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse: 
a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av varig, midlertidig eller transportabel 

bygning, konstruksjon eller anlegg. 
b) Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a. 
c) Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under a. 
d) Riving av tiltak som nevnt under a. 
e) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner. 
f) Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse 

av bolig. 
g) Oppføring av innhegning mot v.eg, skilt eller reklameinnretninger o.l. 
h) Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år. Slik tillatelse er ikke nødvendigfor deling som 

skjer som ledd i jordskifte. 
i) Vesentlig terrenginngrep. 
j) Anlegg av veg eller parkeringsplass. 

I tillegg foreslås det at departementet i forskrift gjør unntak fra søknadsbehandlingen for 
følgende tiltak (Ot.prp. nr.39 (1993-94) s. 142): 
- tiltak som konsesjonsbehandles etter energi- og vassdragslovgivningen 
- offentlige veg- og jernbaneanlegg som er avklart i regulerings- eller bebyggelsesplan 
- landbruksveger behandlet etter forskrift til landbrukslovgivningen. 
Planleggingsbestemmelsene i loven berøres ikke av disse forslag til unntak. Unntakene gjelder 
bare saksbehandlingen, ikke tiltaket som sådant. 

2. Lov om vassdragene av 1940 

Generell lov 
Vassdragsloven er den generelle loven for vassdrag som styrer utnyttelsen av vassdragene. 

Konsesjonsplikt 
§ 8 er en hovedbestemmelse i loven som legger begrens- 
ninger på nærmere definert bruk av vassdrag som kan 
være til skade for private eller allmenne interesser, der- 
som ikke tillatelse foreligger eller hjemmel i lov. Det kan 
gis tillatelse (konsesjon) til tiltak i vassdrag som berører 
allmenne interesser, jf. §§ 104-105. Tiltaket må berøre 
allmenne interesser "i noen grad" for at konsesjons- 
behandling vil være nødvendig. Det kan knyttes vilkår til 
konsesjonen, jf. § 106. I retningslinjer for inngrep i 
vassdrag som er utarbeidet av vassdragsmyndighetene 
(NVE-publikasjon nr. 02 1993), gis det kriterier for når 
det normalt vil være nødvendig med konsesjon for gjen- 
nomføring av tiltak. 

§8 
Uten særlig adkomst eller hjemmel i 

lov må ingen, selv om det skjer ved fore- 
tak på egen grunn, 
a) forandre et vassdrags leie eller 

strømmens retning, øke eller 
minske vassføringen enten i 
det hele eller til visse tider 
eller heve eller senke 
vasshøyden eller 

b) legge lense, gjerde eller bygge 
i eller over vassdrag, 

såfremt derved voldes skade eller fare 
for annens eiendom eller rettigheter, 
utilbørlig hinder for ferdsel eller fløting 
eller i øvrig skade eller fare av noen 
betydningfor almene interesser. 
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§ 104 
1. Når det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe, skal tiltak i vassdrag gjennomføres slik at de er 

så lite til skade eller ulempe for allmenne interesser som mulig. 
2. Uten tillatelse av Kongen må det ikke iverksettes noe vassdragstiltak som kan ventes å medføre skade eller 

ulempe av noen betydningfor allmenne interesser. 
3. Det som her er fastsatt, skal også gjelde ved ombygging, påbygging eller endring av eldre anlegg. 
4. Tillatelse til midlertidige rådgjerder som går inn under punkt 2 eller 3, kan gis av Norges vassdrags- og 

energiverk når de er nødvendige ved bygging i eller ved vassdrag, eller ved velings- eller 
opprenskningarbeid. 

§ 105 
Uten tillatelse av Kongen må det ikke iverksettes noe vassdragstiltak som kan ventes å medføre at dyrket eller 

dyrkbar jord eller naturlig eng, skog, torvmyr eller beitemark settes under vatn eller på annen måte ødelegges i 
så stor utstrekning at det etter forholdene på stedet må anses skadeligfor almene interesser. 

§ 106 
punkt 1 og 2: 
1. Tillatelse etter§ 104, punkt 2-4, o g §  105 kan bare gis når det antas at tiltaket medfører slik nyttefor 

samfunnet at skadenfor de offentlige eller almene interesser mer enn oppveies. 
2. I tillatelsen kan settes slike vilkår som finnes påkrevd av hensyn til de offentlige eller almene interesser som 

tiltaket utsetter for skade eller av hensyn til samfunnets nytte av tiltaket. 

Allmenne interesser 
Det er ikke gitt noen klar og uttømmende definisjon av hva som regnes som allmenne 
interesser. Begrepet er vidtfavnende, og vil innholdsmessig variere med tid og samfunns- 
forhold. I de nevnte retningslinjene nevnes fri fiskegang, allmenn ferdsel, naturvern, frilufts- 
liv, vitenskapelig interesse, kultur- og landskapshensyn m.v. som eksempler på allmenne 
interesser. I en Høyesterettsdom fra 1993 (vedr. grusuttak i Gaulosen, Gaula) hvor uttrykket 
allmenne interesser ble tolket, heter det: "Når en lovbestemmelse henviser til allmenne inter- 
esser, må dette forstås som det til enhver tid anses som allmenne interesser, med mindre det 
av sammenhengen, lovens forarbeider eller på annet grunnlag kan utledes en begrensning." 

Differensiert forvaltning 
Vassdragsmyndighetenes opplegg for differensiert forvaltning tar sikte på å forbedre forutsig- 
barheten når det gjelder hvilke tiltak som kan forventes å få konsesjon, og hvilke som ikke 
kan. 

Forslag til ny vassdragslov 
Vassdragslovutvalget har lagt fram en utredning med forslag til ny lov om vassdrag og grunn- 
vann (NOU 1994: 12) som vil erstatte den eksisterende vassdragsloven. Utvalget foreslår at 
vern av vassdrag lovfestes, primært fordi dette vil gi bedre rettsgrunnlag for å ivareta verne- 
verdier mot andre inngrep enn kraftutbygging. 

Det foreslås at lovfestingen skal skje ved at lovteksten henviser til vernevedtakene, og at en 
samlet oversikt over de vernede vassdragene tas inn i Norsk Lovtidend av informasjons- 
hensyn. 

Utvalget foreslår at det legges opp til en særskilt avveiningsnorm for myndighetsutøvelse etter 
vannressursloven når det fattes vedtak som gjelder vernede vassdrag. Vernehensynene skal 
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tillegges vesentlig vekt, og det skal stilles krav til begrunnelse når det gis konsesjon til 
inngrep i vernede vassdrag. 

3. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv av 1992 

Lovens formål 
Loven har som formål å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og 
deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes 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 fritidsfiskere. 

Vern av fiskens leveområder 
Hensyn til fiskeområder og fiskens leveområder skal innpasses i kommunens og fylkets over- 
siktsplanlegging etter plan- og bygningsloven, jf. § 7, første ledd. 

( ' ,  Loven har en biotopvernbestemmelse for å bevare artenes leveområder. Med hjemmel i lovens 
§ 7, annet ledd kan det fastsettes forbud mot anlegg, bygging og annen virksomhet eller bruk 
av vannressurser dersom dette er nødvendig for å bevare eller utvikle fiskens livsmiljø. 
Bestemmelsen skal verne mindre områder med særlig betydning for fisken, eller for truede 
eller sårbare arter. § 7 er særlig rettet mot mindre inngrep med store økologiske konsekvenser, 
f.eks. utgravinger i elvebunnen, dumping av stein, bygging av klopper eller annet som kan 
forandre produksjonsforholdene eller hindre fiskens frie vandring. 

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet 
Hensynet ti/fiskeinteresser ogfiskens leveområder skal innpasses i oversiktsplanlegging etter plan- og byg- 

ningsloven i kommune og fylke. 
I områder som har særlig verdifor fiskeressursene, kan Kongenfastsetteforbud mot anlegg, bygging og 

annen virksomhet eller bruk av vannressursene dersom dette er nødvendig for å bevare eller utvikle fiskens 
livsmiljø. Behandlingen av slikt vedtak skjer etter bestemmelsene i lov av I 9. juni 1970 nr. 63 om naturvern nr. 
/8. Departementet kan på forhånd treffe vedtak om midlertidig forbud inntil saken er avgjort. 

Departementet kan gi bestemmelser om fysiske tiltak, herunder terskler ogfiskehøler skal godkjennes. 
Departementet kan forlange at tiltak anlegg eller annen virksomhet som er satt i verk i strid med bestemmel- 

sene i denne paragraf fjernes og at den opprinnelige tilstand i vassdraget blir gjenopprettet. Dersom pålegget 
ikke blir etterfulgt innen den frist som blir satt, kan departementet la arbeidet bli utførtfor vedkommendes 
regning. Utgifter ved dette kan inndrives ved utpanting. 

Andre og tredje ledd gjelder ikke for saker som behandles etter vassdragsloven eller vassdragsregulerings- 
loven. 

Utsetting av fisk 
Det kreves tillatelse for all utsetting av anadrome lakse- 
fisk og innlandsfisk i vassdrag, fjorder og havområder. 
Bestemmelsen gjelder også for levende rogn eller unger 
av disse arter. Det kreves også tillatelse for utsetting av 
andre levende organismer i vassdrag, jf. § 9. Fylkes- 
mannen og Direktoratet for naturforvaltning kan gi til- 
latelse til utsetting for kultiveringsformål. 

Kultiveringstiltak 

§ 9 Utsetting av fisk 
Uten tillatelse fra departementet er 

det forbudt å sette ut anadrome laksefisk 
innlandsfisk og levende rogn eller unger 
av disse arter i vassdrag, fjorder og 
havområder, samt andre levende 
organismer i vassdrag. 

Tillatelse til utsetting kan gis ved for- 
skrift for visse arter og områder eller 
ved enkeltvedtak etter søknad. 
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For å få kontroll over det omfattende kultiveringsarbeidet som gjøres i form av tekniske inn- 
grep i vassdrag, f.eks. kulpegraving, utlegging av store steiner og bygging av terskler og fiske- 
trapper, er det vedtatt forskrift (18.12.1992) om tekniske kultiveringstiltak og inngrep i vass- 
drag. Slike inngrep kan bidra til å øke beskatningen på en uheldig måte dersom de ikke utføres 
riktig. 

§ I Generelle forbud 
Uten tillatelsefra.fylkesmannenforbudt å sette i verk: 
a) fysiske tiltak som i påviselig grad forringer produksjonsmulighetenefor fisk og andre ferskvanns- 

organismer. 
b) tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av større 

steiner, som kan øke fangsten av fisk på stedet eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget. 
c) tekniske kultiveringstiltak som har til hensikt åforandre en eller flere arters produksjon, bestandsstørrelse 

eller utbredelse 
Forbudet i a og b gjelder uavhengig av formålet med tiltaket. Bestemmelsen i a og b gjelder ikke dersom tiltaket 
er behandlet etter vassdragsloven eller vassdragsreguleringsloven. 

c ~ 1  Det er også en egen forskrift om etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk og kreps. 

4. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) av 1981 

Lovens formål 
Lovens formål er å verne det ytre miljø mot forurens- 
ninger og å redusere eksisterende forurensning, samt å 
fremme en bedre behandling av avfall, jf. § 1. 

Lovens hovedregel 
Forurensningslovens utgangspunkt er at det er forbudt å 
ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for 
forurensning, jf. § 7. Som forurensning regnes bl.a. til- 
førsel av fast stoff, væske eller gass til vann, og dessuten 

tiltak som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt 
skade eller ulempe, j f §  6. Forbudet rammer både direkte 
utslipp og andre aktiviteter som kan medføre 
forurensning av vassdraget. Både utslipp av avløpsvann 
og overvann er i utgangspunktet forbudt, men kan 
tillates. Også minsket vannføring kan være forbudt hvis 
det medfører at forurensningen øker. 

§ I (lovens formål) 
Denne lov har til formål å verne det 

ytre miljø motforurensning og åredu- 
sere eksisterendeforurensning, åredu- 
sere mengden av avfall og å fremme en 
bedre behandling av avfall. 

loven skal sikre en forsvarlig miljø- 
kvalitet, slik at forurensninger og avfall 
ikke fører til helseskade, går ut over 
trivselen eller skader naturens evne til 
produksjon og selvfornyelse. 

§ 7 (plikt til å unngå forurensning) 
I. ledd: 

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk 
noe som kan medføre fare for forurens- 
ning uten at det er lovlig etter§§ 8 eller 
9, eller tillatt etter vedtak i medhold av 
§ / / .  

§ 6 (hva som forstås medforurensning) 
Medforurensningforstås i denne lov: 

I) tilførsel av fast stoff væske eller gass til luft, vann eller i grunnen, 
2) støy og rystelser, 
3) lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer, 
4) påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skadefor miljøet. 

Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligereforurensning blir til økt skade eller ulempe, 
eller som sammen med miljøpåvirkning som nevnt i nr. I til 4, er eller kan bli til skadefor miljøet. 
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Det finnes flere unntak fra forbudet både med hjemmel i selve loven og i forskrift. I tillegg 
kan det søkes om tillatelse, jf. § 11. Forurensningsmyndighetene skal ved vurderingen av om 
tillatelse skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, legge vekt på om vassdraget er vernet. Er 
vassdraget vernet, bør det tas hensyn til Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 
Dette kan innebære en mer restriktiv praksis i de vernede vassdragene enn i andre vassdrag. 

§ 11 (særskilt tillatelse ti/forurensende tiltak) 
I. ledd: 

Forurensningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til virksomhet som kan medføreforurensning. 
Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi tillatelse uten at det foreligger søknad, og i slik tillatelse gi 
pålegg som trer i stedet for vilkår etter§ 16. 

( 
\ , 

Fylkesmannens miljøvernavdeling kan gi nærmere opplysninger om tiltak i verna vassdrag 
krever tillatelse etter forurensningsloven. 

Enkelte sentrale forskrifter etter forurensningsloven 
Det er utarbeidet flere forskrifter i medhold av forurensningsloven. Av forskrifter som særlig 
har betydning for vernede vassdrag nevnes: 
- Husdyrgjødselforskriftene: Etter forskriften er det ikke tillatt å foreta lagring og spredning av 

husdyrgjødsel som kan føre til forurensning av vassdrag generelt. Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag bør brukes når fylkesmannen finner det nødvendig å gi 
pålegg for å forebygge, begrense eller stanse slik forurensning. 

- Forskrift om bakkeplanering: Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag bør brukes 
når fylkesmannen vurderer søknad om tillatelse for anlegg av planeringsfelt. Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag kan også få betydning når fylkesmannen vurderer ut- 
arbeidelse av forskrift som forbyr all bakkeplanering for bestemte områder pga beliggen- 
heten til vassdraget. 

- Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg: Det kreves tillatelse for utslipp fra bebyg- 
gelse som skal knyttes til separat avløpsanlegg. Rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag kan få betydning når kommunen vurderer søknaden. 

/ 

\ 5. Kort om enkelte andre lover 

Lov om kulturminner av 1978 
Formålet med loven er å verne om våre totale kulturminneverdier som ikke fornybare, 
menneskeskapte miljøressurser, jf. § 1. Også de kulturminner som ikke har formelt vern etter 
kulturminneloven, skal vernes. 

Kulturminner fra inntil 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet, 
jf. § 4. I tillegg kan yngre kulturminner fredes gjennom enkeltvedtak, jf. § 15. Området rundt 
et fredet kulturminne og kulturmiljøer ( områder hvor kulturminner inngår som del av en større 
helhet og sammenheng) kan også fredes etter kulturminneloven, jf. §§ 19 og 20. 

Alle tiltak som berører fredede kulturminner, krever særskilt tillatelse fra kulturminnemyndig- 
hetene. For fredete områder og kulturmiljøer, vil det fremgå av det enkelte fredningsvedtak 
hvilke tiltak som er forbudt. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag bør brukes ved 
behandlingen av søknader om dispensasjoner etter loven. 
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Lov om naturvern av 1970 
Loven gir hjemmel til å verne områder som nasjonalparker, landskapsvernområder, reservater 
og naturminner. I den grad vassdrag ligger innenfor et slikt område vil også vassdragene bli 
vernet. De vernebestemmelsene som gjelder for området vil da også gjelde for vassdraget. 

Lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. av 1985 
Etter loven er det forbudt å sette i gang oppdrettsvirksomhet uten særskilt tillatelse. Utøvende 
myndighet etter loven er Fiskeridirektoratet. 

Lov om helsetjenesten i kommunene av 1982 
Ved lovendring 12. juni 1987 ble det tilføyd et kap. 4a om Miljørettet helsevern. Miljørettet 
helsevern omfatter de faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på helsen. Loven gir hjemmel 
til å vedta landsomfattende forskrifter om miljørettet helsevern, bl.a. om drikkevann. 

Lov om tilskiping av jordbruk (jordlova) av 1955 
Jordloven har ingen regler som direkte griper inn i bruken av vassdragene. Fram til i dag har 
loven ikke blitt praktisert ulikt avhengig av om arealene ligger til verna vassdrag eller ikke. 
Loven har likevel snittflate i forhold til arealbruk langs vernede vassdrag. Det er mulig å ta 
hensyn til verneinteressene, men disse kan ikke tillegges avgjørende vekt etter jordloven slik 
den lyder i dag. 

I forslag til ny jordlov (Ot.prp. nr. 72 (1993-94)) har en bygget ut kapittelet om jordvern. Det 
omfatter forbud mot omdisponering av dyrka mark, den gamle jordøydeleggingslova med 
begrensninger i retten til uttak av myr, forskriftshjemler for drift av jordareal og forbud mot 
nydyrking. I delingsbestemmelsen er det også lagt vekt på at det ved praktiseringen skal tas 
hensyn til godkjente planer for arealbruk. Alle bestemmelsene kan få betydning i forhold til 
vernede vassdrag ved en eventuell strengere praktisering. Samtidig er det ikke noe i veien for 
å differensiere forskriftene om drift av nydyrking avhengig av om tiltaket har virkning for et 
vassdrag som er vernet. Hvordan forskriftene vil bli, er det for tidlig å si noe om. 

II ADMINISTRATIVE TILT AK 

Aktuelle sentrale tilskuddsordninger er: 
- Friluftslivsmidler 

Fiskefondsmidler og lokale fiskestelltiltak 
Aksjon vannmiljø 
Vassdragsplanlegging 
Viltfondsmidler og lokale vilttiltak 
Midler til forsknings- og utviklingsprosjekter 
Tilskudd til opprydding i vassdrag 
Tilskudd til miljøtiltak ved sikringsarbeid 
Tilskudd til nedleggelse av eldre vassdragsanlegg 

Råd og veiledning om de statlige tilskuddsordningene til friluftsliv-, vilt- og fiskeformål, 
Aksjon vannmiljø og vassdragsplanlegging fås i rundskriv om tilskuddsordninger utgitt av 
Direktoratet for naturforvaltning, eller ved henvendelse til fylkesmannens miljøvernavdeling. 
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Nærmere informasjon om forsknings- og utviklingsprosjekt, opprydding, miljøtiltak ved 
sikring og tilskudd til nedleggelse kan fås ved henvendelse til Norges vassdrags- og energi- 
verk. 

Dessuten forvalter Landbruksdepartementet med underliggende etater følgende aktuelle 
tilskuddsordninger: 
1. Areal- og kulturlandskapstillegg 
2. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket 
3. Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap 
4. Tilskudd til bygging av skogsveier 
5. Tilskudd til skogbruksplanlegging 
6. Tilskudd til skogkultur 
7. Tilskudd til etablering av skog på jordbruksareal ute av drift 
8. Tilskudd til drift i vanskelig terreng 
9. Tilskudd til reindriftsanlegg og gjeterhytter i reindriften 
10. Forskrift om godkjenning av gjeterhytter i reindriften 

Tiltakene som omfattes og støttes av de tre førstnevnte tilskuddsordningene, er alle ment å 
være positive bidrag i forhold til natur og miljø, herunder bl.a. vassdrag. Til ordningen 
"investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket" hører tekniske miljøtiltak, miljøplantinger og 
økologiske rensetiltak. Innunder "areal- og kulturlandskapstillegg" hører også redusert jord- 
bearbeiding. 

Skogbrukslovens formålsparagraf sier at "det skal legges vekt på skogens betydning som 
rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet, som livsmiljø for planter 
og dyr og som områder for jakt og fiske". Denne vektleggingen av miljøhensyn er videreført i 
tilskuddsforskriftene (punktene 4 - 8). Dette kan få betydning ved tildeling av tilskudd i 
områder i tilknytning til vernede vassdrag. Av hensyn til verneverdi i vassdraget kan det bl.a. 
stilles vilkår om skogsdrifta, det kan legges bestemte restriksjoner på skogbruket eller det kan 
nektes tilskudd. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag får imidlertid ingen direkte 
rettslig binding i forhold til forvaltningen av tilskuddsmidler og lovverk. Tilskuddsmidlene 
må vurderes i forhold til bestemmelser i skogbruksforskriftene som gir anledning til en av- 
veining mellom skogbruks- og miljøhensyn. 

Tiltak ifølge de to siste punktene (9 og 10) skal ikke belaste andre berørte interesser (som 
f.eks. vernede vassdrag) unødig. Godkjenning og tilskudd er avhengig av at nødvendige 
instanser (herunder fylkesmannens miljøvernavdeling) er forelagt søknaden. 
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6 Bakgrunn og historikk 

Arbeidet med vern av vassdrag har en historikk som framgår av tabell I . 

1960 Anmodning fra Stortinget om utarbeidelse av verneplan 
for vassdrag 

1963 "Gabrielsen-komiteen" fremmet sin innstilling 
1969 Stortingsbehandling av innstillingen, med opprettelse 

av "Kontaktutvalget Kraftutbygging - Naturvern", også 
kalt "Sperstad-utvalget". 

1973 Verneplan I vedtas av Stortinget 95 objekter 
1980 Verneplan II vedtas av Stortinget L145 objekter 
1986 Verneplan III vedtas av Stortinget Ll 95 objekter 
1993 Verneplan IV vedtas av Stortinget som den siste L 340 objekter 

verneplanen (justert) 

Tabell I: Viktige år i arbeidet med Verneplan for vassdrag 

Gjenreisingen av landet etter krigen og oppbygging av kraftkrevende industri var en viktig 
årsak til en kraftig vekst i produksjon og etterspørsel etter elektrisk kraft. Bare i et fåtall 
tilfeller ble det nektet konsesjon til vannkraftutbygging. 

Oppstart 

Særlig fra naturvernhold ble det framholdt at det i for stor grad var automatikk i konsesjons- 
behandlingen av vannkraftprosjekter, og i 1960 ba Stortingets Skog-, vassdrag- og 
industrikomite om at det ble utarbeidet en oversikt over områder hvor samfunnet burde ta 
sikte på å bevare naturen mest mulig uberørt av inngrep som står i sammenheng med 
vannkraftutbygging. "Gabrielsen-komiteen" ble nedsatt samme år for å utrede saken nærmere, 
og denne la i 1963 fram "Innstilling fra Undersøkelseskomiteen vedrørende fredning mot 
vassdragsutbygging av 26. november 1963 ". 

"Sperstad-utvalget" - Verneplan I 

I forbindelse med Stortingets behandling av innstillingen fra Gabrielsen-komiteen, ble 
kontaktutvalget for kraftutbygging-naturvern, "Sperstad-utvalget", oppnevnt i 1969. Utvalget 
skulle fullføre arbeidet med å utarbeide en plan for hvilke vassdrag som varig skulle unntas 
fra kraftutbygging. Utvalget la fram "Rapport fra kontaktutvalget Kraftutbygging-naturvern 
om vassdrag som bør vernes mot kraftutbygging". Innstillingen førte til et vedtak i Stortinget i 
1973 om vern av 95 vassdragsobjekter, senere kalt Verneplan I. 50 objekter fikk 10-års vern, 
mens 35 ble utsatt. Se for øvrig St.prp.nr.4 (1972- 73) og Innst.S.nr.207 (1972-73). 
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Om utvelgelse av vassdrag 

Basis for utvelgelse av vassdrag for vurdering i verneplanene, ble lagt ved Stortingets 
behandling av Sperstad-utvalgets første innstilling: 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

Det skal være variasjon med hensyn til verneinteresser 
Vassdragene skal være av forskjellige størrelse, og noen skal være store 
Vassdragene skal ha en rimelig geografisk fordeling 
Vassdrag som betyr mye for mange mennesker skal prioriteres 
Verneplanen skal ikke medføre for store økonomiske konsekvenser for samfunnet med 
hensyn til dekning av landets elektrisitetsbehov 
Verneverdiene skal tas vare på også mot andre inngrep 

Verneplan II 

Det samme utvalget la i 1976 fram en ny innstilling om vern av vassdrag (NOU 1975: 15) 
r . etter at Stortingets industrikomite ba Industridepartementet vurdere en videreføring av 

verneplanen med det mål å få en endelig verneplan for vassdrag. Verneplan II, som ble vedtatt 
i 1980, medførte vern av ytterligere 50 objekter, mens 13 ble gitt midlertidig vern, se 
St.prp.nr. 77 (1979-80) og Innst.s.nr.10 (1980-81 ). 

Verneplan III 

Verneinteressene i de midlertidige vernede vassdragene ble vurdert nærmere, og i 1983 avla 
Sperstad-utvalget innstilling om disse vassdragene og noen få objekter i tillegg, NOU 1983: 
41-45. 50 objekter ble vedtatt vernet i Verneplan III i 1986, se St.prp.nr.89 (1984-85) og 
Innst.S.nr.243 (1985-86). 

Verneplan IV 

Under stortingsbehandlingen av Verneplan III ble det vedtatt at arbeidet skulle videreføres i 
en Verneplan IV. Denne skulle bl.a. behandle tre nærmere angitte vassdrag og vassdrag i 

r , Samlet plan med særlige verneverdier. I tillegg skulle utvalget vurdere avgrensningen av 
tidligere vernede objekter med uklar avgrensning, og det skulle videreføre arbeidet med 
sikring av verneverdier mot andre typer inngrep. 

Det ble derfor i siste del av verneplanarbeidet lagt vekt på å fylle de "hull" som måtte finnes i 
verneplanen slik den da forelå. Kontaktutvalget, nå under ledelse av vassdragsdirektør Pål 
Mellquist, la vekt på "å få etablert et representativt utvalg av type- og referansevassdrag". For 
øvrig ble det lagt vekt på at Nordland tidligere hadde kommet dårlig ut i verneplanarbeidet, og 
at det var liten oppdekning av "kystvassdrag" og brepåvirkede vassdrag. Utvalget la fram 
innstilling i 1991 (NOU 1991: 12A og 12B). 

Stortinget vedtok Verneplan IV 1. april 1993, se St.prp.nr. 118 (1991-92) og Innst.S.nr.116 
(1992-93). 129 objekter ble vernet, og med dette gav Stortinget uttrykk for at det hadde fått 
den endelige verneplanen det i sin tid ba om. 
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7 Generelt om verneverdier 

Det har gjennom verneplanens historie vært lagt ulik vekt på de forskjellige verdier og 
interesser som knytter seg til vassdragene. 

Uberørt natur 

( ) 

Ved oppnevning av Gabrielsen-komiteen ble det pekt på at denne burde utarbeide en 
"oversikt over områder hvor samfunnet bør ta sikte på å bevare naturen mest mulig uberørt av 
inngrep som står i sammenheng med vannkraftutbygging". 

Utnyttingsformer og helhetstankegang 

I Sperstad-utvalgets første innstilling ble forskning og undervisning, naturvern og friluftsliv/ 
rekreasjon og turisme pekt på som viktige interesser for å utarbeide en verneplan. Det ble gitt 
uttrykk for at en landsomfattende plan for vern av vassdrag burde bygge på en "bredest mulig 
avveining av de forskjellige utnyttelsesformer som naturvern, turisme, friluftsliv, fiske, 
vassforsyning, resipient, kraftutbygging osv." Men i utvalgets begrunnelse kommer det også 
fram at verdien som ligger i helheten i vassdragsnaturen er viktig å få tatt vare på. Dette 
kommer også fram i mandatet for utvalget da det påbegynte arbeidet med verneplan II. 

I innstillingen til Verneplan I og II er det foruten en beskrivelse av teknisk utnyttelse av 
vassdraget (vasskraft, resipientforhold og vassforsyning) beskrevet de naturvern- og frilufts- 
interesser og de naturvitenskapelige interesser som har vært kjent. 

Verneplan III/IV har en systematisk gjennomgang av verne- og brukerinteresser 

De fleste vassdragene som ble behandlet i Verneplan III var tidligere blitt midlertidig vernet, 
og interessene knyttet til vassdragene ble her grundigere utredet enn i Verneplan I og II. 
Vassdragene som ble vurdert i verneplan IV ble i hovedsak tilsvarende grundig utredet. 
Nedenfor er satt opp en oversikt over hvilke fagområder og brukerinteresser som ble utredet i 
Verneplan III og IV. 

Naturvitenskapelige interesser 
- geofag 
- botanikk 
- ornitologi 
- ferskvannsbiologi 

Kul turverninteresser 
- arkeologi 
- etnologi 
- samisk etnografi 

Vilt- og jaktinteresser 
Fisk og fiskeinteresser 
Friluftsinteresser 
(forts.) 
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Resipientinteresser 
Land bruksinteresser 

- jord- og skogbruk 
- reindrift 

Under gis en gjennomgang av de kriterier/verdier som er vektlagt ved vurderingen av de 
fagområder og brukerinteresser som er vurdert: 

Naturvitenskapelige interesser 

Geofag Botanikk Omito- Fersk- 
logi vanns- 

biologi 

A Historisk dokument X X 
B Prosesser i nåtid X X 
C Produktivitet X X 
D Funksjon X 
E Referanseområde X X X X 
F Typisk område X X X X 
G Sjeldenhet X X X X 
H Klarhet /størrelse X X X 
I Di versitet/mangfold X X X X 
J Klassisk område X X X X 
K Nøkkelområde X X 

L Del av sammenheng X X 
M Tilstand/uberørthet X X X X 
N Sårbarhet X X 
p Forskningsverdi X X X X 
R Pedagogisk verdi X X X X 

( ' 

Kulturverninteresser 

Emner som har vært vurdert i verneplanarbeidet kan inndeles slik: 

Jakt, fangst og fiske 
Jordbruk 
Gården 
Seterbruk, utmarksbeite og utslåtter 
Samisk bosetning og ressursutnytting 
Skogbruk 
Råstoffutvinning, industri og arbeidermiljø 
Ferdsel 
Religiøs og offentlig virksomhet 
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Kulturverninteressene kan inndeles i: 

Fornminner (eldre enn 1537) 
Samiske kulturminner 
Nyere tids kulturminner (fram til 1920). 

Verdikriterier for vurdering av kulturminner har vært: 

Kunnskapsverdier: 
Kunnskapspotensiale 
Forskningstradisjon i området 
Pedagogisk verdi 
Tilgjengelighet 
Tilstand, sårbarhet og vedlikehold 
Håndverksmessig og stilhistorisk verdi 

r· Typiskhet 
Sjeldenhet 
Mangfold 
Kulturminnenes forhold til elver og vann 

Opplevelsesverdier: 
Visuelle og estetiske verdier 
Symbolverdi 
Identitetsverdi og ledd i levende tradisjon 

Vilt og jakt, fisk og fiske 

Ved beskrivelse av vilt- og fiskeinteressene er det tatt utgangspunkt i verneformål, som er 
typeområde, referanseområde, produksjonsområde eller rekreasjonsområde. Det er knyttet et 
sett av kriterier til vurderingene av områdene. 

(- , I Verneplan IV inngår vurderingene av verdiene knyttet til vilt og fisk i den naturviten- 
skapelige delen, mens jakt og fiske er innarbeidet i friluftslivsbeskrivelse. 

Friluftsinteresser 

Følgende verdikriterier er benyttet ved vurdering av friluftsliv i forbindelse med vern av 
vassdrag: 

Egnethet 
Opplevelsesverdi 
Kunnskapsverdier 
Høsting, sanking 
Urørthet 
Utstrekning 
Dagens bruk 
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Resipientinteresser 

Ved vurdering av resipientinteressene er det lagt vekt på hvorvidt vassdragsreguleringer vil 
kunne medføre forurensningsvirkninger som kunne komme i konflikt med viktige bruker- 
interesser i vassdragene. Resipientinteressene er lite vektlagt i vernevurderingene. 

Landbruksinteresser 

Når jord- og skogbruksinteresser er vurdert, er det gjort på grunnlag av registrering av 
økonomisk viktige arealer under skoggrensa, og kartlegging av arealer som ville bli direkte 
berørt ved kraftutbygging. 

Ved klassifisering av vassdragenes verneverdi for reindrifta, har det vært lagt vekt på å 
vurdere virkningen av eventuell kraftutbygging. For øvrig er beiteinteressene i noen grad 
kartlagt og vurdert, delvis ved vegetasjonskartlegging, og delvis ved innhenting av 
opplysninger direkte fra reindriftsutøverne. 

( ' 
' 
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8 Effekter av ulike inngrep 

Direktoratet for naturforvaltning har utgitt veilederen Inngrep i vassdrag - effekter og tiltak. 
ON-håndbok 9 for vurdering av effekter av inngrep i vassdrag. Veilederen omtaler effektene 
av en del mindre inngrepstyper og hva som kan gjøres for å redusere negative effekter. 

De inngrepstypene som omtales i veilederen, har vært blant de viktigste årsakene til endringer 
- ofte uønskede virkninger - i vernede vassdrag. Veilederen skal gi forvaltningen en bedre 
mulighet for å vurdere virkninger av slike tiltak selv om de enkelte etatene ikke sitter med 
kompetanse på området. 

Veilederen bygger på Rapport nr. 9/93 fra Østlandsforskning "Inngrep i vassdrag. Effekter og 
tiltak". 

Inngrep i vernede vassdrag 

I 1991 publiserte ON resultatene fra en registrering av inngrep i vernede vassdrag (DN-notat 
1991-7). Dataene var stort sett samlet inn i 1987, og målsettingen var å skaffe fram en samlet 
status over inngrep i vernede vassdrag. Blant formålene med en slik status, skal følgende 
trekkes fram her: 
* 

* 

Finne ut om noen av de vernede vassdragene hadde fått verdien redusert som følge av 
inngrep og dermed skaffe grunnlag for en diskusjon om hvor store inngrep og hvor stort 
omfang av inngrep som kan tolereres i vernede vassdrag 
Bidra til at det ble utviklet bedre virkemidler for vassdragsvern og også bedre saks- 
behandlingsrutiner for andre inngrep enn kraftutbygging. 

Undersøkelsen viste at i et stort antall vernede vassdrag var den naturlige tilstanden middels 
eller mye påvirket av inngrep. I enkelte fylker var denne andelen opptil 70 % av de undersøkte 
vassdragene. I andre fylker var andelen mindre enn 10 %. 

Den viste også at veier innenfor 100-metersbeltet, kraftlinjer innenfor 1000-metersbeltet og 
broer forekom i ca 90 % av de vernede vassdragene. Veier var den inngrepstypen som ble 
vurdert til å ha medført de største endringene. Av de vernede vassdragene som ble undersøkt, 
ble veier vurdert til å ha medført store negative endringer i ca 10%, middels negative 
endringer i ca 30 % og små negative endringer i ca 50 %. 

Undersøkelsen hadde endel svakheter svakheter både på det metodiske og når det gjaldt inn- 
samling av data. Men dette er fremdeles den eneste undersøkelsen som systematisk gir en 
oversikt over inngrep i et større antall vernede vassdrag. 

Er det noen sak? 

Østlandsforskning har utført en intervju- og spørreundersøkelse for å finne omfanget av inn- 
grep i vassdrag og nærområdene, effektene av dem og noe om den kommunale behandlingen 
av slike saker (Rapport nr 16/93. Er det noen sak! Om kommunal behandling av inngrep i og 
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langs vassdrag). Undersøkelsen viser at kommunene vurderer grustak, forbygginger, kanalise- 
ring og veibygging til å ha de største negative effektene. Kommunene sier omfanget av disse 
inngrepene er lite. 

Kryssinger, utfyllinger og bygging i 100-metersbeltet vurderes til å ha middels negativ effekt. 
Omfanget av de to første typene inngrep er lite, mens bygging i 100-metersbeltet er noe større. 

Fiske- og friluftstiltak har stort sett positive effekter, men også her er omfanget relativt lite. 

Det er klart at det er et spørsmål om skjønn hva som kalles lite omfang og vurderingene av 
miljøeffekter i denne forbindelse. 

Det som videre slås fast i denne rapporten, er at kommunene i større grad bør stille krav om at 
det knyttes vilkår til tillatelser som gis av andre myndigheter. Bare et fåtall benytter seg av 
muligheten til å gjøre det, og kommunene kunne vunnet endel ved å være mer aktive. 

For at miljøhensyn skal bli med i den kommunale saksbehandlingen, er det flere forhold som 
bør være tilstede (selvfølgelig avhengig av type og størrelse på sakene): 
* Den miljøfaglige ekspertisen i kommunen må inn i saksbehandlingen 
* Det bør foretas befaring tidlig i saksbehandlingen 
* Kommunale nemnder og utvalg og organisasjoner må høres. Natur- og miljøorganisa- 

sjoner som ikke har interesser knyttet til friluftsliv og fiske høres sjelden, f eks ornito- 
logiske foreninger og foreninger som er engasjert i naturvern generelt. Dette er en klar 
svakhet. 
Store saker bør legges ut til offentlig ettersyn 
Vilkår knyttet til tillatelser må i tillegg til å omfatte teknisk utførelse, tidspunkt osv, også 
omfatte flora, fauna, biologisk produksjon, biologisk mangfold og landskapsestetikk. 

* 
* 

Undersøkelsen kan også tyde på at en del kommuner ikke tar nok hensyn til at mange små 
inngrep over en lengre periode tilsammen kan få betydelige miljøvirkninger. At enkeltsakene 
er små, synes å gjøre det vanskelig å føre en restriktiv linje i forhold til disse inngrepene. Det 
kan føre til at sterkere styring først blir lagt inn når det har skjedd uopprettelige skader. 
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9 Hvor finnes nærmere informasjon 

Informasjon om verneverdiene i de vernede vassdragene 

Nedenfor gis det en oversikt over noen sentrale dokumenter som kort oppsummerer verdier i 
de vernede vassdragene og begrunnelsen for vernevedtakene. Dokumentene er laget i forbin- 
delse med verneplanene. For å finne fram til riktig dokument, må en vite i hvilken av de fire 
verneplanene vassdraget ble vernet. Det er oppgitt i oversikten over vernede vassdrag i kap. 
10. 

Verneplan I, vedtatt 6. april 1973: 
St.prp.nr. 4 (1972-73) ble lagt fram for Stortinget i forbindelse med Stortingsbehandlingen. 
Dokumentet sier imidlertid lite om verneverdiene. 
Som grunnlag for Stortingsvedtaket forelå også "Rapport fra kontaktutvalget Kraftutbygging - 
naturvern" fra 1971. Dette og annet materiale ble fremskaffet under stort tidspress og uten 
særskilte undersøkelser i felt. 
Ingen av disse dokumentene finnes på lager. 

Verneplan II, vedtatt 30. oktober 1980: 
St.prp.nr. 77 (1979-80) ble lagt fram for Stortinget i forbindelse med Stortingsbehandlingen. 
Dokumentet sier lite om verneverdiene. 
Som grunnlag for Stortingsvedtaket forelå også NOU 1976: 15 "Verneplan for vassdrag". I 
denne er det en samlet presentasjon av de kjente verneverdiene i vassdragene. Til grunn for 
disse vurderingene lå blant annet befaringer. 
Ingen av disse dokumentene finnes på lager. 

For Verneplan I og II finnes den mest oversiktlige sammenstillingen av verneverdier og 
litteraturreferanser i Direktoratet for naturforvaltnings rapport "Verneplan I og II for vassdrag. 
En oversikt over kunnskapsnivået innenfor naturfag og friluftsliv. Verneplanenes regionvise 
dekning" (ON-rapport 1992- 7). Rapporten er utarbeidet i 1985-86. Det er gjort flere under- 
søkelser i disse vassdragene siden den gang, men dette er likevel fortsatt den beste sammen- 

( l stillingen av kunnskap for disse vassdragene. 
Denne rapporten finnes på lager. 

Verneplan III, vedtatt 19 juni 1986: 
Det ble gjort omfattende undersøkelser i forbindelse med denne verneplanen. Resultatene fra 
disse undersøkelsen er blant annet oppsummert i fem offentlige utredninger, NOUer: 

NOU 1983:41: Verneplan for vassdrag II 
NOU 1983:42: Naturfaglige verdier og vassdragsvern 
NOU 1983:43: Kulturminner og vassdragsvern 
NOU 1983:44: Vilt og ferskvannsfisk og vassdragsvern 
NOU 1983 :45: Friluftsliv og vassdragsvern 

Disse NOUene finnes på lager med unntak av NOU 1983:43. 
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Verneplan IV. vedtatt 1 april 1993 
Det ble gjort omfattende undersøkelser også før behandlingen av denne verneplanen. Resulta- 
tene fra disse undersøkelsene når det gjelder verneverdier er sammenfattet i NOU 1991: 12 A 
og NOU 1991: 12 B, begge med tittel Verneplan for vassdrag IV. 
Disse finnes på lager. 

Annen informasjon om verneverdier 

Det antas at det finnes informasjon om verneverdiene for alle verneobjektene. Det kan være 
utredninger som er gjort i forbindelse med verneplanarbeidene, i forbindelse med konsesjons- 
søknader, i forbindelse med forskning og utredningsarbeider knyttet til hydrologi, massetran- 
sport og erosjonsprosesser, i forbindelse med vassdragsplaner eller flerbruksplaner, i forbin- 
delse med annet vernearbeid, i forbindelse med vannkvalitet, i forbindelse med kulturminner, i 
forbindelse med handlingsplaner for friluftsliv osv osv. 

Det finnes ingen sentral oversikt over dette materialet. Fylkesmennenes miljøvernavdelinger 
r , og NVEs hovedkontor sitter pr i dag med den beste oversikten, selv om også den er mangel- 

full. 

Sentralforvaltningen skal samle inn deler av dette materialet i tida framover. Det vil da blant 
annet bli lagt inn referanser knyttet til de enkelte vassdragene i Vassdragsregisteret. Det vil 
også bli vurdert å kartfeste verneverdier slik at de kan fremstilles på samme kartgrunnlag som 
inngrep i vassdrag. 

Informasjon om vernede vassdrag og vassdragsforvaltning 

Det er publisert mengder av brosjyrer, rapporter, bøker etc om vassdrag og vassdragsforvalt- 
ning i Norge. Her er det gitt noen referanser til publikasjoner som kan være interessante i for- 
bindelse med forvaltning av verna vassdrag. 

( '•1 Publikasjonene nedenfor er gruppert etter hvilket felt de dekker. 

Om vernede vassdrag 

Direktoratet for naturforvaltning og Noregs vassdrags- og energiverk, 1995. Verna vassdrag - 
ein nasjonal ressurs og eit lokalt ansvar. - Brosjyre. 

Direktoratet for naturforvaltning/Norges vassdrags- og energiverk, 1990. Ta vare på verna 
vassdrag. - Brosjyre. 

Nordisk Ministerråd, 1990. Nordiske vassdrag - vern og inngrep. - Miljørapport 1990: 11. 

Selvig, E., 1992. Verdien av norsk vassdragsnatur i internasjonal sammenheng. Senter for 
miljø og utvikling, Universitetet i Oslo. - Rapportserie A Nr 1/92. 
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Om forvaltning av vassdrag 

NOU 1994:12. Lov om vassdrag og grunnvann. 

St.meld.nr.60 (1992 - 93). Om Samlet plan for vassdrag. 

Fossheim, 0. (red.), 1993. Retningslinjer for inngrep i vassdrag. Saksbehandling i forhold til 
vassdragslovens§§ 104- 106 m.v. - NVE Publikasjon nr 02 1993. 

Eie, J.A., Faugli, P.E. og Sjulsen, O.E., 1992. Type- og referansevassdrag. - NVE Publikasjon 
nr 7/1992. 

Direktoratet for naturforvaltning. Vassdragsloven. - Informasjonsark, Aksjon Vannmiljø. 

Direktoratet for naturforvaltning. Vern om livet i ferskvann. - Informasjonsark, Aksjon Vann- 
miljø. 

Om planlegging i vassdrag 

Direktoratet for naturforvaltning, 1994. Rettleiar i vassdragsplanlegging. - ON-håndbok 8. 

Direktoratet for naturforvaltning. Hva er vassdragsplanlegging? - Informasjonsark, Aksjon 
Vannmiljø. 

Direktoratet for naturforvaltning. Opplev vannet - ta vare på naturen. - lnformasjonsark, 
Aksjon Vannmiljø. 

Direktoratet for naturforvaltning. Kyst- og vannmiljøene/Plan- og bygningsloven. - Informa- 
sjonsark, Aksjon Vannmiljø. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 1992. Gode råd ved vassdragsplanlegging. 

Reitan, J ., 1993. Vassdragsplanlegging. En evaluering av tilskuddsordningen fra Direktoratet 
for naturforvaltning. - NIBR notat 116/93. Norsk institutt for by- og regionforskning. 

Om Rikspolitiske retningslinjer og Differensiert forvaltning, se kapittel 2 og 3. 

Om databaser og EDB-basert informasjon 

Norges vassdrags- og energiverk. Vassdragsregisteret - et hjelpemiddel i naturforvaltningen. - 
Brosjyre. 

Rosland, D. m.fl., 1992. Vassdragsinformasjon i miljøforvaltningen. - NVE Notat nr 9 1992. 
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Traagstad, I.M. og Homstvedt, S., 1993. Seminarrapport: Vassdragsinformasjon forvalt- 
ningen. - NVE Publikasjon nr O 1 1993. 
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Veiledere i forbindelse med tiltak o.a ved og i vassdrag 

Direktoratet for naturforvaltning, 1994. Inngrep i vassdrag - effekter og tiltak. - DN-håndbok 
9. (Se kapittel 8.) 

Norges vassdrags- og energiverk, Vegdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning, 1994. 
Veg og strandsoner. - Veileder. 

Statens vegvesen og Direktoratet for naturforvaltning, 1994. Veg og natur. - Håndbok. 

Direktoratet for naturforvaltning, 1993. Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. - DN-hånd- 
bok 3. • 

Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Buskerud og Direktoratet for naturforvaltning, 
1992. Miljøforbedringer i tettbygde strøk. 

t ' ,  Hauger, Torodd, 1994. Mange bekker små. - Landbruksforlaget. 

Faugli, P.E., Erlandsen, A.H. og Eikenæs, 0., 1993. Inngrep i vassdrag; konsekvenser og 
tiltak - en kunnskapsoppsummering. - NVE Publikasjon nr. 13/1993. 2 bind. 

Adresser 

Adresser og telefonnummer til Norges vassdrags- og energiverk, hovedkontor og 
regionkontorer 

Norges vassdrags- og energiverk, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO 
Tlf. 22 95 95 95 

(  Norges vassdrags- og energiverk- Region Midt-Norge, Vestre Rosten 81, Trekanten, 7075 
TILLER 
Tlf. 72 88 08 30 

Norges vassdrags- og energiverk - Region Nord, Postboks 394, 8501 NARVIK 
Tlf. 76 94 41 25 

Norges vassdrags- og energiverk - Region Sør, Postboks 2124, 3103 TØNSBERG 
Tlf. 33 3 1 8 0 3 1  

Norges vassdrags- og energiverk - Region Vest, Postboks 53, 6801 FØRDE 
Tlf. 57 82 12 44 

Norges vassdrags- og energiverk - Region Øst, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO 
Tlf. 22 95 95 95 
Region Øst vil flytte til Hamar i løpet av 1. halvår 1995. 
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Adresser og telefonnummer til fylkesmennenes miljøvernavdelinger 

Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen, Fylkeshuset, 4800 ARENDAL 
Tlf. 37 01 73 00 

Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, Fylkeshuset, 3020 DRAMMEN 
Tlf. 32 80 88 50 

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Statens Hus, 9800 VADSØ 
Tlf. 78 95 03 00 

Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, Fylkeshuset, 2300 HAMAR 
Tlf. 62 51 44 00 

Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen, Postboks 106, 5001 BERGEN 
Tlf. 55 23 77 60 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen, Fylkeshuset, 6400 MOLDE 
Tlf. 71 25 80 00 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Statens Hus, 7700 STEINKÆR 
Tlf. 74 16 80 00 

Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen, Moloveien 10, 8003 BODØ 
Tlf. 75 53 15 00 

Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen, Statsetatenes Hus, 2600 LILLEHAMMER 
Tlf. 61 26 60 00 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, Postboks 8111 Dep., 0032 OSLO 
Tlf. 22 42 90 85 

Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen, Statens Hus, 4010 STAVANGER 
Tlf. 51 56 87 00 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen, Tinghuset, 5840 HERMANSVERK 
Tlf. 57 65 50 00 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Statens Hus, 7005 TRONDHEIM 
Tlf. 73 94 90 11 

Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen, Statens Hus, 3708 SKIEN 
Tlf. 35 58 61 51 

Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, Postboks 595, 9001 TROMSØ 
Tlf. 77 68 75 30 
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Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen, Tinghuset, 4605 KRISTIANSAND 
Tlf. 38 07 60 00 

Fylkesmannen i Vestfold, Miljøvernavdelingen, Postboks 2065, 3103 TØNSBERG 
Tlf. 33 37 10 00 

Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, Postboks 325, 1502 MOSS 
Tlf. 69 24 71 00 

Adresser og telefonnummer til fylkeskommuner 

Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgt. 4, 0185 OSLO 
Tlf. 22 05 50 00 

( I 

Aust-Agder fylkeskommune, Fylkeshuset, 4800 ARENDAL 
Tlf. 37 01 73 00 

Buskerud fylkeskommune, Fylkeshuset, 3020 DRAMMEN 
Tlf. 32 80 85 00 

Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 9800 VADSØ 
Tlf. 78 95 06 00 

Hedmark fylkeskommune, Fylkeshuset, 2300 HAMAR 
Tlf. 62 514400  

Hordaland fylkeskommune, 5020 BERGEN 
Tlf. 55 23 90 00 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6400 MOLDE 
Tlf. 71 25 80 00 

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, 7700 STEINKJER 
Tlf. 74 14 10 00 

Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8001 BODØ 
Tlf. 75 53 10 00 

Oppland fylkeskommune, Kirkegaten 76, 2600 LILLEHAMMER 
Tlf. 61 28 90 00 

Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 STAVANGER 
Tlf. 51 51 66 00 

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkeshuset, 5840 HERMANSVERK 
Tlf. 57 65 61 00 
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Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkeshusets postuttak, 7004 TRONDHEIM 
Tlf. 73 99 60 00 

Telemark fylkeskommune, Fylkeshuset, 3706 SKIEN 
Tlf. 35 58 42 00 

Troms fylkeskommune, Fylkeshuset, 9005 TROMSØ 
Tlf. 77 62 30 00 

Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 770, 4601 KRISTIANSANL 
Tlf. 38 07 45 00 

Vestfold fylkeskommune, Fylkeshuset, 3110 TØNSBERG 
Tlf. 33 34 40 00 

Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1701 SARPSBORG 
Tlf. 69 11 70 00 
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10 Oversikt over vernede vassdrag 

"Vatn og elver og naturen omkring" 

Det sies i den første innstillingen fra Sperstad-utvalget: 

11 
. . . .  det er ikke tilstrekkelig å for de naturvitenskapelige interesser å bevare selve vassdraget 

intakt. Vatn og elver er uløselig knyttet sammen med naturen omkring og er sterkt påvirkelig 
av forandringer i hele nedbørfeltet. 11 

Denne dynamikken mellom vassdragene og den omkringliggende naturen, har det til 
stadighet vært pekt på gjennom arbeidet med verneplanene, og i dette ligger at når et vassdrag 
er vernet mot kraftutbygging, gjelder vernet hele nedbørfeltet. 

Det er nødvendig å være klar over at det vernet det her er snakk om, ikke kan sammenlignes 
med vern av et område etter naturvernloven. At et vassdrag er vernet, legger først og fremst 
føringer på hvordan myndighetene skal forvalte det eksisterende lovverk og gjøre bruk av 
andre virkemidler når dette er nødvendig for å ta vare på vernede vassdrag. 

Antall vassdrag 

Det er vanskelig å angi eksakt hvor mange vassdrag som er vernet. En del verneobjekter kan 
ikke regnes som ett vassdragselement. De som ikke uten videre kan inndeles i enkeltvassdrag, 
f.eks. 1 1 0 1 2 / 3  Norefjellområdet", regnes som ett verneQ..b.i.ili. Mens de verneobjekter som 
består av flere klart definerte vassdrag, f.eks. "242/1 Nyelva, Reppenelva", deles opp og 
regnes som 2 (eller flere). 

Flere objekter består av sjøer, og der flere sjøer er vernet som ett objekt, har en ikke funnet 
det hensiktsmessig med videre inndeling. 

Det finnes enkelte vassdrag som er vernet i sin helhet, hvor deler (sideelver) har vært vernet i 
en tidligere fase av verneplanarbeidet. I "opptellingen" av antall vassdrag, regnes slike som 
ett verneobjekt. 

Med disse presiseringer vedrørende beregningsmåten for antall verneobjekter, er det med det 
siste vedtaket vernet totalt 340 vassdrag/verneobjekter. Nedbørfeltene til disse dekker et 
samlet areal på ca. 100.000 km", eller ca. 30 % av fastlands-Norges landareal. 
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Samlet oversikt over vernede vassdrag 
Verneplanene I, II, III og IV for vassdrag 

ØSTFOLD 
001/1 Enningdalselva IV 
001/2 Haldenvassdraget (Tista) I 
003/1 Mossevassdraget I 

AKERSHUS 
002/1 Hurdalsvassdragene III 
002/29 Leira III 

OSLO 
006/1 Oslomarkvassdragene I 

HEDMARK 
r' - i 

002/2 Moelva I \ , -- 
002/16 Auståa IV 
002/17 Kynna III 
002/19 Mistra II 
002/20 Unsetåa IV 
002/22 Tegninga IV 
002/23 Veslesølna II 
002/25 Vangrøfta IV 
310/1 Ljøra I 
311/1 Trysilelva I 
312/1 Rotna IV 
313/1 Skjervangen I 

HEDMARK/OPPLAND 
002118 Asta I 
002/21 Atna III 

(r ', 002/24 Grimsa II 

OPPLAND 
002/4 Gausa II 
002/5 Tromsa IV 
002/6 Frya II 
002/7 Espedalsvatnet/Breisjøen I 
002/8 Sjoa I 
002/9 Finna IV 
002/10 Bøvri IV 
002/11 Skjøli IV 
002/12 Ostri m/Tundra IV 
002/15 Lora I 
012/17 Lomsdalselva I 
012/18 Etna IV 
012/19 Urula I 
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012/21 Heggefj orden I 
012/24 Nordre Syndin/Helin I 
012/25 Skakadalsåni II 
012/26 Tørrsjøelva I 
012/27 Rudøla II 
012/28 Otrøelva II 
012/29 Hølera I 
012/30 Muggedøla I 
012/31 Buvasselva I 

BUSKERUD 
011/1 Drammen Nordmark I 
012/2 Simoa I 
012/3 Norefjell området I 
012/5 Liaåni I 
012/6 Logga I ,- 012/7 Vola I 

\..__., 012/8 Dyrgja III 
012/9 Åbjøra III 
012/10 Grøndøla III 
012/11 Hivjuåni IV 
012/12 Skarvåi I 
012/13 Grytå IV 
012/14 Tyrifjorden I 
012/ 15 Holleia I 
012/16 Sokna IV 
012/32 Mørkedøla III 
015/2 Skrimfjellområdet I 
015/4 Sørkjeåi IV 
015/7 Rolv IV 
015/8 Gvetaåi IV 
015/9 Dagali * 

( 015/10 Vergja I 

• Behandlet i 1979 i forbindelse med opprettelsen av Hardangervidda nasjonalpark 

VESTFOLD/TELEMARK 
015/1 Siljan vassdraget I 

TELEMARK 
016/1 Herreelva I 
016/2 Området mellom 

Seljordsv. og Flåv. III 
016/3 Dalåi I 
016/4 Rusåi IV 
016/5 Klevastølåi IV 
016/6 Lifjellområdet III 
016/10 Skjerva IV 
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016/13 Austbygdåi II 
016/14 Kvenna II 
016/15 Rukkeåi I 
017/1 Bamble/Solum/Drangedal I 
017/2 Kjølbrønnselva IV 
017/3 Rør ho I tfj orden I 
017/4 Gautefallelva IV 
019/3 Kilåi IV 
019/4 Området vest for Fyresvatnet III 
019/5 Songedalsåi IV 
019/6 Åmdalsvassdr. ovenfor 

Borsæ og Foluv. I 

AUST-AGDER 
018/2 Gj erstadvassdraget I 
018/3 Gjevingelv IV 

( 
.. 018/4 Mo landsvassdraget IV 
_ _.,, 018/5 Vegårsvassdraget III 

019/2 Lilleelva IV 
020/1 Grimeelva IV 
020/2 Åna vassdraget IV 
020/3 Tovdalsvassdraget 

( ovenf Rj ukanf.) IV 
021/1 Njardarheim I 
021/2 Bykil I 

VEST-AGDER 
022/1 Søgneelva IV 
022/3 Lona IV 
024/1 N esheimvassdraget IV 
024/2 Lyngdalselva III 
026/2 Taumeelva II 

- . 
( 

ROGALAND 
027/1 Fuglestadåna I 
028/1 Håelva I 
028/2 Orreelva I 
028/3 Figgjo I 
029/1 Imselva II 
030/1 Frafjordelva IV 
030/2 Espedalselva IV 
035/1 Vormo II 
035/2 N orddalsåna IV 
035/3 Hålandselva IV 
036/1 Harnrabøåna IV 
037/3 Hustvei tel va IV 
038/1 Vikedalselva III 
039/1 Haugevassdraget IV 
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HORDALAND 
041/1 Etnevassdraget IV 
042/1 Vaulaelva m/Langfoss II 
042/2 Mosneselva IV 
044/1 Røydlandselva IV 
045/1 Hattebergvassdraget IV 
046/1 Æneselvi IV 
046/2 Furebergsel vi IV 
048/2 Opo m/Låtefoss I 
049/1 Opo I 
050/1 Kinso I 
050/2 Bjotveitelvi IV 
05013 Erdalsvassdraget IV 
050/4 Veig * 

051/1 Døgra IV 
052/1 Granvinvassdraget III 

(' 052/2 Fosselvi III 
053/1 Femangerelva IV 
055/1 Frølandselvi (Eikjedalselv) III 
055/2 Oselva I 
062/1 Vassavassdraget III 
064/1 Eikefetelvi II 

• Behandlet i 1979 i forbindelse med opprettelsen av Hardangervidda nasjonalpark 

HORDALAND/SOGN OG FJORDANE 
067/1 Y ndesdalsvassdraget III 

SOGN OG FJORDANE 
068/1 Dingja IV 
071/1 Dyrdalsel vi IV 
071/3 Nisedalselvi IV 

I \ 
072/1 U ndredalsel vi III 
072/2 Flåmselvi III 
072/3 Kolarselvi IV 
073/2 Smeddøla i Lærdalsvassdraget I 
074/1 Utla III 
075/1 F eigedalsel vi III 
075/2 Mørkrisdal sel vi III 
077/1 Sogndalsel vi IV 
077/3 Kvinna I 
079/1 Tenndalselvi IV 
081/1 Engevikvassdraget IV 
082/1 Storelva (Storaker) IV 
082/4 Guddalsvassdraget IV 
083/1 Storelva (Laukeland) III 
083/2 Gaularvassdraget IV 
085/1 So lheimsvassdraget IV 
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086/1 Vingelva IV 
087/1 Ryggelva IV 
088/1 0 Iden vassdraget I 
088/3 Strynevassdraget IV 
088/4 Loen vassdraget IV 
089/2 Rimstadvassdraget IV 
089/3 Homindalsvassdraget I 
091/2 Dalsbøvassdraget IV 

MØRE OG ROMSDAL 
094/1 Stigedalselva IV 
097/1 Bondalselva I 
097/2 Norangselva I 
098/1 Bygdaelva IV 
098/2 Geirangelva IV 
099/1 N orddalsvassdraget IV 

(' 100/1 Valldøla I 
100/2 Stordalselva III 
101/1 Solnørelva IV 
102/2 Hjelsteinelva IV 
103/3 Rauma IV 
104/1 Visa IV 
105/1 Osvassdraget IV 
111/1 Ulvåa til Ålvund I 
111/2 Toåa III 
111/3 Søya I 
113/1 Todalselva IV 
115/1 Fuglevågvassdraget IV 
116/1 Gjela vassdraget IV 

MØRE OG ROMSDAL/SØR-TRØNDELAG 
109/2 Driva I 

' \ 

SØR-TRØNDELAG 
002/26 Hitterelva IV 
002/27 Håelva IV 
002/28 Øvre Glomma IV 
117/1 Gryte I vvassdraget II 
119/1 Bergselva (Grytdalselv) I 
119/2 Åstelva IV 
122/1 Gaula III 
123/1 Vikelva II 
135/1 Oldelva II 
135/2 Norddalselva I 
136/1 Hofstadelva II 
137/1 Steinsdalselva II 

NORD-TRØNDELAG 
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124/1 Forra III 
124/2 Sona III 
127/1 Skjækra III 
128/1 Ogna III 
138/1 Aursunda I 
138/2 Årgårdsvassdraget IV 
139/2 B j øra (Høy landsvassdraget) III 
139/4 Sanddøla I 
139/5 Lindseta II 
139/6 Rekarvassel va IV 
140/1 Salsvassdraget (Moelva) IV 
307/1 Rennselelva IV 
308/1 Sørli vassdraget III 
308/2 Holderen, Jævsjø, 

Grønningen og Langv. II 

( - ' .  NORD-TRØNDELAG/NORDLAND 
139/1 Børgefjell I 

NORDLAND 
145/1 Nava vatn vassdraget I 
148/1 Sausvassdraget I 
148/2 Brusjøvassdraget I 
148/3 Børjedalsvassdraget I 
148/4 Lomsdalsvassdraget IV 
149/1 Vassdrag i Indre Visten IV 
151/1 Sørvassdalselva I 
151/2 Vefsna (Svenningdalselva) IV 
152/1 Fusta II 
152/2 Drevja I 
154/1 Hestadel va IV 
156/1 Straumdalselva I 
157/1 Helgåga IV 
157/2 Flostrandvassdraget IV 
157/4 Stuv landselva IV 
159/1 Gjervalelva IV 
160/2 Skauvollelva IV 
162/1 V alnesvassdraget III 
163/1 Saltdalsvassdraget IV 
163/2 Botnelva IV 
164/1 Store Tverråga II 
164/2 Valnesfjord vassdraget I 
164/3 Villumselva II 
166/1 Laksåga i og ovenfor Rago I 
167/2 Groelva IV 
167/3 Sagelva IV 
168/1 Lappvasselva IV 
168/2 Lommerelva IV 
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169/2 Hassel bakk el va IV 
l 70/1 Varpavassdraget IV 
171/2 Vassdrag til Hellemofjord IV 
171/3 Mannfjordelva IV 
173/1 Kjeldel va IV 
173/2 Rånaelva IV 
174/1 El vegårdsel va III 
175/1 Laksåga (Evenes) I 
177/5 Heggedalsel va IV 
178/1 Vassdrag til Vestpollen IV 
179/1 Fiskebølvassdraget IV 
180/2 U rd vassdraget IV 
180/3 Bøvassdraget IV 
181/1 A vassdraget IV 
181/2 Sørvågvassdraget IV 
185/1 Alsvågvassdraget IV 

( 
- 185/2 Nordsandvassdraget IV ) 

186/1 Åelva IV 

NORDLANDffROMS 
175/2 K vitforsvassdraget II 

TROMS 
177/1 Melåa I 
177/2 Botnelva II 
177/3 Gausvikelva II 
189/1 Tennevikel va II 
189/2 Rensåelva I 
190/1 Spanselva III 
191/1 Håkavikelva II 
191/2 Sommersætelva II 
191/3 Sagelva II 
191/4 Salangselva I 
194/1 Lakselva til K vannåsbukta II 
194/2 Lakselva fra Trollbuvatnet II 
194/3 Ånderelva I 
196/1 Rossfj ord vassdraget I 
196/3 Sørdalselva IV 
196/4 Barduelva ovenfor Altevatn III 
196/5 Målselvvassdraget I 
198/1 Sagelva I 
198/2 Nordkjoselva III 
200/1 Skogsfjordelva I 
203/1 Breidvikelva I 
203/2 F auldalsel va II 
203/3 Jægerelva IV 
203/4 Botnelva (Strupskardelva) IV 
204/1 Kval vikel va IV 
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204/2 Lyngsdalsel va I 
206/1 Manndalselva I 
207/1 Nord-Rekvikelva IV 
208/1 Reisavassdraget III 
208/2 Fiskelva (Oksfjordvassdraget) III 
209/1 Navitelva II 
209/2 Badderelva II 
209/3 Nordbotnelva II 
209/4 K vænangselva II 
210/1 Skalsaelva IV 
210/2 Storelva (Burfjorden) II 

FINNMARK 
211/1 Fj orddalsvassdraget IV 
211/2 Bogneelva II 
212/1 Mattiselva IV 

( ' 
212/2 Kautokeinovassdr. 

' - - _ ; '  

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

(Ruossajohka) II 
220/1 Snøfjordvassdraget III 
220/2 Harnnelva II 
222/1 Smørfjordelva 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 
227/2 Veineselva II 
228/1 Storelva I 
231/1 Risfjordelva IV 
233/1 Langfjordelva II 
234/1 Tana II 
234/2 Julelva III 
235/1 Trollfjordelva IV 
237/1 Syltefjord el va III 
238/1 Sandfjordelva I 
238/2 A usterel va/Tverre I va I 
239/1 Komagelva I 
239/2 Skallelvvassdraget II 
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240/1 Vestre Jakobselv I 
241/1 Bergebyelva I 
241/2 Meskelva I 
241/3 Nyborgelva (Bruelva) I 
241/4 Vesterelva til Meskfjorden I 
242/1 Nyelva II 
242/2 Reppenelva II 
243/1 Klokkere! vvassdraget I 
244/1 Neiden vassdraget I 
244/2 Munkelva I 
246/1 Langfj ord el va I 
246/2 Ellenelva I 
246/3 Ødevass bekken I 
247/1 Karpelva III 
247/2 Tårnelva II 
247/3 Grense Jakobselv II 

(: 
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• RPR vil få betydning først og fremst i forbindelse med 
planer om bygging av nye vannforsyningsanlegg eller 
betydelig opprusting av eldre anlegg. 

Vannforsyning vil være et vurderingstema i kommune- 
planleggingen, og det er rimelig at dette temaet gis høy 
prioritet i forhold til andre interesser i den forbindelse. Ved 
praktiseringen av retningslinjene bør det legges til grunn at 
vernede vassdrag kan utnyttes til drikkevannsforsyning 
dersom det ikke finnes gode, alternative drikkevannskilder 
og dersom inngrep i en slik sammenheng ikke reduserer 
verneverdiene vesentlig. I vassdrag hvor slik utnyttelse er 
aktuell, vil organisert utnyttelse til friluftslivformål om 
nødvendig måtte vike. 

Vedlegg 2 

Kriterier for fastsettelse av vassd ra- 
genes verneverdi - verneplan for 
vassdrag. 

• I verneplan I ble det spesielt lagt vekt på å sikre vassdrag 
med store landskaps- og friluftslivsverdier, men også 
verdien for vilt, fisk og naturvern ble tatt med i 
vurderingen. 
•Vassdragvernet i verneplan II ble stort sett plukket ut 
etter de samme kriterier som vassdragene i verneplan I, 
men arkeologi, vannkvalitet og reindrift ble vurdert i 
tillegg. Kunnskapsgrunnlaget for vassdrag i verneplan II 
var dessuten bedre enn for vassdragene i verneplan I. 
• Verneplan III var basert på et mye bredere 
kunnskapsgrunnlag enn de foregående etappene i 
verneplanarbeidet. Verdiene og interessene som ble lagt til 
grunn for vurderingen kan inndeles i følgende 
hovedkategorier: naturvern, kulturminnevern, vilt, fisk, 
friluftsliv, vannkvalitet, landbruk og reindrift. 
• Verneplan IV var basert på de samme verdier og 
interesser som verneplan III, men det ble lagt stor vekt på 
å få med typer av vassdrag (brevassdrag og kystvassdrag) 
og geografiske områder som var dårlig dekket av 
foregående planer. 
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Vedlegg 3 Type  i n n g r e p  F o r m å l  Mulig skade på verneverd ie r  

Eksempler på inngrep som kan 
skade verneverdier i vassdrag 

Type inngrep  F o r m å l  Mulig s k a d e  på ve rneve rd i e r  

Vegbygging Skogsdrift, 

Vegtrafikk 

Fjerning av kantvegetasjon, 

utfyllinger, vandringshinder for 

fisk, vanskelig adkomst, skade 

på kulturminner/-miljeer, økt 

forurensningsfare 

Masseuttak i og 

ved elva 

Vannuttak 

Forbygning/ 

strandkledning 

Produksjon av 

sand og grus 

Drikkevann, 

fiskeoppdrett, 

jordvanning 

Unngå erosjon og 

Landskapsforandring, skader på 

fisk og bunndyr, inngrep i elvas 

naturlige prosesser, senker 

elvebunn og vannstand i 

nærliggende dammer og 

kroksjøer 

Tørrlegging/redusert vannføring, 

økt forurensing, dårligere 

forhold for vannlevende 

planter og dyr, redusert 

opplevelsesverdi 

Smalere og dypere elv, hindrer 

elvebruddgrustilførsel, 

hindrer nydannelse av vegetasjon 

på motsatt bredd og elvas 

naturlige prosesser, endret 

artssammensetning.øker 

nedstrøms flom- og 

erosjonsfare 

Flomvern 

Kanalisering 

Bygg og anlegg 

Kraftledninger 

Bakkeplanering 

Oppdyrking 

Bekkelukking 

Hogst 

Hindre flomskader 

Innvinning av 

areal 

Boliger, industri 

Strøm transport 

Effektivisere 

jordbruket 

Matproduksjon, 

beite 

Effektivisere 

jordbruket, 

redusere erosjon 

Uttak av tømmer 

Eliminerer flommarkskog, 

visuelt uheldig, fjerner kantskog, 

øker nedstrøms flom- og 

erosjonsfare 

Fjerning av kantskog, økt 

strømhastighet, reduserer 

biologisk mangfold, visuelt 

uheldig 

Reduserer naturområdene, 

redusert biologisk mangfold, økt 

forurensingsfare, skade på 

kulturminner/-miljøer 

Visuelt uheldig, skader på fugl, 

skade på kulturmiljøer 

Økt forurensing, endrer 

landskapet 

Økt avrenning, redusert 

biologisk mangfold, hindrer 

ferdsel, skade på kulturminner 

og kulturmiljø 

Redusert biologisk mangfold, 

redusert selvrensing, visuelt 

uheldig, skade på kulturminner 

og kulturmiljø 

Fjerning av kantskog, redusert 

biologisk mangfold, skade på 

kulturminner og kulturmiljø 
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Type inngrep Formål Mulig skade på verneverdier 

Grøfting Produksjon av 

trevirke 

Fiskeoppdrett 

Forurensing 

Produksjon av 

settefisk og 

matfisk 

Vassdrag som 

resipient for 

utslipp 

Endrer naturlige vekstvilkår, 

øker erosjonsfaren, reduserer 

biologisk mangfold, endrer 

naturlig vannføring 

t) 
Vedlegg 4 

Eksem pier på lovverk utenom PBL 
der RPR kan få anvendelse, jf. 
retningslinjenes pkt 2 og 5. 

Fare for spredning av 

sykdommer og parasitter til 

villfisk, endret vannføring, 

hindring fiskens frie gang, økt 

forurensing, genetisk 

innblanding, visuelt uheldig 

Redusert bruksverdi, forrykket 

artsbalanse, redusert biologisk 

mangfold 

•Lov  om vassdragene av 15 mars 1940, §§ 8, 17, 18, 104, 
105, 106 og 108. 

•Jordlova av 18. mars 1955, §§ 53, 54 og 55 .. 

• Vegloven av 21 juni 1963, § 12, andre ledd, og forskrifter 
for utbedring og behandling av planer for riks- og fylkesveg 
av 7. oktober 1980, §§ 4, 6 og 7. 

• Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965, §§ 16 
fjerde ledd, 17 fjerde ledd, 17 a, 17b, 19 og 21. 

• Konsesjonsloven av 31. mai 197 4, § 2. 

• Fjelloven av 6. juni 1975, § 3, andre ledd og§  12, første 
ledd. 

• Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 
1977, § 1. 

• Lov om reindrift av 9. juni 1978, § 12, første ledd. 

• Lov om jordskifte o. a. av 21. desember 1979, §§ 29 og 41. 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall, av 13. mars 
1981, §§ 11 og 16. 

•Lov  om viltet av 29. mai 1981, § 7. 
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• Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 
1982, §§ 1-2 og 4a-l. 

• Lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v, av 14. juni 1985, § 
5, første ledd pkt 3. 

• Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992, § 7. 
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