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Forord
I 1993 arrangerte Norges vassdrags- og energi-
verk (NVE) og daværende Vassdragsregulan-
tenes forening, nå Energiforsyningens Felles-
organisasjon (EnFO), en konferanse hvor det
ble foretatt en kunnskapsoppsummering om
miljøvirkningen av inngrep i vassdrag forårsa-
ket av vannkraftutbygging og vassdragsregule-
ringer. Konferanserapporten som er på 640
sider, er utgitt som NVE-publikasjon 12/93.
Det var klare ønsker om å få det presenterte
materialet fremstilt på en kortfattet måte. Det-
te er bakgrunnen for at arbeidet med denne
publikasjonen startet.

Perioden etter konferansen var imidlertid en
urolig tid innenfor vannkraftsektoren pa
grunn av energiloven av 1990 som medførte
store endringer for aktørene. En fant det der-
for naturlig ase utviklingen i miljøforsknin-
gen på vassdragssektoren sammen med sam-
funnsutviklingen og endringer i lovverket.
Dette økte imidlertid ambisjonsnivået og
omfanget av publikasjonen.

Konferanserapporten fra 1993 omhandlet
også «Tiltak i vassdrag». Denne delen er gitt
ut i en egen publikasjon av NVE, «Biotopjus-
teringer i vassdrag» og det henvises til denne
for oppsummeringer om dette tema. I tiden
etter at konferanserapporten ble utgitt, har
en del vassdragsrelatert miljøforskning vært
videreført, blant annet i delprogram Miljø
innenfor forskningsprogrammet Effektivt
energisystem (EFFEN). Resultater fra dette
programmet og annen relevant forskning er
tatt med så langt dette har vært tilgjengelig
for forfatterne.

Forskningssjef Per Einar F augli, NVE, og
miljørådgiver Arne H. Erlandsen, EnFO, er
faglig ansvarlige for den naturvitenskapelige
og forvaltningsfaglige delen av boka. Carl-
Erik Grimstad har tatt for seg samfunns ut-
viklingen og har dessuten ledet det redak-
sjonelle arbeidet. Prosjektkoordinator hos
Gazette as har vært Marianne Brodin.

At boka etter hvert ble mer omfattende enn
de opprinnelige planer, har ikke gjort den
mindre aktuell. NVE og EnFO som har
finansiert arbeidet med boka, håper den vil
gi et bilde av den utviklingen som har preget
vannkraftutbyggingen, forvaltningen, sam-
funnsutviklingen og miljødiskusjonen frem
til i dag, og at den kan appellere til fortsatt
forskningsinnsats innenfor miljø- og vannres-
surssektoren i tiden fremover.

Teksten er forfatternes ansvar.

Prinsippskissen av norske kraftverk er tegnet
av Pål Hansen, Ukrut A/S. Fotoene er stort
sett hentet fra NVEs og EnFOs arkiver. Vi
takker alle som har bidratt til at boka er blitt
utgitt.

Oslo/Lysaker, juli 1997.

Erling Diesen
Vassdrags- og energidirektor

NVE

Knut Herstad
Administrerende direktor

EnFO
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Vannkraftnasjonen

Norge er fra naturens side godt egnet for vannkraft-

utbygging. Både klima, topografi og geologi gir oss

spesielle fortrinn. ette er forholdvideler med en

rekke nasjoner som hitt i I ikke på samme måte har

nytt godt av sine vannressurser.

i mi fort og fremst soke etter historiske og

samfunnsmessige forklaringer for å finne det som

har vært mest avgjørende for den norske

vannkraftutbyggingen.

Foto: P. E. Faugli
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V A N N K R A F T N A S 0 N E N

N orge har i mer enn 100 år hatt verdens største
produksjon av vannkraft pr. innbygger. Selv i abso-
lutt størrelse er vi nummer seks i verden etter

Canada, USA, Russland, Brasil og Kina. Teknologisk sett er
vi i fremste rekke. Når det gjelder kraftanlegg i fjell, er det
ingen andre nasjoner som har tilsvarende kompetanse og
erfaring.

OL-hallen på Gjøvik er et direkte resultat av denne erfaringen
og fjellteknologien er nå en sterkt etterspurt eksportartikkel.
Norsk betongteknikk, utviklet i forbindelse med byggingen av
store damanlegg, har hatt betydning for vår oljeindustri.

All vannkraftproduksjon bygger på to grunnleggende for-
utsetninger: vannmengde og fallhøyde. I likhet med svært
mange land i verden er Norge fra naturens side godt for-
synt med begge deler, men det er en rekke andre årsaker til
at vi har nådd vår internasjonale posisjon pa vannkraftsek-
toren. Den omfattende utbyggingen i Norge kan grovt
knyttes til fire forutsetninger:

• klima
• topografi
• geologi
• samfunnsmessige forhold

KLIMA
De store nedbørmengdene i Norge og særlig på Vestlandet
skyldes de store atlantiske lavtrykksområdene som beveger
seg fra sør-vest mot nord-øst i skillet mellom tempererte og
arktiske luftmasser. Nedbøren kan i enkelte fjellområder
komme opp i 6000 mm i året. Gjennomsnittlig nedbør-
mengde langs kysten er fra 3000 mm i sør-vest til 1000 mm
i nord. I østlige deler av landet som ligger i ly av fjellene,
kan den årlige nedbøren synke til 300 mm.

På grunn av relativt lav lufttemperatur er fordampningen i
Norge moderat hele året og lavest i områdene med størst
nedbør. Mer enn halvparten av nedbøren i sørlige strøk av
Østlandet fordamper, mens bare en tidel av nedbøren for-
damper i høyfjellsstrøkene på Vestlandet.

Sesongmessige variasjoner i avrenningen danner grunnlag
for inndeling av landet i hydrologiske typeområder. Kyst-
områdene har lavest vannføring om sommeren og høyest
avrenning høst og vinter. Innlandsområdene har domine-
rende snøsmelteflom om våren (april-juni), lav vannføring
om vinteren, men også en høyere vannføring om høsten
(september-november). Fjellområdene har dominerende
vårflom (mai-juli) og lav vannføring om vinteren, mens
breomradene har dominerende smelteflom om sommeren
(juli-august) og liten avrenning om vinteren.
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V A N N K R A F T N A S 0 N E N

På grunn av snøsmeltingen er avrenningen stor i perioder
med mindre behov for elektrisk strøm enn om vinteren når
tilsiget er lite. Ved regulering til kraftformål utnytter en
dette tilsiget ved å lagre vannet i magasin for å kunne ha
jevn tilgang på kraft.

TOPOGRAFI
Den kaledonske fjellkjeden, som er opprinnelsen til stør-
stedelen av Norge, i kombinasjon med lave temperaturer
og dannelsen av isbreer, har lagt forholdene særlig godt til

,  .e
_.._- -----·

.-··

rette for vannkraftproduksjon. Isbreene har formet land-
skapet i Norge til vide u-daler, noe som er langt mer ideelt
for magasinering enn bratte v-daler dannet ved elve-
erosjon. Isbreene har også ført til dannelsen av tallrike sjø-
er i fjellområdene, til dels med moreneavsetninger som
naturlige dammer. Det totale arealet av alle landets fersk-
vannssjøer dekker fem prosent av landets overflate. I kraft-
sammenheng er det først og fremst vannvolumet som er
interessant. Våre store fjellsjøer kan med relativt små dam-
mer gi grunnlag for magasinering av store vannmengder.
Dette står i kontrast til for eksempel fjelland i Alpene, der
det er behov for langt større og mer ruvende dammer for a
skaffe tilsvarende vannvolum.

VANNLANDET: Den norske topogra-
fien gjør landet spesielt godt egnet
for vannkraftproduksjon. Fra det
regulerte Eksingedalsvassdraget i
Hordaland. Foto: P.E. Faugi
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V A N N K R A F T N A S 0 N E N

GEOLOGI
Isbreene hadde også den effekt at fjellet ble skrapt ned til de
hardere lagene. Dette gjør utbygging i høyfjellsområder enkle-
re. Selve geologien i fjellmassivet er også i stor grad preget av
harde steinslag og er derfor enkel ahandtere. Det norske fast-
landet ligger i et geologisk sett relativt stabilt område. Det er
liten jordskjelvaktivitet og ingen aktive vulkaner. Andre steder
på jorden er dette en trussel mot kraftutbygging.

De deler av landet som har de største områdene med sedi-
mentære bergarter og derfor er velegnet for landbruk, er
samtidig fra naturens side minst egnet for storre kraftan-
legg. Dette bidrar til å redusere det dilemmaet som mange
nasjoner sliter med når det gjelder å prioritere vannkraftut-
bygging fremfor fortsatt jordbruk.

SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD
I Norges korte industrielle bistore har det helt fra starten
vært nødvendig å utnytte vann som energikilde. Vi har
ingen større kullforekomster på fastlandet og vi var nødt
til ata i bruk møller og vanndrevne sagbruk langs vass-
dragene for å bearbeide råstoff fra land- og skogbruk.
Både transport- og energibehov førte til at industri stort
sett ble anlagt langs elvene. Den første industrivirksomhet
i Norge av noen størrelse var knyttet til utnyttelse av våre
skog- og mineralressurser. Fra midten av 1800-tallet var de
største av skogene på de britiske øyer, den moderne indus-
triens vugge, forlengst hugget ned. Norge lå laglig til både
ressursmessig og transportmessig som sentral eksportør av
trevirke og papir.

Det var også tre- og papirindustrien som fra starten av
presset frem elektrisitetsproduksjon i Norge. Utenlandske
interessenter var klar over hvilket potensial landet hadde
for den nye energikilden og bidro med kapital til den første
utbyggingen. Borregaard, eiet av den britiske Kellner Part-
inton-gruppen, fikk rettighetene til vestsiden av Sarpsfos-
sen i Glomma og bygget fra 1898 to kraftverk, hver på 800
kW. Tyske interesser hadde på samme tid fått rettighetene
til østsiden av fossen.

Uten de utenlandske investorene som etter hvert kom til å
inkludere franskmenn, sveitsere, dansker, svensker og ame-
rikanere, er det lite trolig at norsk kapital villle maktet lof-
tet å bygge ut vannkraften på begynnelsen av dette arhun-
dret, selv om viljen aldri så mye hadde vært til stede.

Norges økonomiske politikk, og tollutviklingen i særdeles-
het, favoriserte i stor grad utenlandske interessers inntre-
den på det innenlandske markedet i en periode da både
teknologisk kompetanse og tilgjengelighet på kapital var på
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V A N N K R A F T N A S 0 N E N

et lavmål. Fra begynnelsen av 1800-tallet hadde Norge ført
en liberal frihandelspolitikk og selv da Sverige på slutten av
århundret ble merkbart mer proteksjonistisk, sto Norge
fast ved frihandelslinjen. Dette førte for øvrig til at toll-
unionen mellom unionslandene Norge og Sverige ble opp-
hevet i 1897.

De to utbyggingene i Sarpsborg var de første i stor måle-
stokk i Norge, men elektrisitet som drivkraft i industrien
var introdusert i landet allerede i 1885 da landets forste e-
verk ble bygget ved Laugstol Brug nær Skien. Det første
elektriske lys var blitt tent i Norge allerede i 1877 da Lisle-
by Brug ved Fredrikstad installerte en liten dynamo og to
lysbuelamper. Pioneren bak Skiens-prosjektet var Gunnar
Knudsen, ingeniør og senere statsminister.

I 1891 ble Norges første elektriske gatebelysning tatt i bruk
i Hammerfest og året etter ble de første glødelamper tent i
Kristianias gater.

Dette viser hvor tidlig ute det norske forretnings- og
industrimiljøet var med å anvende ny teknologi, en trend
som har preget landet frem til i dag også på andre sektorer
enn elektrisitetsutbygging.

På et tidlig tidspunkt i elektrisitetens historie var overfø-
ringsteknikken kommet relativt mye kortere enn produk-
sjonsteknikken. Det førte til at kraftkrevende industri måt-
te legges nær kraftkilden i stedet for nær markedene i de
allerede etablerte urbane strøk. Samfunn som Rjukan,
Odda og Sauda er gode eksempler på bosetting som ble
opprettet som følge av manglende eller kostbar overfø-
ringsteknikk. I tilegg var vår kraftkrevende industri i stor
grad innrettet på eksport. En plassering ved isfrie fjorder
på Vestlandet var selvsagt ingen ulempe i så måte.

Kontrasten til Sverige er interessant. Her finner vi det
største kraftpotensialet nord i landet mens industrien i
særlig grad, av hensyn til det svenske og det utenlandske
markedet, er konsentrert til sør. Også husholdningsfor-
bruket i Sverige stiller større krav til kraftoverføring enn i
Norge. Mens avstanden fra kraftkilde til våre tettest befol-
kede (og industrielt viktigste) områder sjelden overstiger
250 til 300 km, er avstanden i Sverige ofte mellom 1000 og
1500 km.

Norge har også sluppet unna store folkeforflytninger slik
enkelte andre land har måttet foreta for akunne utnytte
sine vannkraftressurser. Det er i første rekke i grisgrendte
eller folketomme områder i høyfjellet kraftutbygging har
funnet sted.
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V A N N K R A F T N A S 0 N E N

Men elektrisitetsproduksjonen og vannkraftutbyggingen
hadde også konsekvenser for våre miljøverdier. I perioden
1960-1994 ble landets verneplan for vassdrag utarbeidet
og vedtatt.

TILSIG
Tilsig er den vannmengde som til enhver tid drenerer til et
magasinområde. Damanlegg er nødvendiggjort av at tilsi-
get varierer med geografiske og klimatiske forhold. I perio-
der med stort tilsig, som for eksempel i smelteperioder

?

.r:•1.·

,-··  1
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Perioder med overløp er viktig for
livet i og ved elveløpet, men betyr
tapte inntekter for kraftprodusen-
ten. Holmvassdammen i Rana i
Nordland. Foto:  A.  H. Erlandsen

eller i perioder med mye nedbør, må vannet fanges opp for
å kunne slippes gjennom turbinene i perioder med lite eller
intet tilsig. Slike endringer i tilsiget begrenser seg ikke til
sesongvariasjoner, men er like mye betinget av arsvariasjo-
ner. Generelt varierer vannkraftproduksjonen med pluss/
minus 20 prosent fra et år til et annet, avhengig av nedbør-
mengde og oppmagasinert vann. Som en illustrasjon utgjør
20 prosent av den totale produksjonen det samme som fem
ganger Oslos årsforbruk av strøm. Den totale magasinka-
pasiteten i landet er 80,9 TWh.

«Kraftkrisen» sommeren og høsten 1996, var utløst av et
uvanlig lavt tilsig i sørnorske vassdrag. For eksempel var
magasinfyllingen i Sør-Norge 23. september 50,8 % som
tilvarer 29,2 TWh. Dette er vel 14 TWh mindre enn den
laveste fyllingen som er registrert siden 1981.

10



V A N N K R A F T N A S

Det er grovt sett et omvendt forhold mel-
lom tilsiget og behovet for elektrisk kraft. I
varme perioder med stort tilsig som følge
av snøsmelting, er behovet for kraft som
regel lite. I kuldeperioder er kraftbehovet
storre, men tilsiget lite. .•

KRAFTPRODUKSJONEN
Energimengden som produseres over tid
angis vanligvis som megawatt-timer (MWh).
Fordi tilsig og energietterspørsel varierer i
løpet av et år, vil et kraftverk aldri produsere
med konstant maksimal kapasitet. Forholdet
mellom årsproduksjon og høyeste ytelse kal-
les årlig brukstid. Vanlig brukstid i de fleste
norske kraftverk er fra 3500-5000 timer av
arets 8760timer. Kvilldal hadde for eksempel
i 1994 en produksjon på 2 913 000 MWh.
Dette tilsvarer en brukstid på 2349timer.

Den totale produksjonskapasiteten i Norge
1.1.97er på 27 350 MW fordelt på 853kraftverk. Den stør-
ste kapasitetsveksten kom i perioden fra 1970til 1985da vi
hadde en økning på 10 730 MW, dvs. gjennomsnittlig 715
MW pr. år. De siste årene har tilveksten til sammenlikning
vært på 100-150 MW. Høyst sannsynlig vil dette avta i åre-
ne som kommer i takt med at vi nærmer oss taket for det
som er økonomisk utnyttbart eller på andre måter tillatt
utbygget av vårt vannkraftpotensial. Frem mot år 2000 er
det forventet at kapasiteten vil øke med 200 MW totalt.

Den samlede produksjonen av kraft i Norge har i den senere
tid ligget på rundt 110-120TWh. I 1996var
produksjonen imidlertid bare 104,7 TWh,
det laveste siden 1987.Forbruket i 1996var
på 113,7TWh.

0 N E N

s" •

Grensen for utbygging av norske vannkraft-
reserver er beregnet til avere 178,3 TWh.
Hvor mye av dette potensialet som skal
utnyttes er avhengig av miljøkrav og lønn-
somhet. Basert på midlere årlig tilsig er
112,7 TWh av det samlede potensialet
utbygd. 65,6 TWh er med andre ord enten:
1) vernet (35,3)eller
2) ifølge Samlet Plan enten betraket som pro-

sjekter som kan konsesjonsbehandles
(kategori I) eller prosjekter som ikke kan
konsesjonsbehandles nå, men kan nyttes til
kraftutbygging en gang i fremtiden (kate-
gori II) (jfr. figur).

De ti største kraftstasjonene i
Norgepr.  1.1.96 var:

Kraftstasjon Fylke

' .

Saurdal*

Maks kapasitet Midl.

arsprod.

(MW)(GWh/ar)

1240 2913_villdal Rogal and_

Sima_Hordaland 1120 2812

Tonstad Vest-Agder 960 3666

Aurland! Sogn og Fjordane 675 1956_

Rogaland 640

RanaNordland 500 1890_

TokkeTelemark 430 2142

Evan er Hordaland330 1229

Brokke Aust-Agder 330 1417

Svartisen _Nordland 310_ 1200_

pumpekraftverk Kilde: NVE

11



V A N N K R A F T N A S 0 N E N

Omfanget av norsk kraftproduksjon er politisk bestemt og
for eksempel basert på våre holdninger til miljøkrav. Det er
derfor grunn til å anta at fremtidige analyser vil komme til
andre beregninger av vannkraftpotensialet enn dem som
ligger til grunn for nåværende «grense» på 178 TWh.
Muligheten for valg av andre energikilder enn vannkraft,
for eksempel gasskraft, bioenergi og vindkraft, kompliserer
beslutningsprosessene rundt fremtidige vannkraftutbyg-
ginger. Innsparingspotensialet ved energiøkonomisering
må også ses i denne sammenhengen. Vår energisituasjon,

VANNKRAFTPOTENSIALET PR. 1.1.1997
Midlere arsproduksjon 178,3 Th

(Referert tilsigsperioden 1931-90
Investeringsgrense 4,0 kr/kWh)

Utbygd 112,7 T\/Vh

Under byggng0,2T ',
Konsesjon gitt 1,5 Th
Unntatt fra SP 2,1 Th
Ikke behandlet i SP 2,5 Tr

•
Vernet 35.3 Th

SP kat II 8,8 Th

SP kat I15,3 Th

Vannkraftstasjoner i drift
pr 1.1.96 etter størrelse og
samlet installasjon

Størrelse Antall Samlet
MW instala-

sjon

0- 0,1 170 5
,1-1 130 55
1- 100 233 829
10- 100 244 9979
100- 76 17582
sum 853 27350

Kilde: NVE

prismessig og produksjonsmessig, vil dessuten i fremtiden i
større grad være avhengig av kraftforbindelser til utlandet.

I 1929hadde Norge 1452kraftstasjoner som ble drevet av
vannkraft. Av disse hadde 1315, altså mer enn 90 prosent,
en mindre installert effekt enn 1 MW. Likevel var det bygd
store og imponerende anlegg som Vemork og Såheim
under ledelse av Norsk Hydro. Men vi må lenger inn i det
tjuende århundre før vannkraftutbyggingen virkelig tok
fart. Mindre enn ti år senere, i 1938, ble det registrert over
4000 kraftstasjoner i Norge som ble drevet av vannkraft.

Til sammenlikning har i dag rundt halvparten av landets
1050 kraftstasjoner en installert effekt på mer enn 1 MW.
Den største kraftstasjonen, Kvilldal kraftverk i Suldal, har
en installasjon på 1240MW.
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Hva er vannet verdt?

De norske myndighetene var tidllig ute medaforstd

betydningen av d kunne kontrollere utnyttelen av

vann, elver og fossefall. Dette hadde betydning både

fra et naturvernhensyn og ut fra ønsket om at ikke

utenlandske investorer skulle få kloa i den unge og

nettopp selvstendige nasjonens ressurser. Dessuten

ble vannkraften en viktig finansieringskilde for

oppbyggingen av den norske velferdsstaten.

Foto: Oslo Børs
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H V A E R V A N N E T V E R D T ?

Energi-enheter
Energi er definert som evnen til  å
utføre arbeid. Grunnenheten for
energi er Joule (J). For elektrisk
energi anvendes normalt enheten
watt-timer.

1 Wattsekund (Ws) = 1 joule
1 Watt-time (Wh) = 3600 Ws
1 kilowatt-time
(kWh) = 1000 Ws
1 megawatt-time
(MWh) = 1000kWh
1 gigawatt-time
(GWh) = 1000 MW
1 terrawatt-time
(TWh) = 1000 GWh

1 MWh: er omtrent den elenergi
som går med til oppvarming av en
eloppvarmet villa i en vinteruke.
1 TWh: tilsvarer omtrent elforbruket
på ett år i en by med ca. 50 000
innbyggere.

Effekt
Effekt er energi pr. tidsenhet.
Grunnenheten for effekt er 1 watt.
1 watt =1 joule pr. sekund

I 
ngen annen enkeltfaktor har hatt så stor betydning for
den økonomiske veksten og den materielle velstanden
i Norge som vannkraftutbygging. I 1920 bodde så mye

som 64 prosent av den norske befolkningen i hus som var
forsynt med elektrisitet. Ikke noe annet land hadde opp-
levd en raskere vekst på dette feltet. Tilsvarende tall for
Sverige var på samme tid 17 prosent.

Staten kom tidlig med i vannkraftutbyggingen, og i første
omgang var det aktuelt med kjøp av vannfall som f.eks.
Norefallene. Allerede i 1907 ble Vassdragsvæsenet opp-
rettet. Dette understreker et sterkt samfunnsmessig enga-
sjement i den nye sektoren. Et annet eksempel er sam-
eierskapet med Oslo kommune i Mørkfoss-Solbergfoss-
utbyggingen.

I 1917 fikk vi Vassdragsreguleringsloven som foruten a
være den første i sitt slag, kom til å bety mye for den videre
utviklingen av vannkraftutbyggingen i Norge. Den definer-
te for alvor hvilke nasjonale interesser som var involvert og
det politiske engasjement som våre folkevalgte hadde i
saken.

Da vannkraftkommisjonen i 1947 konkluderte med at det
fremtidige behovet for elektrisk energi i Norge pr. år frem-
over ville vere 150 MW, var den totale vannkrafteffekten i
Norge ca. 2500 MW. Dette anslaget var basert på en tre
ganger sasterk vekst i el-produksjonen som i forkrigsarene.
Ifølge disse prognosene skulle vi altså i 1997 ha en utbyg-
get effekt pa ca. 10 000 MW. Ved arsskiftet 1994/95 var
den ca. tre ganger så stor som anslaget fra vannkraft-
kommisjonen i 1947. Det sier oss ikke bare noe om hvilken
akselererende virkning elektrisiteten har hatt, men også om
hvilken betydning vannkraften har hatt for verdiskap-
ningen i samfunnet.

VANNKRAFT OG INDUSTRIREISING
Ved begynnelsen av det tjuende århundre var norsk indu-
stri inne i en vesentlig omstilling. Trelasthandelen, som
hadde vært vår desidert største produksjonsindustri, var i
sterk tilbakegang til fordel for treforedlingsindustrien.
Sysselsettingsmessig steg andelen av arbeidstakere i fored-
lingsindustrien fra 1 til 15 prosent (av total sysselsetting)
fra 1870 til 1910, mens den sank i samme tidsrom i trelast-
industrien fra 30 til 15 prosent. Treforedlingsindustrien ble
vår første moderne storindustri. Det er mange grunner til
en slik utvikling. Det var et sterkt økende behov for tre-
masse på det europeiske markedet og Norge hadde relativt
kort (og tilgjengelig) transport til utlandet sjøveien. Dess-
uten gjorde kvaliteten på det norske tømmervirke sitt til at
vi tapte i konkurransen med Sverige.

14



H V A E R V A N N E T V E R D T ?

Viktigst i vår sammenheng var likevel at foredlingsindustri-
en var atskillig mer kraftkrevende enn sagbruksdrift. Ny-
utviklede vannturbiner ble blant annet en vitamininn-
sprøytning for industrien - den første ble tatt i bruk i Norge
i 1844 ved Kongsberg Våpenfabrikk. Norske produsenter
klarte ved ny produksjonsteknikk i løpet av 1880-tallet åsen-
ke kostnaden på tremasse til en tredel av den opprinnelige.

Vannkraften ble derfor en spore både til nye produksjons-
former og senere også til innovasjon i mekanisk industri.

, y

jar -s

-,a?

Likevel sto landet langt tilbake når det gjaldt utnytting av
vannkraften til elektrisk produksjon. Det fantes ikke
undervisning i elektroteknikk i Norge før år 1900. Det var i
høy grad utenlandsk kapital og know-how som førte til
etableringen av et elektrisk-teknologisk miljø i Norge.

Likevel var det ett vesentlig industrimiljø som bidro til å gi
nordmenn teknologisk selvbevissthet - etableringen av
elektro-kjemisk kunstgjødselproduksjon i regi av Norsk
Hydro i 1905, der Norge ble enerådende på verdensmarke-
det i et par tiår.

Store utenlandske selskaper som ASEA, Brown Bovery,

AVANSERT TEKNOLOGI: De tidligste
damanleggenei Norge var blant de
teknologisk mest avanserte i
verden og la grunnlaget for en blom-
stringstid for norsk ingeniørkunst.
Fra byggingen av Ringdalsdammen.
i Hordaland, 1910.
Utlånt fra: Vestnorsk Industristadmuseum
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AEG, Siemens og Telefunken forsto raskt verdien av billig
tilgang på elektrisk energi i Norge og etablerte seg i sam-
arbeid med norsk industri. Elektro-metallurgisk industri i
Storbritannia, Canada og Frankrike anvendte ny teknologi
for smelting av stål, aluminium og nikkel i kombinasjon
med norsk vannkraftelektrisitet. Historikerne har påpekt
hvordan det utenlandske innslaget på en bemerkelses-
verdig måte kom til å berike det norske tekniske fagmiljøet
i stedet for å undertrykke det. På 1920-tallet var norske
ingeniører på flere områder blant de ledende i verdens-
sammeneheng.

Det går en linje fra vannkraft som energikilde til etable-
ringen av NTH i Trondheim i 1910 og til opprettelsen av
Statens Teknologiske Institutt i 1917. Vannkraft i kombina-
sjon med vår naturgitte råstofftilgang (malm, skog og fisk)
åpnet verdensmarkedet for norske produkter. Norge tre-
doblet sin vareproduksjon fra 1895 til 1914, og andelen av
industriproduksjonen som gikk til eksport, økte fra 30 pro-
sent i 1909 til nærmere 50 prosent i1916.

STATLIGE INNGREP
Unionsoppløsningen i 1905, nasjonale strømninger og
internasjonale skrekkeksempler på at fremmed kapital fikk
herje fritt uten begrensninger, førte til en sterk norsk opi-
nion mot utenlandske oppkjøp av norske vassdrag.
«Panikkloven» av 1906 ble vedtatt som følge av en statlig
rapport som viste at utlendinger hadde sikret seg fosser
med en potensiell energi på det dobbelte av det som til da
var bygget ut. Loven satte et foreløpig forbud mot uten-
landsk etablering uten konsesjon og ble endelig vedtatt i
1908 etter en omfattende vannkraftdiskusjon i Norge.
Denne inkluderte en stortingsdebatt om Mjøsreguleringen,
i 1907, som nesten felte regjeringen, samt statens overta-
kelse av N orefallene i N urnedal samme år.

«De Castbergske konsesjonslovene» (med navn etter justis-
minister Johan Cast berg i Gunnar Knudsens regjering) ga
et godt bilde av den nasjonale bevisstgjøringen rundt vann-
kraftens muligheter. Konsesjonsplikt ble innført overfor
alle utlendinger og etter 80 år skulle staten overta ikke bare
fosser, rørgater etc., men også kraftstasjoner vederlagsfritt.
Det var også knyttet vesentlige sosiale vilkår til utenlandske
investeringer. Konsesjonsloven ble sterkt debattert i Norge
og var uttrykk for en vesentlig skillelinje i norsk politikk i
denne periode. I 1917 ble imidlertid konsesjonsloven ytter-
ligere skjerpet og det ble ikke slutt på debatten før loven
var prøvet for Høyesterett i 1918, der den ble godkjent
med knapt flertall.

Konsesjonslovsmotstandernes skremselsbilde av utenlandsk
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kapitalflukt fra Norge slo bare i mindre grad til. En tid
trakk den svenske Wallenberg-familien seg ut av Norge,
men i det store og hele var det trolig flest fordeler forbundet
med den strenge lovgivningen - ikke minst for den nasjo-
nale industrien. Anti-industrialismen hadde sterke repre-
sentanter i Norge og politisk ville det trolig virket sterkt
splittende på det norske industrielle miljøet dersom uten-
landske investorer hadde fått et for sterkt grep på landet.

Loven ble praktisert meget liberalt og utenlandsk kapital
fortsatte astromme inn i landet, men utlendingene ble på
mange måter tvunget til asamarbeide med nordmennene,
noe som igjen beriket vårt teknologiske miljø og dermed
vår industri.

V E R D T ?

DE FØRSTE VANNKRAFTMOTSTANDERNE
Vassdragsregulering var et begrep som var i bruk lenge før
elektrifiseringen av Norge. De første anleggene ble bygget
for fløtning av tømmer. Den første reguleringen for indu-
strielt formål ble gjort allerede i 1850-årene for å skaffe
vintervann til fabrikkdrift ved Tista. I 1877 ble fløtnings-
dammene i Nordmarka ved Oslo overtatt av Akerelvens
Brukseierforening for samme formål. Riktignok var de før-
ste damanleggene ikke spesielt ruvende, men de betydde
likevel enkelte steder sår i ren natur.

Det oppsto en stigende bevissthet om at kraftutbyggingen
ikke bare brakte velsignelser med seg. Utbyggingen avsted-
kom flere omfattende debatter i Norge når det gjaldt:

-- Hvem skulle finansiere utbyggingen? Statlig kapital, lokal
kapital eller utenlandsk?

-- Hvilken kurs skulle utbyggingen ta? Var det småindustri
og husholdningene eller storindustrien som skulle til-
godeses?

-- Hvilken plass skulle de andre industribrukerne av vass-
dragene ha? Hvordan skulle problemet løses når det
gjaldt for eksempel fløtningen ?

-- Hva med utbyggingens konsekvenser for natur og miljø?

HVA MED TURISTNÆRINGEN?
Tanken om vern av uberørt natur hadde sammenheng med
den nasjonalromantiske bølgen fra midten av 1800-tallet.
USA hadde allerede i 1872 ftt sin forste nasjonalpark
(merk navnet!) og både i Sverige og Danmark var det beve-
gelser i gang med å få fredet større områder fra bebyggelse,
veier og jernbane. I Norge var naturverninteressene som
pressgruppe som i andre land helt fra starten av stort sett
sammensatt av akademikere som brukte fjellet som rekrea-
sjon. Deres meninger ble i første omgang målbåret av Den
Norske Turistforening som helt fra sin stiftelse i 1868
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UBERØRT: Den norske holdningen
til bevaring av uberørt natur har
historiske røtter. Det var vannkraft-
debatten båret oppe av knickers-
adelen på begynnelsen av 1900-
tallet  som  la grunnlaget for den
norsk miljøbevegelsens sterke
stilling i dag. Rounosdalen i den
vernede Stabburselva i  Nordland.

Foto: P. E. Faugil

• e 1923 skrev den kjente natur-
titteraten, Ibsen-kjenneren og
Aftenposten-journalisten Theodor
Caspari diktet «Gjendereguleringer»:

Regulering!
Regulering uten ende!
Rjukan vk, og nu er Gjende.
Gamle Gjende underveis!
Fjeldnaturen, modersmaalet,
alt vort liv til siste reis,
alt skal jevnes ut av skraalet,
demmes op og reguleres;
snart nok skal vi praktiseres,
op paa Glitretind -  i heis.

hadde tatt initiativ til vern av gamle veier over fjellet, opp-
retting av varder og bevaring av fossefall gjennom a fa klau-
sul på at enkelte vassdrag ikke skulle bli lagt i rør. På
begynnelsen av 1900-tallet ble det stiftet en rekke regionale
naturvernforeninger i Norge som i 1916 ble samlet under
paraplyorganisasjonen «Landsforeningen for naturfred-
ning i Norge».

Pa 20-tallet fikk vi den hittil heteste naturverndebatten i
Norge i forbindelse med planene om abygge ut store om-
råder i Jotunheimen (Bygdin, Gjende, Bessvatn, Sjodals-
vannene og Russvatn - omrader som ikke minst gjennom
Ibsens «Peer Gynt» var blitt nasjonalt felleseie). Lands-
foreningen sendte i 1921 en sterkt begrunnet protest til
myndighetene som endte med at Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen (daværende NVE - som var opprettet
samme år) valgte alegge planene på is.

I 1923 gikk DNT sammen med Vestlandske Natur-
fredningsforening inn for a fa klausulert Vettisfossen mot
utbygging. Ved at hver av foreningene betalte kr 7000 ble
det vedtatt en servitutt ved kongelig resolusjon i 1924 som
er grunnlaget for at Vettis (med elvene Morka og Koldøla) i
dag er det eneste vassdraget av noen betydning som ikke er
med i de store reguleringene i Vest-Jotunheimen.

Den økende bevisstheten omkring naturvern var et nød-
vendig og nyttig korrektiv til den kraftoptimismen som
allerede fra begynnelsen av dette århundret kom tilaprege
våre største politiske partier.
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VANNKRAFT, LIKHET OG NASJONAL STOLTHET
Likevel kan det ikke underslås at vannkraften skapte grunn-
lag for et oppsving og en omstrukturering i norsk økonomi
og næringsliv som manglet sidestykke. Nye bysamfunn som
fra før ikke hadde naturgitte forutsetninger for en større
bebyggelse, for eksempel Rjukan og Odda, vokste frem.
Østlandsfylkenes andel av industrisysselsettingen sank
merkbart på begynnelsen av 1900-tallet. I denne sammen-
hengen fordoblet Rogaland sin andel fra 1890 til 1908.

Samtidig foregikk det en industriell utvikling frem mot sat-
sing på større enheter. Troen på teknologien i samspill med
nyvunnen nasjonalfolelse var innholdet i den storstilte jubi-
leumsutstillingen i Kristiania i 1914.

Også kulturlivet støttet opp om denne utviklingen med bil-
der, ord og musikk. Sosialistiske strømninger, som støttet og
ble støttet av sovjetstatens opprettelse i 1917, ga næring til
kunstneriske uttrykk som blandet nasjonal utvikling med
likhetsideal og tekniske fremskritt. Vårt første elektroniske
massemedium, radioen (der Norge som en av de første
nasjonene begynte prøvedrift i 1923) , ble helt fra starten av
markedsført av den radikale delen av vårt kulturliv som et
likhetsskapende trekk ved den norske tilværelsen.

Theodor Kittelsens bilde av Rjukanfossen ( 1908) kan være
et uttrykk for sammenkoplingen av nasjonal folkelitteratur
og kraftoptimisme. I en kommentar til bildet, skrevet i
1964, heter det: «Naturens vetter er temmet, lvset stråler
fra menneskeverdet.» Sitatet er et bilde pa teknologi-
optimismen som ennå pa 60-tallet rådet i norsk samfunns-
forståelse.

V E R D T ?

«Noen politikere la vekt p@ at
staten burde ha kontrakter
som sikret avsetning for man
bygde nye kraftverk. Andre
mente at det viktigste var at
staten kom i gang med byg-
gingen, s@ ville sikkert etter-
sporselen etter kraft folge til-
budet. Det var den siste, opti-
mistiske linjen som vant fram
og som skapte store avset-
ningsproblemer i mellom-
krigstiden.»

Fra Thue (1994) Statens kraft
s. 408

FRA INDUSTRIKRAFT TIL HUSHOLDNINGSKRAFT
Perioden i norsk vannkraftutbygging fra 1906-20 var pre-
get av en voldsom utbygging som avtok frem mot annen
verdenskrig på grunn av nedgangstider og tilgang på billig
kull. I perioden med deflasjon på 30-tallet ble det også
tungt for enkelte e-verk abere byrdene av den kapitalkre-
vende utbyggingen fra det nye århundrets første to tiår.
Produktene fra den kraftkrevende industrien var også van-
skelig a omsette i mellomkrigsårene. Tiden var definitivt
ikke inne til a satse stort på vannkraft.

Brenselmangel i krigsårene 1940-45 førte til en dreining av
det elektriske forbruket i retning av husholdningsbruk. Da
freden kom, og behovet for økt industriproduksjon gjenopp-
sto, ble det et sterkt behov for a intensivere kraftutbyggingen.
Mens tidligere vannkraftepoker var preget av små og middels
store anlegg, gikk vi nå inn i storanleggenes tidsalder. Mens
det fra før krigen bare var Nore I (204 MW) og Glomfjord
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Midlere produksjonsevne for
det norske vannkraft-
systemet 1945--1995

År TWh

1945 11,0
1950 16,9
1955 23,4
1960 32,4
1964 42,4
1970 65,0
1975 80,8
1980 89,7
1985 101,9
1990 108,1
1995 112,3

Kilde: NVE

Mer enn halvparten av dagens
produksjonskapasitet ble
bygget ut i perioden 1960-80.
Dette var gullalderen i norsk
vannkraftutbygging. De siste ti
årene har produksjonsevnen
økt med mindre enn 10 TWh.

(120 MW) som var av en viss storrelse, fikkvi etter 1945 stat-
lige anlegg som Mår (180 MW), Aura (300 MW), Nedre Ros-
saga (240 MW), Øvre Rossaga (150 MW), Tokke I (400
MW) og Tokke II (300 MW) og kommunale anlegg som Hol
I, Lyse og Nedre Vinstra (fra 190 MW til 290 MW).

Flere av de største anleggene hadde direkte forbindelse til
industrireisingen i den første perioden etter krigen. Norsk
Jernverk i Mo i Rana ble vedtatt bygget i 1946 basert på
kraft fra Nedre Røssåga, Årdal Verk ble basert på Tya-
utbyggingen og aluminiumsfabrikken på Sunndalsøra fikk
kraft fra Aura. Marshall-hjelpen bidro også til at norsk
industri fikk et kraftig løft i de første årene etter krigen (for
eksempel i Sunndal).

Resultatet av dette var at forbruket av elektrisitet i den
kraftintensive industrien økte kraftig i de første tiårene etter
krigen frem til midten av 60-tallet. Deretter har den flatet ut
og relativt sett utgjort en stadig mindre del av totalforbruket
av elektrisk kraft.

I dag er det husholdningene og de tjenesteytende næringene
som dominerer det innenlandske kraftmarkedet. I takt med
dette er industriargumentet på utbyggingssiden relativt
svekket. Det er naturlig a se naturvernaksjonene fra midten
av 60-tallet i sammenheng med dette.

Ar Netto total-
forbruk (TWh)

1955 19
1960 27
1965 40
1981 75
1992 93
1994 98
1995 99

Kraftintensiv indu-
stris forbruk (TWh)

NY VANNKRAFTMOTSTAND
I 1965 ble planene lagt frem for en
utbygging av det nær uberørte
Aurlandsvassdraget i Sogn og
Fjordane. Rettighetene var for
lengst ervervet av Oslo Lysverker
(nå Oslo Energi) og kraften fra
det nye verket var planlagt koplet
til nettet fra Hol i Hallingdal.
Utbyggingen fikk stor oppmerk-
somhet og førte til kraftige protes-
ter fra naturvernere. Hundrevis av
mennesker la sommerferien sin til
Aurlandsdalen nærmest i protest
mot planene. «Aksjonene» førte
til at planene ble endret på vesent-

lige punkter og store synlige inngrep ble betraktelig redusert
uten at kraftproduksjonen ble endret.

Andel(%)

8 42
13 48
19 48
27
27

36

28
28

30
29
28

(Se forøvrig energitekniske definisjoner side 14.)

Miljøbevisstheten økte i omfang. I 1966 ba 15 organisasjo-
ner, med til sammen 340 000 medlemmer, i et brev til Stor-
tinget om at Femunden og Trysilelva måtte skjermes for
regulering. Blant annet dette førte til at Industrideparte-
mentet i 1969 avslo en søknad om konsesjon for utbygging.
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Dette ble i Norsk Natur oppsummert som «første gang en
aksjon med sikte på å skåne et vassdrag mot utbygging, har
ført fram». I 1973 ble Femundsvassdraget inkludert i den
første verneplanen for vassdrag som Stortinget vedtok.

Da det i 1970 ble vedtatt abygge ut Mardalsfossen, et av
Europas vakreste og største fossefall, førte det til datidens
hittil største naturvernaksjon under ledelse av Samarbeids-
gruppen for natur-og miljøvernog med den internasjonalt
anerkjente filosofiprofessoren og fjellklatreren Arne Næss i

a.i. gs-tit
," · .

i -rs '.
7.

?

spissen. Han bygget sin ideologi på passiv motstand. Et
nytt trekk i vannkraftmotstanden var at også bygdefolk
sluttet opp. Aksjonistene fikk store oppslag i presse og
kringkasting da de lenket seg fast og nektet å flytte seg for
anleggsmaskinene. Politiet måtte gripe inn og bære bort
demonstrantene. Dette var den første naturvernaksjonen i
sitt slag her i landet inspirert av Gandhis ikkevolds-ideologi.
Denne formen for naturvernaksjonisme har siden preget
vannkraftmotstanden i Norge, selv i tider da mer militante
aksjonsformer har fått gjennomslag blant naturvernere
internasjonalt.

Mardøla-aksjonen var en naturlig forlengelse av den sivili-
sasjonskritiske akademikermotstanden mot ødeleggelse av

MILUDEMONSTRANT: Mardola-
aksjonen på begynnelsen av 70-
tallet betydde mye for miljobevegel-
sens feste og posisjon i Norge. Her
blir professor Arne Næss båret
vekk av politiet. Foto: NTB
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• •  På slutten av 60-tallet ble det
arbeidet med planeromkjerne-
kraftverk i Oslo-omradetsom
skulle spare vassdragene mot
utbygging. 1 1975 vedtok Stor-
tinget en innstillingomat kjerne-
kraftverk ikke skulle være aktuelt
i de ti første årene.
I henhold til stortingsvedtak ble
det viren 1976 laget  en  utredning
omvarmekraftverk på Østlandet
basert på olje, men ingen av alter-
nativene er realisert.

naturen som hadde preget debatten tidlig i århundret. Poli-
tisk var den ikke i særlig grad forankret i norsk venstreside,
men like mye i isolerte protesthandlinger. Den rådende
ideologien i Arbeiderpartiet og i det daværende SF var i
høy grad fortsatt preget av «kraftsosialismen».

Senere på tiåret fikk vannkraftmotstanden imidlertid et sta-
dig sterkere partipolitisk venstresosialistisk preg, koplet
med EF-motstand og en generell kamp mot teknokrati og
byråkrati. SV ble etter hvert det ledende motstandspartiet
når det gjaldt vannkraftutbygging.

Arbeiderpartiet fulgte imidlertid etter. I 197 0 fikk vi på
Europarådets initiativ Naturvernåret, og to år senere ble
Miljøverndepartementet opprettet under Trygve Brattelis
første regjering. Første statsråd ble botanikeren og profes-
soren Olav Gjærevoll (senere på tiåret, etter han var gått ut
av regjeringen, tok for øvrig Gjærevoll selv aktivt del i pro-
testaksjoner mot vannkraftutbygging).

Det politiske stemningsskiftet ble underbygget av kraftsta-
tistikken. I Naturvernåret var allerede halvparten av de øko-
nomisk utnyttbare vassdragene i landet bygget ut og vek-
sten i elektrisitetsforbruket var årlig på 6 prosent. Med en
slik vekstrate ville resten av landets vassdrag være utbygget
innen 1985.

Konflikten omkring utbyggingen av Alta-Kautokeino-vass-
draget fra midten av 70-tallet ble politisert på en helt annen
måte enn i Mardola-saken ved at forholdet til en etnisk
minoritet, samene, ble brakt inn i saken. Et av motstander-
nes viktigste argumenter var ogsa areise tvil om hvorvidt
det norske samfunnet trengte kraften fra Altaelva. Dette
var et tema som hadde lite gjennomslagskraft i Mardola-
saken, men som nå hadde langt sterkere effekt fordi det
stilte spørsmål ved enkelthusholdningers forbruk av kraft i
like stor grad som industriens.

Motstanden i Alta-saken favnet derfor en politisk sett mye
videre krets enn Mardola-aksjonen.

VERNEPLANENE
Vannkrafthistorien i de to tiårene fra 1973 til 1994 preges av
utviklingen av et stort og omfattende planverk som setter
grenser for videre utbygging.

Allerede i 1960 tok Stortinget opp spørsmålet om autarbeide
en landsplan for vern av vassdrag mot kraftutbygging. Bak-
grunnen var et ønske om å få en samlet vurdering av vassdrag
som var helt eller delvis uberørte av kraftutbygging. Den før-
ste vurderingen forelå i 1963, men først i 1969 ble arbeidet
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videreført ved at regjeringen ga Sperstad-utvalget og Hoved-
styret i NVE mandat til å utarbeide en verneplan for vassdrag.
Resultatet var Verneplan I som ble vedtatt i april 1973.Den
vernet 95 vassdrag (ca. 7 TWWh) og 50 stort sett større vass-
drag mot utbygging midlertidig i ti år. Naturverninteresse-
nes krav var på dette tidspunkt et varig vern av i alt 34
TWh. Naturfaglig kunnskap fikk en mer sentral plass i dette
arbeidet enn i tidligere planarbeid, ikke minst gjennom
Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i
Oslo.

i,

t

Verneplan II ble til etter Sperstad-utvalgets reetablering i
1975på initiativ av Industridepartementet. Innstillingen ble
avgitt i 1976og behandlet i Stortinget i 1980.Planen føyde til
51 relativt mindre vassdrag i listen over vernede vassdrag
(2,5TWh),og 11nye vassdrag ble midlertidig vernet til 1983.
VerneplanIII-innstillingen ble lagt frem i 19830g behand-
let av Stortinget i 1986.I alt 62 vassdrag ble vurdert og 46
ble varig vernet. Disse utgjorde 9 ,2 TWh i kraftpotensial.

I 1993 ble den foreløpig siste steinen lagt i byggverket av
norske vassdrags-verneplaner. 1. april ble Verneplan IV
vedtatt sammen med en oppdatering av «Samla plan». I alt
rundt 130 vassdrag ble vernet i denne runden.

PÅ BEFARING: Tallrike komiteer har
vært på befaring i norsk fjellnatur i
forbindelse med offentlige utred-
ninger om naturvern. Her: Sperstad-
utvalget i arbeid med  Verneplan Ill
på befaringi Gaula-vassdrageti
Sor-Trondelag. Foto: P E. Favg
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Totalt er nå et kraftpotensial på 35,3 TWh vernet mot
utbygging. Det er 1 TWh mer enn det naturvernorganisa-
sjonene ønsket vernet i 197 3!

Verneplanene avdekket også et behov for å se den fremtidi-
ge vannkraftutbyggingen i en større sammenheng. Arbei-
det med avurdere aktuelle vannkraftprosjekter ble startet
av Miljøverndepartementet gjennom Prosjektet «Samlet
plan».

Energiloven

tri-
ns-

9 •

Ore

•

PARAGRAFJUNGEL: Lowerket som
regulerer konsesjonsbehandling ved
vannkraftutbygging er omfattende
og komplisert. I tillegg legger Plan-
og bygningsloven (konsesjons-
utredninger) føringer for vannkraft-
utbyggingen.

Planarbeidet tok utgangspunkt i at det i ethvert vassdrag
vil være mange brukerinteresser og at det er behov for
vurdere disse i forhold til hverandre. Alle gjenværende
utbyggingsprosjekter ble gjennomgått og kategorisert.
Planarbeidet som ble utført, var også et nyttig redskap for
arbeidet med verneplanen. Stortinget behandlet «Samla
plan» første gang i 1986, senere er det foretatt rulleringer
av planen. Dagens situasjon er at prosjekter i kategori I kan
konsesjonsbehandles. Øvrige prosjekter må utstå.

LOVVERKET I ENDRING
Fokusering på miljøaspektet påvirket også vassdragslovgiv-
ningen. Den sentrale loven ved kraftutbygging, vassdrags-
reguleringsloven (Vregl.), er endret en rekke ganger. I 1959
ble det fastsatt regler om økte ytelser til berorte kommu-
ner. I 1969 ble det innført bestemmelser om forhandsmel-
dinger (§ 4a). Dette betydde mye for konsekvensutred-
ningsarbeidet spesielt innenfor miljøsektoren. Det ble stilt
omfattende krav fra forvaltningen (NVE) om søknadens
innhold, og kraftutbyggingsprosjekter var således tidlig ute
med konsekvensanalyser.
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I 1992 ble forhåndsmeldingen i Vrgl. sloyf et på grunn av
samordning med Plan- og bygningsloven. Det ble samtidig
innført hjemmel for revisjon av konsesjonsvilkår m.v.
Fokus ble spesielt satt på miljøforholdene, særlig når det
gjaldt minstevannføringer.

Vassdragsloven er en generell lov som omfatter alle typer
tiltak i vassdrag, og trer i kraft når allmenne interesser, sær-
lig fiske- og naturverninteresser, berøres uten at det er gitt
konsesjon etter Vregl. Også vassdragsloven ( 1940) er inn-
hentet av tiden og innstilling til en ny vannressurslov er
fremlagt, Lov om vassdrag og grunnvann (NOU 1994:12).
Den er forventet å bli behandlet av Stortinget i 1998/99.

MIUØVERNARBEIDET: FRA KONFLIKT TIL KONSENSUS
På 60-tallet var oppbyggingen av den skandinaviske vel-
ferdsmodellen fremdeles den bærende myndighetsideolo-
gien. Økonomisk vekst hadde prioritet fremfor miljøhen-
syn. Fra begynnelsen av 70-tallet ble miljøvern i stadig sti-
gende grad fokusert både som politisk tema og i
statsadministrasjonen. Forvaltningen stilte større krav til
konsesjonssøknadens faglige utredninger etter at for-
håndsmeldingen ble innført. For aforbedre de vitenskape-
lige vurderinger ble det bevisst satset på å øke den faglige
kompetansen innenfor den naturvitenskapelige sektor.
Gjennom universitetssystemet ble Kontaktutvalget for
vassdragsreguleringer etablert med sekretariat på Univer-
sitetet i Oslo. Det økonomiske grunnlaget ble lagt gjen-
nom bevilgninger fra Konsesjonsavgiftsfondet. De rele-
vante universitetsinstituttene tok del i utrednings- og vur-
deringsarbeidet. Ansvarlig organ var Det nasjonale
kontaktutvalg for vassdragsreguleringer, hvor alle univer-
sitetene og Norges landbrukshøgskole (NLH) var repre-
sentert. Dette førte til at de naturvitenskapelige interesse-
ne hadde stor innflytelse i arbeidet med konsesjonssakene
og verneplanene for vassdrag.

Kombinasjonen av mange utbyggingsprosjekter og økte
krav til naturfaglige utredninger knyttet til konsesjonssøk-
naden, førte i denne tiden ofte til mangel på god, naturfag-
lig utredningskompetanse for kraftselskapene. For asikre
tilstrekkelig utredningskapasitet inngikk kraftbransjen i
1969 en avtale med universitetene i Bergen, Oslo og Trond-
heim, og Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlands-
fisk (LFI) ble opprettet ved disse universitetene.
I tillegg hadde daværende Direktoratet for vilt og fersk-
vannsfisk sin utredningsgruppe gjennom Regulerings-
undersøkelsene. En vesentlig del av denne fagkompetansen
er i dag knyttet til stiftelsen for naturforskning og kultur-
minneforskning (NINA• NIKU).
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... Vand i Norge, vand av renhet,-

hvor en lagger sig og drikker,
det er det jeg taenker pd.
Kanske regner det sd sakte.
Lyden siver ned i bekken,
mellem bjerkene og lyngen.
Kanske ligger skodden grå.

Alt er med i iskall renhet!
Hele vidden, hele luften
fosser vildt og stridt mot kjeften,
evig over al forstand.
Risler, fosser .. Drikk, la vere!
Baekken er der, er der, er der.
Jeg er sjuk av alt herute.
Herre Jesus -  gi mig vand!

Fra Nordahl Griegs «Vand»

Norsk vann har inspirert mange av
landets diktere. Det kanskje mest
kjente diktet er i denne sammen-
heng forfattet av Nordahl Grieg i
Shanghai -  med hjemlengsel.

Etter hvert som konsesjonsmyndighetene stilte strengere
krav til konsesjonssøknadene, til dels presset av en aktiv
«motekspertise» i miljøvernorganisasjonene, sa kraftbran-
sjen nytten av avsette ressurser til grundige utredninger av
miljøkonsekvensene og eventuelle miljoutbedringstiltak i
forkant av utbyggingen i stedet for passivt aforholde seg til
pålegg fra myndighetene.

Bransjeorganisasjonen og de større kraftselskapene så
viktigheten av a ta miljøhensyn og være aktive innenfor
forskning på dette feltet, og ansatte etter hvert personell
med miljøkompetanse.

Fra tidlig på 80-tallet fattet Miljøverndepartementet større
interesse for forvaltnings- og forskningssystemet innenfor
denne sektoren, og det ble gjennomført en rekke om-
organiseringer. Statens forurensingstilsyn (SFT) var
etablert i 1974. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk fikk
utvidede oppgaver og ble omdøpt til Direktoratet for
naturforvaltning (DN), og det ble opprettet miljøvern-
avdelinger hos fylkesmennene. Som resultat av ønske om
økt lokalt selvstyre ble det etablert miljøkonsulentstillinger i
de fleste kommunene.

90-ÅRENE
1. januar 1991 trådte Energiloven av 1990 i kraft. Loven
hadde som mål å få kraftprisene til bli et resultat av for-
holdet mellom tilbud og etterspørsel. ikke basert på politis-
ke vurderinger av fremtidig forbruk. Slike politiske proses-
ser hadde en dobbelt negativ side ved seg:

For det første ble utbyggingsprosjektene vurdert ut fra mer
eller mindre tilfeldige forventninger om kraftbehov. Bare i
liten grad ble det lagt kraftpriser til grunn for utbygging av
vassdragene. Forbrukerne ble som følge av dette uten vide-
re belastet med forhøyede priser når lite lønnsomme pro-
sjekter ble bygget ut.

For det andre ble det fra naturvernhold vist til at politisk
baserte vurderinger av fremtidig forbruk lett kunne forveks-
les med mål for kraftforbruk og dermed at prissystemet i seg
selv virket til å øke forbruket av kraft. Vi risikerte med andre
ord kraftutbygging ut over den faktiske etterspørselen.

En liberalisering av kraftmarkedet hadde blant annet til
hensikt at kraftselskapene i større grad skulle legge til
grunn økonomiske kriterier ved vurdering av fremtidige
utbygginger. Siden forbrukere etter 1990 fikk økt mulighet
til å kjøpe kraften der den er billigst, må kraftprodusentene
legge større vekt på rasjonaliserings- og effektiviseringstil-
tak samt vurdering av lønnsomheten i prosjektene. Ti<llige-
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re var det i realiteten umulig for en kraftprodusent a ga
konkurs. I dag er det knyttet betydelig økonomisk risiko til
drift av energiselskap.

Energiloven gjorde Norge til et av verdens mest liberaliserte
el-markeder. Med en viss rett kan loven kalles en miljølov
siden den synliggjorde forholdet mellom forbruk, lønnsom-
het og behov for nyutbygginger. En følge av dette var at
enkelte prosjekter ble lagt på is. På den annen side vil loven
i en situasjon med prisstigning på elektrisitet kunne føre til
et sterkere utbyggingspress. Denne utviklingen forsterkes
av en gradvis tilnærming til et europeisk prisnivå som følge
av økt overføringskapasitet mellom Norge og Kontinentet.

OVERFØRINGSNETTET
Overføringsnettet i Norge deles gjerne i tre nivåer: sentral-
nettet, regionalnettet og lokale nett (distribusjonsnettet).
Sentralnettet er høyspent, vanligvis mellom 300 kV og 400
kV og beskrives gjerne som «motorveiene» i kraftnettet og
har forbindelser til utlandet.

Distribusjonsnettet kan ha en spenning på opp til 22 kV,
men strømmen transformeres ned til 220 V før den leveres
til vanlige brukere.

De regionale nettene forbinder sentralnettet og distribu-
sjonsnettet.

Det vil lett oppstå ugunstige samfunnsmessige virkninger
dersom det var fritt fram for alle adistribuere kraft i Nor-
ge. Kraftlinjer legger beslag på store arealer og parallelle
linjer gjennom landet vil både gi dårlig økonomi og lite hel-
dig arealutnyttelse. Overføringsprisene reguleres av NVE.
Kraftdistribusjonen er derfor et «naturlig monopol».

Kommuner og fylkeskommuner eier mesteparten av regio-
nalnettet og distribusjonsnettet, mens Statnett i hovedsak
tar seg av sentralnettet.

HVEM EIER NORSK KRAFT?
Et energiverk produserer ikke nødvendigvis elektrisk kraft
selv og kan like gjerne utelukkende handle med kraft.

Vanligvis skilles det mellom disse typene av energiverk:
- produksjonsverk
- industriverk
- distribusjonsverk
- vertikalt integrerte verk
- engrosverk

De 129 produksjonsverkene i Norge er delvis eiet av staten,
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De 10 storsteprodusentene(1996) GWh:

Statkraft SF 35 215
Norsk H dro AS 9705
Oslo Energiproduks on AS 7500
Bergenshalvøens Komm.

Kraftselskap DA 5868
L se Kraft 5485
Trondheim Ener iverk AS 3025
Vest-Agder Ener iverk 2553
Nord-Trøndelag

Elektrisitetsverk 2508
Hafslund Ener i AS 2500
Skiensfjordens Komm.

Kraftselska 2280

delvis av fylkeskommunene, kommunene og private selska-
per. Fylkeskommunene og kommunene eier om lag 55 % av
produksjonskapasiteten og private eiere står for om lag 15% .
Det statseide produksjonsselskapet Statkraft SF er den desi-
dert største produsenten i landet med ca. 30  %  av den norske
kraftproduksjonen.

Mange av de private kraftverkene tilhører industriselskaper
og er etablert for å tilføre energi til industriell virksomhet. Av
disse er Norsk Hydro det største. Det er i alt 57 industriverk i
Norge.

Engrosverk kan ha både kraftproduksjon og regionalnett.
Det ligger i betegnelsen engros at energiverkene har som for-
retningside akjope og selge kraft til lokale distribusjonssel-
skap. Det står for en stor del flere kommuner, fylkeskommu-
ner eller lokale energiverk bak de 23 engrosverkene i landet.

Distribusjonsverkene eier lokale fordelingsnett og baserer seg
på å selge kraft til husholdninger og neringslivet (sluttbru-
kerne). Distribusjonsverkene har i prinsippet adgang til å kjø-
pe kraft fra alle landets produksjonsverk. Kundene er i en
situasjon som gjør dem i stand til ahandle kraft fra hvilket
verk som helst. Dette har gjort distribusjonsverkene konkur-
ranseutsatt.

Vertikalt integrerte verk har kontroll over både kraftpro-
duksjon og lokale fordelingsnett. Av 96 slike energiverk i
Norge er 54 organisert som kommunale eller fylkeskommu-
nale bedrifter, resten som aksjeselskap. Vertikal integrering
er problematisk i forhold til prissetting etter energiloven av
1990 fordi denne forutsetter at produksjon og overføring
skal holdes atskilt.

KRAFT SOM HANDELSVARE- KRAFTMEKLING
Etter at energiloven trådte i kraft, har vi sett fremveksten av
meglere med det formål å formidle tilbud på kraft til store
etterspørrere. Disse kraftmeklerne tar ikke på seg det økono-
miske ansvaret når kontrakt mellom produsent og forbruker
er etablert, men baserer sin virksomhet på provisjonsordning-
er og på å ha oversikt over tilbud og etterspørsel i markedet.

Der er også etablert rene handelsselskaper - tradere - som
kjøper og selger kraft i markedet, uten selv å eie kraftverk
eller ledninger.

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON SKILLER LAG
Statnett SF ble skilt ut fra Statkraft som et heleid statsforetak
etter at energiloven åpnet for konkurranse i kraftproduk-
sjonssektoren. Statnett eier 80  %  av sentralnettet og leier den
resterende delen av fylkeskommunale og private selskaper.
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Skillet mellom produksjon og distribusjon ble etablert for
sikre at alle brukerne av sentralnettet skulle blilikeverdig
behandlet. Statkraft SF skulle ikke ha fordeler fremfor
andre. På samme måte har Staten villet legge føringer for
deling av produksjon og distribusjon i ikke-statlige verti-
kalt integrerte verk.

Da eksemplet med Statkraft og Statnett i liten grad ble
etterfulgt av andre energiverk, åpnet NVE for organisering
etter en konsernmodell basert på atskilte datterselskaper.

Høsten 1996 kjøpte Bergenshalvøens kommunale kraftsel-
skap (BKK) blant annet Bergen Lysverker, og den nye
enheten ble organisert som konsern.

V E R D T ?

Norske energiverk er i en
historisk omstillingsfase.
Fusjoner, oppkjop og nye sel-
skapsformer diskuteres over en
lav sko. Bakgrunnen er NVEs
anbefaling om @danne
konserner, ny lov om eierforhold
for interkommunale selskaper, ny
skattelov og ikke minst et
marked som krever større
fleksibilitet enn de gamle mono-
polene greier å hanskes med.
Ingen annen bransje i Norge opp-
lever maken til turbulens. Noen
av de største selskapene er inne i
prosesser med deling, fusjoner,
salg og oppkjop. I tillegg star
store, utenlandske selskaper pd
dørstokken og venter på at
norske energiverk skal bli til-
gjengelig som investerings-
objekter.

Teknisk Ukeblad nr. 43, 14.
november1996,«Turbulens i

kraftbransjen»
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Utbygging og miljø

Som resultat av at vassdragssektoren etter hvert fikk

økt datatilfang om de miljømessige følgene av

inngrep i naturen, oppstod behovet for å systematise-

re kunnskapen. Sluttrapporten fra konferansen

«Inngrep i vassdrag; konsekvenser og tiltak»

(Bergen, februar 1993), arrangert av NVE i samarbeid

med vannkraftbransjen, må regnes som en av de

mest dekkende oversikter over temaet, både i norsk

og internasjonal sammenheng. På konferansen var

alle landets førende forskningsinstitusjoner innenfor

feltet representert.
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D e fysiske konsekvensene av inngrep i vassdrag i for-
bindelse med reguleringer åpenbarte seg tidlig for
utbyggerne og andre berørte. Allerede etter Aur-

sundreguleringen i 1924 oppsto det store isproblemer
langs Glomma i Østerdalen. I takt med disse ble det satt i
gang studier som skulle kartlegge virkningene av denne og
andre utbygginger. Disse dreide seg om vannføring, vann-
hastighet, vanntemperatur, isforhold, sedimenttransport og
grunnvannsforhold. Våre breer er blitt studert spesielt i
denne sammenhengen.

• L. s-

h·

le
<:

BRUNT VANN VED RÅNÅSFOSS: I et
år med normal vannføring er Glom-
mas materialtransport ved innløpet
i Øyeren beregnet til 300  000  tonn.
I flomperioden våren 1995 var
transporten på hele 1 million tonn
totalt. Foto: Akershus Energiverk

Etter hvert har vi fått god erfaring med utforming av
utbyggingsprosjekter og å sette inn tiltak som kan avhjelpe
og redusere noen av ulempene som kraftutbyggingen med-
fører for miljøet.

•  Vannføring, flomdemping
Magasinering av vann i norsk sammenheng vil si a lagre
vannet for bruk til elektrisitetsproduksjon om vinteren når
kraftbehovet er som størst i landet. Overskuddsvann fra
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bresmelting og snøsmelting samt fra nedbørrike perioder
blir da lagret i reguleringsmagasiner. I enkelte av våre vass-
drag har det vært, og er fortsatt, et behov for tiltak for a
avdempe vårflomvirkningen i den tiden da snøsmeltingen
er på sitt høyeste nivå.

En undersøkelse i Hallingdalselva der vi har gode målinger
fra både før og etter utbyggingen, har gitt oss holdepunkter
for aanta at kraftutbygging har en betydelig reduserende
effekt for vårflommen. Flomtoppene blir redusert i størrel-
se og vårflommen kommer generelt tidligere. Antall år da
høstflommene er årets største flom, er økt. Damanleggene
gir oss også en mulighet for å forhåndstappe vann i perio-
der som vi forutser kommer til å bli etterfulgt av unormalt
stort tilsig.

På den annen side kan også store flommer forekomme i
regulerte vassdrag. Fulle magasiner og liten dempings-
effekt i terrenget kan ved store nedbørmengder føre til
flomdigre vassdrag.

Årsaken til den store flommen i Glomma i mai/juni 1995
var uvanlig store snømengder, sterkt forsinket, men intens
snøsmelting og i tillegg betydelige nedborsmengder (50--80
mm regn i løpet av fem døgn). Skadene ble betydelige.
Flommen er den nest største som er registrert i historisk
tid. Gjennom tiltak som er utført siden flommen i 1967og
den gjenomførte tappestrategi ble for eksempel vannfø-
ringen ved Elverum redusert med 15 prosent og vannstan-
den i Øyeren med 2,2 m. Skadene etter flommen i 1995
har ført til et omfattende utredningsarbeid for afinne til-
tak som begrenser fremtidige skadevirkninger. (NOU
1996:16.) Dette er fulgt opp gjennom St.mld. nr. 42
(1996--97.) Denne ble behandlet av Stortinget 10.06.97
NVE får nå et betydelig ansvar med afolge opp de fore-
slåtte tiltak.

Hyppige og store flommer kan ha negativ effekt ikke bare
pga. oversvømmelser og erosjon, men også fordi stor
vannføring kan vaske ut bunnsubstrat og generelt gjøre
elvene mindre næringsrike for en kortere periode, med de
effekter dette har blant annet for fisket i vassdraget. Det er
eksempler på situasjoner der reguleringer kan virke til å
bedre forholdene i vassdraget for flere brukerinteresser
enn kraftutbyggerne.

•  Vannhastighet
På samme måte som vannføringen blir dempet noe ved re-
guleringer, senkes selvsagt også hastigheten på vannet i elvene.
Likevel har vannets hastighet ikke bare sammenheng med
mengden av vann i vassdraget, men også med for eksempel
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isforholdene i vassdraget. Akkumulert sarr (sørpe og is) i
enkelte elvestrekninger kan føre til opphoping av vann og der-
ved til stor vannhastighet i de isfrie delene av elvetverrsnittet.

•  Vanntemperatur
De økologiske forholdene i et vassdrag er en funksjon av
blant annet temperaturen på vannet. Vanntemperaturens
endringer ved en kraftutbygging må undersøkes i hvert
enkelt tilfelle, men vi kjenner til de fleste av de arsaksfakto-
rer som har betydning i denne sammenhengen:

IS I REGULERTE VANN: Variasjoner i
vannstanden i islagte magasiner
kan medføre fare både for mennes-
ker og dyr i form av oppsprekking
av isen langs land.

- Magasinering av vann vil medføre lavere temperatur i
elveløpet nedstrøms dammen unntatt om sommeren da
elvevannet vil få en høyere temperatur.

- Uttapping av vann fra dypere lag i magasinene vil heve
temperaturen om vinteren og senke den om sommeren
nedstrøms avløpet fra kraftstasjonen.

-- Bortforing av smeltevann vil føre til høyere sommertem-
peratur nedenfor der vannet føres bort fra elva.

-- Bortforing av avløpet fra innsjøer påvirker grunnvannstil-
siget som igjen medfører lavere middeltemperatur neden-
for innsjøen.

-- Endringer i vannføringen påvirker forandringshastig-
heten på vanntemperaturen. Stor vannføring gjør at
temperaturen forandrer seg langsomt, ved liten vann-
føring forandrer den seg raskt.

-- Stor gjennomstrømning i innsjøer vinterstid (som er van-
lig etter reguleringer) fører til utjevning av temperaturen
i vannets øvre lag.

- Endringer i isforholdene har effekt på energiutvekslings-
forholdet mellom vann og atmosfære.

Konsekvensene av dette omtales senere.
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ISFORHOLD
En av de mest synlige konsekvenser av vassdragsregulering
er isforholdene på innsjøer vinterstid. Det dreier seg ikke
bare om estetiske hensyn, men også om tilgjengeligheten
for nytteferdsel, friluftsliv og for storvilt. De vanligste virk-
ningene på innsjø-is er:
- Oppsprekking i reguleringssonen er til ulempe for

ferdsel og kan føre til ulykker både for mennesker og vilt.
Tilgjengeligheten for motorisert ferdsel kan bedres noe
ved å anlegge kjøreramper.

- Raker ved tunnelåpninger som følge av undervanns-
strømmer er regnet som den farligste effekten på isfor-
holdene, og både mennesker og dyr har omkommet i
slike råker. Det er etter hvert blitt vanlig a palegge ut-
byggeren sikring av slike områder.

- Overvann langs iskanten er også med på å hindre ferdsel
ut på isen.

- Endret tidspunkt for islegging og isløsning kan ha virk-
ning på tilgjengeligheten, og kan også påvirke den okolo-
giske balansen i vassdraget.

Virkningen av endrede isforhold i elver kan gi seg utslag i:
- Apen elv nedenfor utlopsstedet i et område der det van-

ligvis er tilfrosset.
- kte mengder sarr og bunnis som fører til opphopning

av vann og økt erosjon.
-- Storre mengder is som løsner på samme tid. Isgang fører

til unormal erosjon og skader på områder nær vassdraget.
- kt andel av varmt grunnvann som igjen fører til råker

der det normalt skulle være tilfrosset.
- Mindre sammenhengende isdekke i områder med redu-

sert vannføring.
- Ustabil, sporadisk og lite forutsigbar oppbrekking og

isganger. Korttidsreguleringer fører totalt sett til større
istykkelse nedstrøms kraftverket.

LOKALKLIMA
Vannareal og volum øker når et magasin fylles over vann-
standen før regulering, noe som medfører at varmekapasite-
ten øker. Om våren (etter isløsning) og utover sommeren går
oppvarmingen av vannflaten langsommere enn for regule-
ringen, og særlig på varme dager er vanntemperaturen oftes-
te markert lavere enn lufttemperaturen. Ved svak til moderat
vind kan områder med pålandsvind i den nye strandsonen
da få en markert lokal temperatursenkning om dagen og
temperaturheving om natten. Om høsten er avkjølingen av
overflaten langsommere, noe som fører til senere islegging,
og første frostnatt kommer senere i den nye strandsonen.
Innvirkning på lufttemperaturen er størst i kjølige netter.

Reduksjon av vannareal virker i motsatt retning, og den
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frostdempende virkning kan bli redusert som følge av en
regulering. Det skal store endringer til både i vannareal og
vanntemperatur for a gi målbare utslag om dagen.
Endringene i isforholdene som følge av reguleringer er
årsak til store endringer i lokalklimaet i norske dalfører. I
rolig vintervær med streng kulde har en isfri elv en klar
oppvarmingseffekt på lufta i omgivelsene, men luftfuktig-
heten øker og dermed hyppigheten og omfanget av frost-
røyk på de kaldeste vinterdagene.

Rent trivselsmessig kan frostrøyk og sterk rimavsetning
være en belastning for folk som bor eller ferdes i slike
områder, men det er ikke vitenskapelig dokumentert at
frostrøyk og rim har skadet planter, dyr eller mennesker.
Tilsvarende gjelder for hus (trepaneler) eller for eksempel
høy som som er lagret på en låve.

Økt ferskvannstilførsel til fjorder om vinteren kan føre til
mer omfattende islegging på fjorden. Ved islagt fjord får
strandsonen markert lavere vintertemperaturer enn ved
isfri fjord. Dette er det mulig abote på ved alegge utslip-
pene fra kraftverk i rør ut på dypt vann eller ved bruk av
bobleanlegg som blander ferskvannet inn i sjøvannet og
hindrer islegging. Lokalbefolkningen ønsker ofte isfrie
fjorder av hensyn til båttrafikk, småbåtfiske og mindre
frostfare for eksempel for frukttrær. På den annen side er
det noen som ønsker seg islagt fjord på grunn av mulighet
for isfiske og tørrere luft.

EROSJON OG SEDIMENTTRANSPORT
Jordpartikler og annet organisk og uorganisk materiale kan
eroderes fra sedimentkilder i eller ved vassdragene, og kan
bli transportert nedover elvene som sedimenttransport.
Ordet sediment er en samlebetegnelse på organiske og uor-
ganiske partikler, der det uorganiske materialet kan bestå av
leire, silt, sand, grus eller stein. Kildene for slike sedimenter
kan være naturlige, som erosjonsmateriale fra breer og løs-
avsetninger; eller menneskeskapte, som materiale fra jord-
bruksdrift, gruvedrift og anleggsvirksomhet. De fineste par-
tiklene fraktes svevende (suspendert) i vannmassene, mens
større fraksjoner, som sand, grus og stein, ruller og glir langs
med bunnen av elva. Både suspendert og bunntransportert
materiale avsettes under rolige vannforhold, og det sedi-
menterte materialet vil kunne bygge opp ulike formelemen-
ter som blant annet elvevifter, elvesletter eller deltaer.

Inngrep i vassdrag vil påvirke den naturlige likevekten i
dette dynamiske systemet av erosjon, transport og sedi-
mentasjon. Ved kraftreguleringer vil det oppstå forstyrrel-
ser både ovenfor og nedenfor reguleringsanlegget.
Erosjonsprosessene kan grovt sett deles i to:
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-- Utrasing som følge av nedsatt stabilitet i sedimentene
langs magasinene.

-- Erosjon som følge av at elver og bekker får større erode-
rende kraft.

Ved og ovenfor magasinet vil konsekvensene gjerne bestå i
at erosjonen øker. Dette skyldes hovedsakelig at vannstan-
den i magasinet stadig endres. Det kan skilles mellom tre
typer erosjon ved og ovenfor magasinet:
1.Erosjon langs elver og bekker som renner inn i magasinet.
2. Bølgeerosjon langs strendene i magasinet.
3. Grunnvannserosjon langs strendene i magasinet.

,

«E
Elveerosjon skjer fordi erosjonsbasis senkes når vannstan-
den i magasinet senkes. Magasinets tilførselselver vil grave
seg nedover i tidligere avsatte elvevifter og deltaavsetnin-
ger, som vanligvis består av finkornede og lite konsoliderte
masser. Det kan oppstå en tilbakeskridende erosjon inntil
det er etablert en ny, stabil gradient på elveløpet. Erosjo-
nen blir særlig merkbar om våren når magasinene er tappet
ned til et lavt nivå samtidig som vannføringen i elver og
bekker øker. Utbredelse og intensitet av erosjonsprosesse-
ne avhenger blant annet av kornstørrelsen til sedimentene.
Sand eroderes lett, og i elver med mye sand kan betydelig
erosjon skje i løpet av kort tid. Når løsmassene består av
grus, vil bare de fineste partiklene vaskes bort, mens de

EROSJON: Erosjon i vassdrag er en
naturlig prosess, men ved inngrep
endres intensiteten i prosessen.
Her: Erosjon i det vernede Utlavass-
draget i indre Sgn. Foto P. E. Faug

37



U T B Y G G I N G O G M I L J O

større fraksjonene ofte blir liggende igjen. I Store Malvatn,
som er hovedmagasin for Bjerka kraftstasjon, har det vært
betydelig erosjon i forbindelse med tilførselselver. Målinger
har vist at terrenget langs en av tilførselselvene har senket
seg to-tre meter fra 197 6 til 1981. I hovedmagasinet for
Dividalen kraftverk, Devddesjvri, gravde det storste elve-
løpet ut ca. to millioner kubikkmeter masse i løpet av en
fireårsperiode. Bekkeerosjonen var atskillig mindre i Gje-
vilvatnet i Oppdal, fordi erosjonsbegrensende tiltak ble
iverksatt langs de største elveløpene.

Bølgeerosjon kan bli omfattende i magasiner, fordi vann-
standsvariasjoner gir bølgekreftene nye landomrader avirke
på. Strandens helningsvinkel er vanligvis tilpasset en like-
vekt som bestemmes av bølgehøyden, bølgelengden og det
materialet stranden består av. Når vannstanden forandres,
kan strandlinjen havne et sted hvor strandens helningsvin-
kel er i ubalanse med bølgekraften og strandmaterialet.
Dersom vannstanden er stabil over lang tid, vil <let dannes
en ny strandlinje, som vil redusere bølgenes erosjonseffekt.
Likevekten påvirkes av at vannstanden stadig varierer, men
strandlinjene vil likevel etter hvert tilpasses de nye forholde-
ne. I Devddesjavri har strendene endret profil i arene siden
første regulering, og et beskyttende dekklag av stein har
blitt dannet i strandlinjen. Bølgeerosjon pågår fremdeles,
men i mindre grad enn rett etter reguleringen.

Grunnvannserosjon i forbindelse med nedtapping av maga-
siner skjer som følge av at likevekten mellom porevanns-
trykket og vanntrykket fra magasinet endres. Dette gir
størst utslag der strendene består av finkornet materiale. I
silt og leire er permeabiliteten så liten at det tar tid før
grunnvannet tilpasser seg senkningen av vannet. Resultatet
blir at grunnvannsgradienten blir for stor, med påfølgende
utrasinger eller tilbakeskridende ravinedannelse. I grovkor-
net materiale er permeabiliteten større og grunnvannssenk-
ingen vil vanligvis holde tritt med senkingen av vannet.

Langen i Børsa var den første sjøen hvor ras av store
dimensjoner inntraff etter senking under normalvannstand
våren 1920. Tillatt senking var åtte meter, men etter fem
meters nedtapping hadde det gått så store ras at videre tap-
ping måtte opphøre. Rasene spredte seg inn forbi den gam-
le strandlinjen og gjorde skader på dyrket mark og veier, og
truet også en stund husene på gården Skåra.

Nedenfor et magasin kan endringer delvis skyldes foran-
dringer i vannføringen, delvis at materialtilførselen endres.

Som regel vil en regulering av vassdraget jevne ut vann-
føringen i elvene, og dermed redusere risikoen for erosjon
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nedenfor dammen eller vanninntaket. Tappeflommer kan
imidlertid føre til økt erosjon. I Jostedøla i Sogn førte tap-
pinger fra Styggevatn i 1989 til ekstremt høy suspensjons-
transport i hovedelva ved Fåbergstølen. Den høye suspen-
sjonstransporten fortsatte i flere måneder etter tappingen,
sannsynligvis fordi flommen førte til varige endringer av
løpsmønsteret inne på Fåbergstølsgrandane.

Konsekvenser av endret materialtilførsel kan deles inn etter
størrelsen på det transporterte materialet. Hvis materialet
som eroderes fra magasinområdet er svært finkornet, kan det
holde seg svevende i vannmassene i lang tid. Etter regulering-
en av Gjevilvatnet holdt en del finkornet materiale seg flyten-
de i flere måneder etter at erosjonsprosessene langs strendene
hadde stabilisert seg. Slik blakking av vannet reduserer sikte-
dypet og har dermed innvirkning på biologisk liv i vannet.
Tilsvarende kan økt sedimenttransport i vassdragene neden-
for dammen ha negativ virkning på fisket. Etter reguleringen
av Ustevatn sedimenterte finkornet materiale bunnen av
Hallingdalselva, noe som reduserte gytemulighetene for fis-
ken. Finkornet materiale kan også sedimentere i terskelbas-
seng. I Otra ved Valle i Setesdal har kombinasjonen av redu-
sert vannføring og økt sedimentasjon av finkornet materiale
ført til økt vekst av vannplanter i terskelbassengene.

I motsetning til det finkornete materialet holdes det grovkor-
nede, bunntransporterte materialet igjen i magasinet. Ved at
elvevannet fjernes fra hovedelva, avtar også evnen til å trans-
portere bunnmaterialet. Minket materialtilførsel kan noen
ganger føre til at elvesletter senkes. Deltaavsetninger lenger
nede i vassdragene kan også bli påvirket av den reduserte
materialtilførselen, og dette kan gi uønskede virkninger for
deltaene som biotop for fugl, samt redusere kvaliteten på
badestrender. Mandalselva kan ha blitt utsatt for en slik utvik-
ling etter vassdragsreguleringene på 50- og 60-tallet.

I andre tilfeller kan imidlertid elvesletter bygges opp, fordi
sidevassdragene fører like mye materiale som før ut til hoved-
vassdraget, uten at hovedelva lenger har den samme evnen til
atransportere sedimentene videre nedover. I Fortunelva har
en slik situasjon medført økt flomhyppighet og oversvommel-
ser av elvesletta.

Tidsaspektet er viktig når konsekvenser av vassdragsregule-
ringer for erosjon og sedimenttransport skal vurderes. Ofte
kan virkningene deles inn i tre, avhengig av varigheten:
1.Kraftig økning i erosjon og sedimenttransport under selve

anleggsvirksomheten.
2. Kortvarige endringer som stabiliseres etter noen år fordi

det tar tid før systemet innstiller seg på en ny likevekt etter
reguleringen.
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3. Langvarige endringer som har oppstått, fordi det har
skjedd mer permanente forandringer i erosjons- og trans-
portforholdene i vassdraget etter reguleringen.

Ved vurdering av virkninger av kraftregulering pa erosjon og
sedimenttransport ma det ogs tas hensyn til virkninger av
andre inngrep og aktiviteter, som for eksempel jorderosjon fra
landbruket. Erosjonsmateriale fra jordbruksvirksomhet kan
utgjøre størstedelen av sedimentavsetningen i enkelte vassdrag.
Kombinasjonen kraftverksinngrep og andre inngrep er lite
undersokt, men det har blant annet vist seg at grusuttak i regu-
lerte elver kan gi mer kritiske virkninger enn i uregulerte, der
materialtilførselen ofte er større.

PÅVIRKNING AV GRUNNVANNSFORHOLD
Regulering av vassdrag kan få følger for grunnvannet både
langs elveløp og ved magasiner. Påvirkningen avhenger av
løsmassenes sammensetning siden elvesletter og deltaer er
svært forskjellig i oppbygging. Dersom områdene langs
elveløpene er preget av grus, vil stor vintervannføring føre
til en høyere grunnvannstand enn normalt. Et resultat av
dette kan for eksempel være isbrann på dyrket mark i nær-
heten. Elveleier som er omgitt av mer finkornet materiale
(leire/silt), vil ikke oppleve den samme effekten.

I deltaer er ferskvannstilførselen viktig for balansen mellom
saltvann og ferskvann i grunnen. Avhengig av interessen for
ata ut salt- eller ferskvann av grunnen, er det derfor avgjo-
rende at grunnforholdenes sammensetning analyseres. I
enkelte deltaer (for eksempel i Skjomen i Nordland) har
redusert vannføring i elva ført til innsig av salt grunnvann
innover i deltaet og påvirket tidligere ferskvannforsyning
fra brønner. I andre situasjoner kan det være onskelig ata ut
saltvann (for eksempel til fiskeoppdrettsanlegg, siden uttak
av salt grunnvann er gunstig for å unngå smittefare).

Grunnvannsnivået er også av betydning for flom. I forbin-
delse med reguleringer kan en senking av grunnvannsspei-
let ha som positiv sideeffekt at områder som før var flomut-
satt, nå kan kontrolleres i større grad. Senking av vannspei-
let kan også ha som effekt at jordbruksland blir gjort
tilgjengelig der det før var våtmark.

For å kunne vurdere konsekvensene av en utbygging for
grunnvannet, er det en nødvendig forutseting aha kjenn-
skap til jordartene og deres fordeling i det aktuelle området.

LANDSKAPSFORMENE
Inngrepene i naturen medfører sjelden innvirkning på stor-
formene i landskapet. Slake og rolige vidder i fjellområdet
(paleiske former) kan bli berørt ved at store arealer legges
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under vann ved etablering av magasiner. Dette endrer
landskapsbildet og typiske trekk kan bli visket ut. På den
annen side kan det sies at kulturlandskapet blir tilført en ny
dimensjon.

Utvilsomt har mange inngrep og installasjoner ved dagens
vannkraftanlegg en temmelig varig karakter. De er irrever-
sible. Tunneler og fjellhaller vil alltid være der. Dammene
må også forventes aeksistere langt inn i fremtiden. De kan
komme til å stå som kulturminner. Den teknologiske utvik-
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lingen har også ført til at inngrepene gjøres mer skånsomt
enn før, selv om de er mer omfattende.

Ved etableringen av Styggevass-
magasinet i  Breheimen ble unike
landskapsformer (morener) satt

Det er viktig at planlegging av landskapsinngrep omfatter under vann.
vurderinger av behov og muligheter for fremtidig bruk og
vedlikehold.

Foto: N. Rye

41



U T B Y G G I N G G M I L J o

NATURHISTORIE
De geofaglige og økologiske prosessene påvirkes ved inn-
grep. Ved inngrep som etablering av magasiner, veibygging
o.l. samt ved virksomheten under anleggsperioden, kan
verdifulle lokaliteter og forekomster bli mer eller mindre
ødelagt. Spesielt utsatt er løsmasseforekomstene. Disse er
vitnesbyrd etter landisens virksomhet og massene er ofte
attraktive til støping, dambygging, veier mv. Det er derfor
viktig at slike forekomster blir kartlagt nøye før de blir
utsatt for inngrep. Viktige lokaliteter for fugler kan også bli
berørt ved at våtmarker for eksempel endrer karakter eller
forsvinner helt.

Ofte kan disse lokalitetene ha liten verdi isolert sett, men
de kan være en del av en større sammenheng. Slik sett kan
de ha en nøkkelverdi og kan også være historiske doku-
menter av umistelig verdi. Lokaliteten kan inngå i et hel-
hetlig, faglig miljø, gjerne innenfor et geografisk begrenset
område. Dette er ofte viktig i undervisnings-, forsknings-
og turisme-sammenheng. For å kunne vurdere den faglige
verdien er det derfor nodvendig avurdere et større område
enn det som blir direkte berørt ved inngrepet.
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Vi er blitt stadig mer bevisst de miljomessige konse-

kvensene av vassdragsreguleringer. Når det gjelder

vannkvalitet, vegetasjon, bunndyrfauna, fisk, fugle-

liv, viltbestand og friluftsliv, har reguleringene hatt

virkninger som er tydeliggjort gjennom omfattende

kartlegging og forskning. Den norske kunnskapen på

dette feltet og om de ti I tak som kan iverksettes for

å redusere uheldige effekter av inngrep, er langt

fremme i verdenssammenheng og kan vise segdbli

en viktig eksportert ikke I i fremt iden.
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Naturlig tilpasning: Fisketrapper
behøver ikke være skjemmende
betongkonstruksjoner, men kan til-
passes landskapet som her  -  forbi
Strandfossen i Glommavassdraget.

Foto: A. H. Erlandsen
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MANGE TYPER INNGREP
Det skilles gjerne mellom primær-, sekundær-, tertiær- og
fjerntliggende effekter av inngrep i naturen. I sammenheng
med vassdragsregulering knytter de primære seg til den
direkte effekten av reguleringen, som etablering av en
reguleringssone og hydrologiske endringer. De sekundære
er forårsaket av at veibygging etc. gjør større områder til-
gjengelig for allmenn ferdsel. Tertiære virkninger dreier seg
om inngrep i naturen gjennom menneskeskapte næringer
knyttet til naturutnyttelse, som for eksempel jord- og skog-
bruk og utnyttelse av utmark til beiteområder. I tillegg har
vi de mer langsiktige virkninger av luft- og vannforuren-
sning. Til denne kategorien hører også klimaendringer.

VANNKVALITET
Magasineringen av vann i vårt vannkraftsystem skjer
hovedsakelig i fjellområder med liten menneskelig aktivi-
tet, dvs. områder med liten forurensningsproduksjon. Det-
te medfører at vannkvalitetetsendringer som følge av regu-
leringer generelt er av liten betydning.

De tilfeller der en har registrert vannkvalitetsendringer av
vesentlig karakter, knytter seg til elvestrekninger med bety-
delig endret vannføring hvor en kan ha følgende forhold:

-- Okt næringssaltkonsentrasjon ( og algevekst) eller bakte-
rikonsentrasjon som følge av redusert vannføring i områ-
der med stor forurensningsproduksjon fra andre aktivite-
ter, for eksempel husholdningskloakk, landbruksforu-
rensning eller andre utslipp. Eventuelle negative effekter
av slik forurensning løses vanligvis ved rensing av de
aktuelle utslipp.

-- Overforing av næringsrikt vann fra tettbefolkede områder til
områder med mindre forurensning. Dette skjedde da Rena
kraftverk kom i drift og en overførte vann fra Glomma til
den mer næringsfattige Storsjøen i Rendalen. Dette ga seg
utslag i økt algevekst i Storsjøen, et forhold som bedret seg
etter at det ble bygget renseanlegg langs Glomma.

- Partikkelforurensning ved anleggsdrift. Tunnelbygging,
steinknusing og deponering av finere steinfraksjoner, kan
gi kortvarig partikkelforurensning under og umiddelbart
etter oppstarting av et nytt kraftanlegg, særlig i forbindel-
se med utspyling av tunnelsålen. Hovedproblemet er
knyttet til nedslamming av eventuelle fiskeegg, larver og
bunndyr i vassdraget nedstrøms utslippet. Erfaringer
viser imidlertid at slike utslipp har kortvarig og lokal
effekt. I tilknytning til fjellsprengning og boring er det
indikasjoner på at visse steinfraksjoner kan skape proble-
mer ved at de gir gjelleirritasjoner hos fisk. Kunnskapen

44



D E T R E G U L E R T E L I V

om dette er begrenset, men erfaring viser at bergarten
kan ha betydning for effekten. Bløte bergarter (som
grønnstein og kleberstein) har naleformede, fiberliknen-
de partikler som er mer skadelig for gjellene enn partikler
fra hardere bergarter (granitt, gneis etc.) som er kubiske i
formen. Undersøkelser fra Hekni-utbyggingen i Otra vis-
te at partiklene fra tunnelvirksomheten hadde en positiv
effekt på fisken ved at de bidro til en bedre kjemisk vann-
kvalitet i det forsurete vannet.

-- kt partikkelkonsentrasjon i vann som direkte følge av
reguleringer skjer vanligvis etter erosjon og utrasinger i
reguleringssonen, spesielt i senkningsmagasin. Dette kan
skje når magasinvannstanden tappes under den opprinneli-
ge vannstanden i magasin med store løsmasseavsetninger i
reguleringssonen. Eksempler på dette er reguleringen av
Devddesjavrri i Milselvvassdraget og Sandsavatn i Suldals-
vassdraget. Det kan oppstå ulike grader av blakking av
vannmassene i magasin og vannløpet nedstrøms. Fisk kan
tåle relativt høye partikkelkonsentrasjoner og miljoef-
fektene er hovedsakelig knyttet til nedslamming, slipeef-
fekter og problemer for filtrerende zooplankton og bunn-
dyr. Effekten av tilslammingen vil naturligvis variere med
omfanget av erosjonen, som igjen avhenger av regulerings-
måten og mektigheten av løsmassene. Etter at forholdene i
magasinet har innstilt seg på de nye forholdene, avtar blak-
kingen raskt. Erfaring viser at problemet kan være synlig
fra uker opptil noen år.

-- Tungmetallkonsentrasjonen påvirkes av reguleringer på
tilsvarende måte som bakterier og næringssalter når
vannføringen endres i områder med utslipp av tungme-
taller fra gruvevirksomhet. Dette kan gi både positive og
negative effekter avhengig av konsentrasjonsendringer. I
Orklavassdraget har det fra gammel tid vært utstrakt gru-
vevirksomhet. Sideelva Ya har tilrenning fra de nedlagte
Kvikne kobbergruver, og redusert vannføring har ført til
kritiske tungmetallkonsentrasjoner for fisk i elvevannet.
Lenger ned på den lakseførende strekningen skapte tidli-
gere kobberholdig sigevann fra Løkken gruver kritiske
forhold for fisk ved lave vannføringer (uregulert). Her
har reguleringen medført jevnt høy vannføring, som
kombinert med tiltak i gruven og at avløpet fra gruven
(Raubekken) er tatt inn direkte på driftstunnelen til
Svorkmo kraftverk, har eliminert tungmetallproblematik-
ken i vassdragets nedre deler.

-- Forsuring av vassdrag er den alvorligste forurensnings-
trusselen for vannmiljøet i sørnorske vassdrag. Som for
de andre forurensningene som er omtalt, forårsaker ikke
vassdragsreguleringen i seg selv forsuringen. Denne
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Ingen arter skal forsvinne fra
norsk natur som resultat av
menneskelig p@virkning. Arte-
nes naturlige utbredelse og for-
skjellige lokale bestanders gene-
tiske variasjon og sertrekk md
opprettholdes. Plante- og dyre-
samfunnene mi forvaltes pd en
slik måte at de kan leve under
naturlige betingelser og i livs-
kraftige bestander.

Direktoratet for naturforvalt-
nings langtidsplan(1992)

kommer via nedbøren, men reguleringer påvirker for-
delingen av vannet.

-- Effekten av reguleringen kan forsterke eller redusere
forsuringen dersom vann overføres mellom vassdrag med
ulik surhetsgrad. Tilsvarende kan magasinering føre til
«sure episoder», som ofte er kritiske for fisk, ved måten
surt vann magasineres på. I de tilfeller vassdragene tren-
ger kalking, kan dette tilpasses bedre i et regulert vass-
drag, som er mer forutsigbart og kontrollerbart med hen-
syn på vannføringer enn et uregulert vassdrag.

VEGETASJON
Faktorer som påvirker vegetasjonen i regulerte vassdrag er
de samme som i uregulerte, dvs, vegetasjonen utvikler seg
på grunnlag av en del fysiske forutsetninger. Disse er lys,
vanntemperatur, vannhastighet, dyp (trykk), substrattype,
erosjon, bølgeslag, isskuring, samt tilgang på næringsstoffer.
Populært kan en si at vegetasjonen utvikles avhengig av en
rekke stressfaktorer. I regulerte vassdrag kan enkelte av dis-
se stressfaktorene forsterkes eller minskes i forhold til ure-
gulert tilstand og derved påvirke vegetasjonen i ulik grad.

Vegetasjon i denne sammenheng er undervanns-, strand-
og kantvegetasjon.

•  Magasiner
Enhver innsjø vil ha en naturlig vannstandsvariasjon styrt
av tilsig og utlopets hydrauliske kapasitet. Som regel er det
høy vannstand i flomperioder om varen/forsommeren og
høsten, og lav vannstand i de tørre periodene om somme-
ren og vinteren. Avhengig av eksponeringsgrad, dvs. issku-
ring, tørrlegging og bølgeslag, finner en både lune viker
med gunstige vekstvilkår og eksponerte strender med sand
og stein som er ugunstig for de fleste planter.

Ved regulering til vannkraftproduksjon prøver en autnytte
mulighetene til a magasinere flomvannet. Enkelte regule-
ringer ligger innenfor de naturlige svingningene, men van-
ligvis økes disse, og stresset på plantene øker. I noen tilfeller
dempes vannstandsvariasjonene. Innsjøen Øyeren hadde i
uregulert tilstand vannstandsvariasjoner på om lag ti meter
som følge av de store flommene i Glomma, mens en i dag
prover a regulere innenfor 2,5meter. Deltaområdet Nordre
Øyeren naturreservat og Dokkadeltaet i Randsfjorden er
eksempler på områder med velutviklet og artsrik vegetasjon
i regulerte innsjøer.

Ved moderate reguleringshøyder (to-tre meter) kan det
være velutviklet dypvannsvegetasjon under reguleringsso-
nen, selv om stranden ser steril ut, noe en også finner i ure-
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gulerte innsjøer. Overstiger reguleringshøyden fem meter,
får også dypvannsvegetasjonen problemer, og generelt kan
en si at en finner lite fastsittende vegetasjon i magasiner
med stor reguleringshøyde (fem-ti meter) og hyppige
vannstandsvariasjoner. Dette skyldes at det fysiske stresset i
form av uttørking, frysing, isskuring, bølgeslag og erosjon
blir for stort til at plantene klarer seg. Dette kan nyanseres
noe avhengig av magasinets form, dybdeforhold og om det
ligger i skogsområder eller på høyfjellet, samt måten maga-
sinet reguleres på. Normalt er det lite vegetasjon dypere

:fr
ii;

enn ti meter i alle innsjøer på grunn av lysbegrensning og
for stort hydrostatisk trykk.

Over høyeste regulerte vannstand (HRV) kan vegetasjons-
endringer ved magasinetableringer bli påvirket for eksem-
pel av lokale klimaendringer, eller ved endring av grunn-
vannstanden.

Ustabile fysiske forhold gir darlige
vekstvilkår for vannplanter.
Ringedalsmagasinet i Hordaland
Sommeren1995. Foto:A. H. Erlandsen

Dersom magasinet holdes lenge på HRV, vil myrvegeta-
sjonen klare seg bedre enn annen vegetasjon i området
umiddelbart over HRV. Senkes grunnvannstanden deri-
mot, kan myr- og sumpområder tørke ut og erstattes av
annen mer tørketålende vegetasjon. Når strandlinjer som
tidligere besto av vann- og vatmarksvegetasjon torrlegges,
kan dette igjen føre til at jordlaget eroderer og det opp-
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står et grovere og mer steinete substrat som er mindre
gunstig for planter.

•  Elver
Virkningen på vegetasjonen i og ved en elv vil tilsvarende
som for magasiner være avhengig av reguleringsgraden,
som kan variere fra sterkt redusert vannføring via utjevnet
til økt vannføring. Vegetasjon som er tilpasset spesielle
vannføringsforhold, er særlig sårbar ved kraftig endring i
vannføringen. Dette gjelder f.eks. fosserøykvegetasjon, som

s.s
'?-

:

TØRRLAGT ELVELEIE: Variasjoner i
vannføringen i våre elver setter
naturen på spesielle prøver. Årøy-
vassdraget i Sgn. Foto: P. E. Faugu

er avhengig av kontinuerlig tilførsel av fossesprut. Dette
gjelder hos oss en del mosearter.

Et typisk trekk ved reguleringer av elver er utjevnet vann-
føring, dvs. reguleringen fører til reduksjon i flommer og
en jevnere vannføring gjennom året. Dette kan føre til store
endringer i vannvegetasjonen.

Store flommer fører til stor sedimenttransport i elvene og
bidrar til at vannvegetasjonen som regel slites løs og spyles
ut av vassdraget. Synlige tegn på dette er renskurt rulle-
stein i elvesenga, karakteristisk for mange norske elver.
Regulering med utjevnet vannføring bidrar til at substratet
blir mer stabilt (steinene ligger i ro) og både alger og moser
kan etablere seg. Konsekvensene av dette vil variere
avhengig av brukerinteressene, men fra et produksjons-
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synspunkt vurderes dette ofte som positivt. Redusert vann-
føring vil også føre til at finpartiklet materiale sedimenteres
på elvebunnen og skaper grobunn for nye vannplanter.
Dette er blant annet observert i Aurlandselva. Liten vann-
føring fører ofte til høyere vanntemperatur - som igjen er
gunstig for de fleste vannplanter.

Etter langvarig reduksjon i vannføringen og ved fravær av
årvisse flommer vil tidligere flomutsatte områder endre
karakter ved at landvegetasjon vokser inn i den tørrlagte
delen av elveleiet. Denne vegetasjonsetableringen (kantve-
getasjonen) kan være positiv som beite for enkelte viltarter,
som reirområde for fugl og som skygge og skjul for fisk. På
den annen side reduserer den flomavledningskapasiteten
og tilgjengeligheten til vassdraget. Av og til må elveleiet
derfor ryddes for vegetasjon.

Selv om utjevnet vannføring kan føre til økt planteproduk-
sjon, kan forholdene også bli så stabile at enkelte flerårige
arter totalt dominerer artssammensetningen. Konsekvensen
av dette vil variere, men har vist seg aha negative effekter for
enkelte brukerinteresser. Det er særlig på stilleflytende strek-
ninger i store dalfyllinger av sand og grus, hvor elva er bred
med store, grunne arealer og et visst innsjøpreg at disse pro-
blemene oppstår. Slike grunne arealer ble tidligere tørrlagt i
naturlige lavvannsperioder og utsatt for innfrysing og issku-
ring. Stabil vintervannstand, mindre isdannelse (nedstrøms
kraftverk) og reduserte flommer fører til mindre stress på
plantene. Flerarsarter som for eksempel krypsiv kan vokse
uforstyrret i årevis og danne store bestander. Dette er særlig
dokumentert fra deler av Otra i Setesdalen.

DYREPLANKTON OG BUNNDYR
Plankton og bunndyr er de dyregrupper som befinner seg i
nedre del av næringskjeden. Det dreier seg om både plante-
og dyreetende arter som kan opptre i store konsentrasjoner,
blant annet avhengig av næringstilbudet. Bunndyr og
plankton utgjør det viktigste næringsgrunnlaget for fisk, og
er viktige ledd i omsetningen av dødt organisk materiale.

•  Magasiner
Plankton opptrer vanligvis i de frie vannmassene (pelagisk)
og er mindre knyttet til strandsonen og sedimentene enn
bunndyr. Bunndyrene finner en både i strandsonen (litto-
ralt) og i dypomradene (profundalt).

I innsjøer med store, grunne områder vil mye av bunndyr-
produksjonen foregå i strandsonen. I innsjøer hvor bas-
senget har form av et badekar, blir strandsonen relativt
mindre betydningsfull i forhold til bassengets frie vann-
masser med hensyn til produksjon. Tilsvarende vil en regu-
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lering av vannstanden i et langgrunt magasin ha større
negative konsekvenser for bunndyrproduksjonen enn 1

magasiner med badekarfasong.

Som for vegetasjonen preges bunndyrsamfunnet av en rekke
fysiske faktorer. Dyrene kan imidlertid forflytte seg og juste-
re oppholdsstedet innenfor visse grenser. Dersom vann-
standsvariasjonen ikke er for stor eller for rask, kan mange
grupper tilpasse seg de nye forholdene. Ved store regule-
ringshoyder vil imidlertid bunndyrproduksjonen i strandso-
nen påvirkes negativt. Vegetasjonen som bunndyrene lever
av og skjuler seg i, blir borte og livsgrunnlaget for eksempel
for marflo, som er viktig næringsdyr for fisk, forsvinner.

Mange arter legger egg om høsten på høy vannstand. Et
vanlig tappemønster i magasiner er at vannstanden senkes
utover vinteren, slik at eggene i den tørrlagte strandsonen
blir utsatt for store temperaturvariasjoner og tørke. Dette
påvirker livssyklus for mange bunndyrgrupper direkte og
resultatet blir et bunndyrsamfunn med arktisk preg. Noen
få arter er tilpasset slike forhold (blant annet skjoldkreps)
og disse får stor betydning som næringsdyr for fisk.

Utarmingen av strandsonen fører til at bunndyrene i dyp-
områdene blir viktigere for den biologiske omsetningen.
Erosjon i strandsonen fører organisk materiale ut på dype-
re vann og øker således grunnlaget for biologisk produk-
sjon i dypområdene, særlig av fjærmygg, børstemark og
ertemusling. I visse reguleringsmagasin der tilførslene av
organisk materiale gjennom tilløpselvene ikke reduseres,
endres totalproduksjonen lite, men omsetningen dreies
mot de åpne vannmassene og dypområdene gjennom et
enklere biologisk system med færre arter.

Dyreplankton er det dyresamfunnet som i minst grad synes
å bli direkte berørt av en regulering. En endring i domi-
nansforhold artene imellom kan forekomme på kort og
lang sikt. Dette kan skyldes endringer i partikkelinnhold
forårsaket av erosjon, endring i neringstilgang (oppdem-
ningseffekt) og endringer i fiskesamfunn, for eksempel ved
økt innslag av planktonspisende fisk som sik og røye.

•  Elver
Bunnfaunaen i rennende vann består for det meste av
insektlarver innenfor gruppene døgnfluer, steinfluer, vår-
fluer, fjærmygg og knott, men flere andre dyregrupper kan
være representert avhengig av forholdene. Bunndyr repre-
senterer et viktig og nødvendig element for omsetning og
utnyttelse av plantemateriale og er en nøkkelfaktor i elve-
økosystemet. I rennende vann er bunndyr viktigste
næringskilde for fisk.
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Elvemagasin dannes ved oppdemning av større elveløp og
fungerer normalt som inntaksmagasin for en kraftstasjon.
Reguleringshøyden er normalt liten, men vannstanden kan
variere hyppig. I slike magasiner skjer det en endring i
bunndyrsammensetning mot større andel tilpasset stille-
stående vann.

Ved siden av endret vannføring er det eventuelle endringer
i vanntemperaturen i elva som påvirker bunndyrene mest
ved en regulering. Dette skyldes at bunndyrene er veksel-
varme og de enkelte artene må ha bestemte temperaturfor-
hold for gjennomføring av livssyklus. I elver med utslipp
fra en kraftstasjon som har tilløp fra et stort reguleringsma-
gasin, kan elvevannet bli kaldere om sommeren og varmere
om vinteren i forhold til naturtilstanden.

Tilsvarende kan elvestrekninger med redusert vannføring
få høyere vanntemperatur om sommeren. Disse forholdene
påvirker både artssammensetning og produksjon ved at
nye arter som er bedre tilpasset de nye forholdene, blir
dominerende. Endringer i mengde og kvalitet av tilført
organisk materiale fra ovenforliggende innsjøer kan også
påvirke artssammensetning og mengde av bunndyr i elva
nedstrøms.

Mange norske elver, særlig langs vestkysten, har i naturtil-
stand få arter og lave tettheter av bunndyr som følge av de
ekstreme fysiske forholdene som store svingninger i vann-
føringen medfører. Ved utjevning av vannføring ved en
regulering blir forholdene mindre ekstreme og bunndyr-
tettheten, særlig av små former, kan øke.

Redusert vannføring innenfor visse grenser gir vanligvis økt
temperatur, økt sedimentering og uendrede eller økte
tettheter av bunndyr. Sammensetningen av arter kan
endres betydelig.

Økt vannføring kan virke negativt på bunndyrene hvis
økningen er så stor at den gir endringer i bunnsubstratet
og økt drift av larver og føde ( organisk materiale) eller
lavere temperatur (redusert vekst).

I de tilfeller vassdraget utsettes for sterkt fluktuerende
vannstand kan dette gi store skader ved at de negative
effektene av tørrlegging og høy vannføring stadig gjentas.

FISK
Å gi en kortfattet og god beskrivelse av vassdragsregule-
ringers virkning på fisk og fisket er vanskelig, fordi det er et
komplekst samspill mellom en rekke fysiske og biologiske
faktorer. Flere brukerinteresser er knyttet til utnyttelsen av

c.

BUNNDYR utgior den viktigste
neringskilden for fisk og kan ha
tettheter på flere tusen individer pr.
kvadratmeter. Bildet viser døgnflue-
nymfe. Foto: A. Fjelheim
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de ulike fiskeslagene, noe som bidrar til at dette er et felt
som mange synes å ha mange og ofte sterke meninger om.

Fiskens leveområder formes av fvsiske forhold som vann-
stand, vannhastighet og skjulmuligheter samt tilgang pa mat.
Kravet til leveomrder (habitat) varierer avhengig av fiskens
alder og størrelse. Vassdragsreguleringer som påvirker habi-
tatet, kan derfor virke forskjellig på de ulike aldersklassene.

Tørrlegging vil være totalødeleggende for fisk, men utover
dette vil mengde vann ha ulik virkning på fisken i et vass-
drag avhengig av art og stadium i livssyklus. Ikke alle ure-
gulerte vassdrag er optimale med hensyn på fiskeproduk-
sjon pa grunn av store svingninger i vannføringer, og i visse
sammenhenger kan reguleringer av vannmengdene være
gunstig for fisken.

Fisk er mobil og kan derfor tilpasse seg store vannstands-
endringer raskere enn bunndyrene den lever av. Selv om
fisken tilsynelatende er upåvirket av et reguleringsinngrep,
kan det få store konsekvenser for fisken hvis næringsdyre-
ne blir redusert. Derfor må fisken og dens næringsdyr ses i
sammenheng når effekten av vassdragsreguleringer på fisk
skal vurderes.

•  Magasin
De fleste norske reguleringsmagasin med stor regulerings-
høyde ligger på fjellet. På grunn av de negative konse-
kvensene disse reguleringene har pa bunndyrsamfunnene,
blir det her en finner de største negative virkningene på
fiskeproduksjonen. I disse magasinene er ørret ofte eneste
art, eller forekommer sammen med røye.

Ørretproduksjonen går særlig sterkt tilbake i langgrunne
magasiner der tilgjengelig næringsdyrproduksjon blir
redusert. I magasin der skjoldkreps etablerer store bestan-
der, kan det til tross for reguleringene opprettholdes en
god fiskeavkastning.

Så lenge ørret er eneste art, kan den til en viss grad kom-
pensere bunndyrtapet i dietten ved a ta en større andel sto-
re dyreplankton. Er ørret sammen med mer effektive
planktonetere som røye og spesielt sik, taper ørreten kam-
pen om denne føderessursen. Ørreten kan imidlertid
utnytte disse fiskene som føde hvis den vokser seg stor nok
til å bli fiskeeter.

For røye og sik som er tilpasset dyreplanktondiett, blir en
nedgang i bunndyrmengden i mange tilfeller av mindre
betydning. Særlig i lavlandsmagasin med sik eller andre
planktonetere og liten regulering ( to-tre meter) har <let vist
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seg fortsatt a vere stor fiskeavkastning etter regulering.
Dette skyldes at næringsproduksjonen i de store magasi-
nene i lavlandet også i uregulert tilstand har en vesentlig
del av produksjonen knyttet til de åpne vannmassene.

Reguleringer kan altså påvirke fiskeproduksjonen og styr-
keforholdet mellom de ulike fiskeartene via fiskens
næringsgrunnlag, men vel så viktig er den direkte virk-
ningen på rekrutteringen. Dette gjelder særlig for ørret i
høyfjellet, fordi elvearealer for gyting og oppvekst av
ørretunger kan være svært begrenset, selv i uregulert til-
stand. Reduksjon av fiskens gyteplasser kan ha stor negativ
innvirkning på bestandens størrelse i slike marginalomra-
der. Dette kompenseres vanligvis med utsetting av fisk. I
de tilfeller hvor reguleringen har ført til nedsatt produk-
sjon av fiskens næringsdyr, vil en viss nedgang i gyteare-
alene skape balanse mellom næringstilgang og rekrut-
tering. I så fall vil utsetting av fisk ikke være nødvendig,
men kan derimot være uheldig da det lett kan bli for
mange og for små fisk.

I magasiner med flere arter kan det bli en forskyvning av
artsdominansen som følge av endringer i rekrutteringsfor-
holdene. Eksempelvis kan sik eller røye som gyter på stille
vann, bli favorisert på bekostning av ørret dersom de vik-
tigste gytestrekningene i rennende vann blir borte.

•  Elver
Effekten av vassdragsreguleringer på fisk i rennende vann
vil avhenge både av reguleringsgraden og fiskens bruk av
elva i naturlig tilstand.

Elvemagasin er ikke spesielt vanlige i Norge, bortsett fra i
de store østnorske vassdragene. De viktigste endringene
her består i at en omformer elvestrekninger så de får mer
innsjøpreg, noe som favoriserer innsjøarter som blant
andre lagesild, sik, abbor, mort, gjedde og lake på bekost-
ning av mer strømkrevende arter som harr og ørret.

Elvemagasinene blir dannet av dammer og regulerings-
anlegg som er lagt på oversiden av stryk og fosser. Disse kan
ha vært naturlige vandringshindre for fisk, men ved ut-
nytting av mindre fall som fisken tidligere kunne passere, vil
dammene representere et vandringshinder. I slike tilfeller
bygges det fisketrapper for å opprettholde vandrings-
mønsteret så langt som mulig. Deler av storørretstammen i
Glomma bruker den produktive nedre delen av vassdraget
som spiskammers, men vandrer milevis opp i vassdraget for
agyte og må passere flere fisketrapper underveis. Disse vil
representere flaskehalser i vandringen og det er derfor viktig
at disse virker, spesielt i den tiden fisken normalt vandrer.
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Tilsvarende vandringer foretar hunderørreten som lever
sitt voksne liv i Mjøsa, men vandrer opp i Lågen ved Hun-
derfossen for gyte. Her har imidlertid reguleringen på
den viktigste gytestrekningen redusert oppvekstarealet for
ungfisk så mye at en må inn med støtteutsettinger av fisk
for at et tilstrekkelig antall skal vandre tilbake til Mjøsa.

Et typisk trekk ved reguleringer i elver er utjevning av
vannføringen, dvs. at flomtoppene reduseres og de fysiske
forholdene blir mer stabile. På tilsvarende måte som for
fiskens næringsdyr kan slike forhold ha positiv effekt for
fisken. Forutsetningen er imidlertid at tilgjengelig vann-
dekket areal blir stort nok for ungfisken som skal vokse
opp i området, og at vannføringen på høsten er tilstrek-
kelig stor til at større fisk kan gyte.

På strekninger nedenfor utløp fra kraftverk vil vannføringen
variere avhengig av driftsmønsteret i kraftstasjonen. Er
vannføringen gjennom kraftverket stor i forhold til vann-
mengden ellers i elva, kan forholdene bli ustabile for fisken
dersom kjøringen av kraftverket varierer mye. En kan blant
annet risikere rask tørrlegging av områder som ungfisken
oppholder seg i. Dette er imidlertid et problem som kan
reduseres ved mykere oppstart og nedkjøring av aktuelle
kraftstasjoner. Elvestrekninger nedenfor kraftverk i lavlan-
det som tar inn magasinvann fra høyfjellet, kan bli utsatt for
store endringer i vanntemperaturen gjennom døgnet, men
også ved redusert temperatur gjennom sommersesongen.
Dette kan gi seg utslag i nedsatt fiskevekst. Tilsvarende får
en økt fiskevekst i elver med høyere temperatur der kaldt
vann fra høyfjellet, spesielt breomrader, er regulert bort.

•  Anadrome laksefisk
Til de anadrome laksefiskene regnes laks, sjøørret og sjø-
røye. Av disse er laksen den arten som er helt tilpasset et
saltvannsopphold som voksen. Sjøørret og sjørøye er den
del av ørret- og røyebestanden som foretar en nærings-
vandring til saltvann, mens den stasjonære bestanden lever
hele livet i ferskvann.

Enkelte storørretstammer har et liknende vandringsmøn-
ster som laks, men de har næringsvandring til innsjøer (for
eksempel Gudbrandsdalslågen/Mjøsa og Nea/Selbusjøen)
i stedet for havet.

Med unntak av en del små kystvassdrag med innsjøer, er den
lakseførende del av et vassdrag vanligvis uten innsjøer og
laksen lever derfor hele sitt ferskvannsliv i rennende vann.
Dette betyr at det vil være avgjørende for laksen at det til
enhver tid er vannføring i den lakseførende del av vassdra-
get. De viktigste lakseelvene er kystvassdrag med vanntilsig

54



D E T R E G U L E R T E L I V

fra relativt store fjellområder. Fra naturens side er disse pre-
get av stor sommervannnføring og ofte liten vintervannfo-
ring. Laksen har tilpasset seg disse vassdragene og det gene-
relle bildet er at vassdragene har formet en fisk som er stor
og sterk nok til å ta seg frem i en strømsterk og stri elv.

For lakseungene som skal vokse opp i elva, to-seks år
avhengig av temperaturen, er lavvannsperioden om vinteren
kritisk. I kalde vintrer kan vanntilførselen til elva skrumpe
så mye inn at leveområdene for fisken blir sterkt begrenset.

· ,,"
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Dette arealet setter som regel grensen for hvor mye fisk som
kan vokse opp på en elvestrekning. I tillegg til begrenset
oppholdsareal for fisken om vinteren er de fleste lakseelve-
ne næringsfattige, noe som medfører at laksen har valgt a
søke til havet for å vokse seg stor.

Ved en del av de tidligste reguleringene var det primære

EL-FISKE: Elektriskefangst-
apparater er et av de viktigste
hjelpemidlene for forskerne i
bestandskartlegging etc.
Holmvassmagasinet i Nordland.

Foto:A.H. Erlandsen
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Tipå toppi 1996

Elver med de største fangstene av laks, sjøørret og
sjroye (fangst i kg). Regulert elv er merket med •
Data fra Direktoratet for naturforvaltning

Totalfangst

malet asikre nok kraft, og det ble ikke alltid tatt tilstrek-
kelig hensyn til de biologiske prosessene i vassdraget. I
dag er kunnskapen om økologiske forhold langt bedre, og
ved moderne kraftutbygging blir det tatt hensyn som gjør
at en kan utnytte vannkraftpotensialet uten spesielle
negative konsekvenser for fisken. Dette gjelder spesielt
laksevassdragene hvor det er knyttet store verdier og
interesser til laksefisket. Her blir det tatt hensvn til fisket
bde ved selve maten elva er regulert pa og ved ulike fis-
keforsterkende tiltak. Viktigst i så måte er plassering av
kraftverksutløp så langt opp i den lakseførende delen som

mulig. Dette kan bidra til asikre et vann-
dekket areal i den kritiske vinterperioden
som langt overgår det arealet en hadde i
uregulert tilstand. Erfaringer fra regule-
ringene i Orkla har vist at dette har
bidratt til økt produksjon av lakseunger i
elva.

Rangering 96 1996 1995 Rangering 95

1 Tana 49 716 60327 1 Regulering er ikke direkte en trussel mot
2 Namsen 25 834 28 257 2 laksen som art. Likevel kan endret vann-
3 Numedalslagen 17 510 20460 4 føring og temperatur i forhold til naturlig
4 Gaula 17 356 21616 3 tilstand endre forholdene for klekketids-
5 Altaelva 13836 17 415 5 punkt og smoltutvandringstidpunkt sa
6 Orkla 9718 11427 6 mye at den opprinnelige laksestammen
7 Drammenselva 8581 7577 10 over tid blir erstattet av en annen type
8 Surna* 8301 9817 7 som er bedre tilpasset de nye forholdene.
9 Figgjo 6053 5224 16 Ved harde og omfattende reguleringer
10 Neidenelva 5984 7132 11 som tar bort de største vannføringene,

kan for eksempel en storlakselv endre
karakter til smålakselv.

Når en skal vurdere de langsiktige effektene av en vass-
dragsregulering på laksen, er det et problem at en ikke så
lett kan isolere denne ene faktoren fra andre som trolig
utgjør langt større trusler for bestanden i dag. Det er blant
annet forsuring, sykdom, parasitter, lakselus, rømt opp-
drettslaks og overbeskatning i havet. Til tross for vann-
kraftutbygging så hører en rekke regulerte vassdrag fortsatt
til blant våre beste lakselever.

•  Fisket
Fritidsfisket i norske vassdrag har stor betydning både i
fangstverdi og rekreasjonsverdi.

Når det gjelder vassdragsreguleringers effekt på avkastning-
en av fisket, er bildet sammensatt fordi det kan være vanske-
lig askille effekten av reguleringer fra andre faktorer som
virker samtidig, for eksempel endringer i fangstinnsats. Det-
te gjelder særlig ved små eller moderate reguleringer. Ved
store og omfattende reguleringer er sammenhengen klarere.
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Inngrep som gir negative effekter på gyte- og oppvekstare-
aler samt blokkerer vandringsveier for fisken, vil som regel
virke negativt på det tradisjonelle fisket i et område.
Påvirkningen kan være direkte som følge av de nye fysiske
forholdene, eller indirekte ved overføring av nye nærings-
dyr eller andre konkurrerende fiskearter.

Færre strykstrekninger kan redusere avkastningen av strøm-
sterke arter som harr og ørret til fordel for mindre strømster-
ke arter som blant andre sik og gjedde. Introduksjon av

planktonspisende fisk som sik til et tidligere ørretvann vil på
sikt medføre at sikfisketvildominere på bekostning av ørreten.

Ser en et vassdrag under ett, kan imidlertid konsekvensene
variere og det kan skje endring i fisket i negativ retning i ett
område og i positiv retning i et annet område i sammen-
heng med endringer av vannføringen i vassdraget. Når sto-
re områder blir neddemmet, går gamle fiskeplasser tapt,
men nye oppstår.

Ved oppdemningsmagasiner er det generelle bildet at det
blir en økt avkastning i fisket de første årene etter regule-

HOBBYFISKE: Fritidsfiske tilhører en
av de mest utbredte norske hobby-
er. Det er stor variasjon i tilgjenge-
ligheten til fiskeomradene. Fiske-
plassen ved Sandsfossen i Suldals-
lågen tilhører en av de mer
eksklusive i landet. Foto: H. Kaasa
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ringen. Dette skyldes at fiskebestanden får et stort tilskudd
av næringsdyr fra neddemningsomradene. Demnings-
effekten kan også bidra til en kortvarig gjødslingseffekt
som øker produksjonen i en viss periode. Demnings-
effekten gir et oppsving spesielt i garnfisket i slike regule-
ringsmagasin, som ofte blir svært attraktivt til tross for stor
garnslitasje på grunn av rester av vegetasjon i regulerings-
sonen. Avkastningen kan være eventyrlig de første årene.
Etter hvert stabiliseres forholdene og produksjonen går til-
bake til, eller blir lavere enn før reguleringen. Regulerings-
magasiner blir lettere tilgjengelig da det vanligvis bygges
vei i tiknytning til anleggsvirksomheten. Veien blir som
regel permanent, og økt tilgjengelighet med bil og båt
bidrar ofte til et stort fiskepress. Det klassiske bildet er der-
for at slike magasin beskattes hardt i mange år med garn
med forholdsvis stor maskevidde som bare tar den store
fisken. Resultatet blir derfor mange steder at demningsef-
fekten opphorer samtidig med at magasinet har en for stor
bestand av småfisk som konkurrerer om en begrenset
næringsressurs. Dette fører til dårlig tilvekst hos fisken og
magasinet mister raskt sin verdi som attraktivt fiskevann.
Dette skjer særlig i områder hvor rekrutteringen fortsatt er
stor etter reguleringen.

Hvor lenge demningseffekten varer, avhenger av det ned-
demte omadets beskaffenhet. I nakne fjellområder er dem-
ningseffekten liten og kortvarig. Områder med mye torv
kan gi stor produksjon i magasinet lenge etter oppdem-
ningen, som for eksempel Nesjømagasinet i Tydalen som
fortsatt gir god fiskeavkastning 25 år etter reguleringen.

I magasiner hvor rekrutteringen blir nedsatt som følge av
reguleringen, blir det vanligvis satt ut fiskeunger for å opp-
rettholde fisket. Det kan imidlertid være vanskelig a finne
det riktige omfanget av utsettinger fordi det kan ta tid før
fisken tilpasser seg de nye forholdene, spesielt i magasiner
der det er en viss egenrekruttering. A sette ut for mye fisk
vil virke mot sin hensikt.

Nedgang i fisket som følge av regulering behøver nødvendig-
vis ikke skyldes at fiskebestanden er redusert, men kan skyl-
des forhold som påvirker fiskens fangbarhet. Eksempelvis
kan en god fluefiskeelv påvirkes negativt ved utslipp av kaldt
vann i fiskeperioden, noe som kan redusere fiskens bitevillig-
het. Tilsvarende kan hyppige justeringer av vannføringen
gjennom et kraftverk bidra til pulserende vannføring som vir-
ker forstyrrende på fisken så den blir vanskeligere a fange.

VILT
Vilt omfatter alle viltlevende pattedyr, fugler, krypdyr og
amfibier. I det følgende omtales i hovedsak fugler og hjor-
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tedyr som er de gruppene som er mest undersøkt i forbin-
delse med vasssdragsreguleringer. Gruppen hjortedyr
omfatter: elg, hjort, rein og rådyr.

På tilsvarende måte som for fisk vil viltartene påvirkes
direkte av vassdragsreguleringer hvis inngrepet innvirker
direkte på dyrenes livsmiljø. Virkningen vil variere av-
hengig av inngrepets omfang og lengden av anleggsperio-
den. Det er ikke kjent at arter er tapt som følge av vass-
dragsreguleringer i Norge.

Ved moderne vannkraftutbygging vil store deler av kraftver-
ket ligge i fjell og være skjult for viltet etter anleggsperiodens
opphør. For noen viltarter vil imidlertid sekundæreffekter av
anlegget ha varig virkning, for eksempel kraftledninger som
kan forårsake skade på fugl ved kollisjon, anleggsveier som
kan påvirke trekkveier for hjortevilt og medfører økt men-
neskelig ferdsel i tidligere lite berørte områder. Dette vil vir-
ke forstyrrende på viltet, både via generell ferdsel og jakt.
For dem som skal utnytte viltet i jakt, vil som regel økt til-
gjengelighet via anleggsveier være fordelaktig.

Viltet blir påvirket av vassdragsreguleringer direkte hvis
viktige beite- og oppholdomsråder blir berørt, for eksem-
pel ved neddemming av skogsmark og rike myrområder.

Vannfugl er til en viss grad tilpasset fluktuerende vann-
stand i vassdragene. Når områder med rik og variert vege-
tasjon med gode reirplasser blir helt neddemmer, vil dette
lokalt kunne ha stor betydning for de fugleartene som har
slike arealer som hekkeområde. Der reguleringssonen er
stor, blir denne uegnet som reirplass, men kan utnyttes til
matsøk, blant annet av vadefugler og erler. I andre tilfeller
kan økt neddemmer areal øke forekomsten av ande- og
vadefugler om ikke reguleringshøyden er for stor.

Artssammensetningen på arealer ved innsjøer kan være
annerledes enn i områder i nærheten. Dette kan endre arts-
sammensetningen lokalt ved neddemming. Ved Orkla-utbyg-
gingen ble populasjonen av dobbeltbekkasin, trane og grønn-
stilk hardt redusert ved etablering av Innerdalsmagasinet.

Undersøkelser etter Aurlands-utbyggingen har vist at fore-
komsten av overvintrende vannfugl (samfunn og tetthet) i
de lavereliggende deler av vassdraget ikke avviker fra det en
generelt finner i andre vassdrag i regionen vinterstid. Regu-
leringsinngrepene i høyfjellet har ikke endret artsforekom-
sten av fugl i nevneverdig grad, bortsatt fra at lokale popu-
lasjoner utvilsomt har gått tapt ved magasinetableringer.

Etterundersøkelser i Eksingedalsvassdraget viste at ingen
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vannfugl forsvant som følge av reguleringen og vannfugl-
samfunnet var det samme som i andre vestlandsvassdrag
15-20 år etter reguleringen.

Ved siden av fugl er det hjorteviltet som blir sterkest berørt
av vassdragsreguleringer. For det første vil neddemmingen
av beitemarker ha betydning, spesielt fordi dette ofte er
beite av god kvalitet, men viktigere er virkningen pa hjorte-
viltets trekkveier. Redusert flomvannføring i vassdrag kan
lette fremkommeligheten, mens magasinetableringer,

VILT: Reinsdyrenes livsmønster
pavirkes av kraftutbygging i anleggs-
fasen, men dyrene viser seg stort
sett å tilpasse seg de nye forholde-
ne over tid. Fra veien inn til Alta
kraftverk i Finnmark.
Foto: K. O. Hillestad

usikre isforhold og rakdannelser kan virke negativt på
etablerte trekkruter.

Dersom trekkveier for villrein hindres, kan dette gi seg
utslag i populasjonens størrelse, noe som er påvist fra Snø-
hetta-området. En undersøkelse av elgens trekkvaner etter
Dokka-utbyggingen viste derimot at elgen opprettholdt de
årtusengamle trekkrutene selv om det medførte kryssing av
et nytt magasin. Men deler av trekkrutene ble lagt om.
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-- Innenfor det biologiske mang-
foldet er det mye som ikke er
utforsket -  ja, det meste er vel
ikke det  -  og det ligger store fag-
lige og politiske oppgaver og ven-
ter på oss alle. I tillegg represen-
terer dette man gfoldet uerstatteli-
ge folelsesmessige verdier som
behovet /or opplevelse, inspira-
sjon, rekreasjon, stillhet og
skjonnhet.

Thorbjørn Berntsen,
miljovernminister,

i Miljotema, Truet Rikdom,
Miljoverndepartementet, 1993

M enneskene har alltid gjort seg bruk av vannet og
dets kraft. Vannet har påvirket vårt bosettings-
mønster og våre levevilkår.

Gjennom vannkraftutbygging påvirker menneskene i høy
grad landskapet. Inngrepene har variert i takt med de
mulighetene den teknologiske utviklingen har gitt oss, men
omfanget og karakteren av inngrepene har også vært for-
met av vårt syn på landskapsutvikling og natur. Etablerin-
gen av konsesjonsordninger er resultat av det ansvar for-
valtningen har for å lede utviklingen på dette felt.

I vannkraftutbyggingens tidlige fase var avstanden mellom
energikilde og forbruker liten, anleggene relativt små og få
og inngrepene i landskapet derfor beskjedne. Gleden ved
teknologiske nyvinninger og følelsen av ubegrensede
naturressurser ga oss likevel monumentale kraftstasjoner
og gedigne rørgater langsmed tørrlagte fossefall. Dette ga
senere støtet til et behov for vern av kulturminner fra for-
tidens kulturlandskap.

LANDSKAPSVERDIER
Dagens teknologi gir oss mulighet for atilpasse inngrepene
bedre i landskapet. Dessuten er synet på bruk og ivareta-
gelse av natur og miljø og derigjennom landskapet endret
radikalt. Ønsket om ivareta landskapsverdier har økt hos
en stadig større del av befolkningen.

Fjellsprengningsteknologien har medført at vi i dag legger
kraftstasjonene i fjell med stort sett bare inngangsparti
(portal) og adkomstvei synlig. Selv dominerende koplings-
anlegg kan i dag legges skjult inne i fjell ved bruk av plass-
besparende, gassisolerte høyspenningsbrytere, mv.

Transporten av den utsprengte steinen var tung og vanske-
lig tidligere, og steinmassene ble ofte dumpet nærmest tun-
nel- og tverrslaginngangene. Med dagens transportmaski-
ner flyttes steinmassene enkelt over store avstander og blir
brukt som fyllmasse ved anleggsarbeid både i privat og
offentlig regi. Gjennom forskning vet vi i dag svært mye
om hvorledes slike masser skal håndteres. Forvaltningen
stiller strenge krav til deponering av massene i terrenget og
de aktuelle tipper må passe inn i omgivelsene og beplantes.

Til tross for at nyvinningene har gitt oss mulighet for å skjule
kraftverk og rørgater, har den nye teknologien medført andre
virkninger for landskapet. Etablering av store maga-
sinsystemer med tilhørende bygging av dammer forårsaker
gjennomgripende endringer av naturomgivelsene. Noen ser
dammene som ruvende byggekunstmonumenter mens andre
ser dem som symboler på menneskelig ødsling med naturen.
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Magasinenes reguleringssoner er skjemmende innslag i land-
skapet. I perioder med sterkt nedtappede magasiner som
følge av lite tilsig, som i Sør-Norge i 1996,vil disse sonene
være et fremtredende skjemmende element i landskapet.

KRAFTANLEGG SOM TURISTMÅL
Fra utbyggernes side blir dammene gjennomgående for-
søkt tilpasset sine omgivelser. Landskapsarkitektoniske
hensyn rommer estetiske vurderinger av hvorvidt det skal
søkes visuell kontrast eller underordning til landskapet.

e. ·z,

Byggverkene interesserer, og våre største dammer og kraft-
stasjoner er mange steder blitt attraktive turistmål. Likevel
er det ubestridt at damverk har en linjeføring som gjør at
de fremstår i kontrast til landskapets egne former og linjer.

Veibygging i tilknytning til kraftanlegg er ofte omdiskutert
og konfliktfylt. Utbyggerens ønske om vei under anleggs-
perioden er det primære behov, men ofte knytter det seg
ulike ønsker fra det offentlige, bygdesamfunn og enkelt-
personer til spørsmålet om veiutløsning. Mange av veiene

Mange av våre kraftanlegg er i dag
godt tilrettelagt som turistmål.
Dette er uttrykk for en endret hold-
ning hos kraftselskapene og for

større publikumsinteresse for
anleggene som ingeniørkunst.
Sysendammen i Hordaland.

Foto: K. O. Hillestad
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er i Jag tilknyttet riksveinettet. Veier bygget i forbindelse
med vannkraftutbygging har også blitt stående som domi-
nerende tekniske inngrep i områder med høy naturkvalitet.
Det er ikke vanskelig askjonne motstanden fra naturvern-
hold på dette punkt. Veier inn i naturområdene medfører
også sekundære virkninger som hyttebygging, parkerings-
plasser, massetak (steinbrudd og uttak av løsmasser) mv.
som forringer naturkvaliteten. En vei er for mange fjellvan-
drere et uønsket visuelt element i landskapet. Veiene kan
ogsa virke forstyrrende pa enkelte viltarter, for eksempel
påvirke trekkruter for hjortedyr.

Er en vei først bygd inn i et naturområde, er den nærmest
umulig a fa nedlagt. Dette skyldes i første rekke press fra
lokalt hold om bruk av veien i forbindelse med nærings-
formål. Det blir også gjort krav på bruk av veiene for å lette til-
gangen til jakt- og fiskeforekomster. I flere kommuner er det
lagt ut hytteområder i tilknytning til tidligere anleggsveier og
de blir på denne måten en del av infrastrukturen i området.

Massetak er oftest varige inngrep som kan virke skjem-
mende på landskapet. Ofte er det behov for slike inngrep i
områder som ligger såvidt høyt og med så skrinn vegeta-
sjon at tilgroing skjer langsomt eller ikke i det hele tatt. Det
ligger både fornuftig naturverntankegang og som oftest
også god økonomi i alegge massetakene til områder som
senere vil bli neddemt i forbindelse med utbyggingen.

VANNFØRING
Ved siden av de rent fysiske inngrep i landskapet er regule-
ringer av vannmengden i elvene stedvis med tørrlagte eller
nær tørrlagte strekninger og nedtapping av magasiner med
utvaskede strender, det mest skjemmende i landskapet. I den
senere tid er det fokusert spesielt på vannføringen i regulerte
elver for a finne frem til løsninger basert på naturfaglige
kunnskaper og hvor det også tas hensyn til estetiske forhold.

I de siste tretti år er oppmerksomheten i stigende grad ret-
tet mot ivaretagelsen av natur og landskap når utbygginger
planlegges og konsesjoner gis. Dette innebærer blant annet
pålegg om minstevannføringer kombinert med terskler for
å anlegge vannspeil på viktige elvestrekninger. Det settes
krav til oppfylling av magasiner for eksempel for turistse-
songen i viktige turistområder. Magasiner med stor regule-
ringshoyde legges som regel i fjellområder med lite men-
neskelig aktivitet. Oftest er det nettopp disse områdene
som er attraktive for den kresne delen av friluftsfolket og
planer om slik utbygging møter særlig motstand fra disse.
Motstanden forsterkes fra naturvernhold da arealer fri for
tekniske inngrep stadig reduseres og mange mener vi nå
har nådd grensen for inngrep i slike områder.
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LANDSKAPSUTVIKLING
Gårsdagens «naturbrukere» høstet av ressursene, de for-
brukte dem ikke. Det er i dag en kjensgjerning at våre
muligheter til å omforme landskapet øker i et akselereren-
de tempo. Dette er skremmende, men gir oss ogsa mulighe-
ter til a rette opp miljømessige feil som tidligere er begått.

Gjennom konsesjonstillatelsene for vannkraftutbygging har
forvaltningen (NVE) hatt - og har fortsatt - det overordne-
de ansvar for at det skal skapes levende, nye kulturlandskap
- det eksisterende landskap skal ikke legges i ruiner.

Det norske landskapet endres kontinuerlig - og ikke bare
gjennom tekniske inngrep. Skogen overtar stedvis mer og
mer av arealene som tidligere ble benyttet til beite av hus-
dyr. Seterlandskapet er for eksempel nær forsvunnet og
arealene er skogbevokst. Konsekvenser av luftforurensning
og sur nedbør setter også sine preg på landskapet.

Totalt gir utviklingen en landskapsmosaikk som legger grunn-
laget for et mangfold av opplevelseskvaliteter. Referanseram-
men til dem som opplever landskapet, avgjør verdien og styr-
ken av denne kvaliteten. Dette kan lett visualiseres av hvor
forskjellig et landskap oppleves av bilføreren kontra fotturis-
ten og av teknokraten kontra naturverneren. Det er derfor
viktig at det finnes landskapskvaliteter for de ulike gruppene.

LANDSKAP OG FRILUFTSBRUK
Bruken av den norske naturen skjer ofte i friluftslivsøymed.
Vandreren oppsøker fjellet og de mer urørte områder.
Vannsystemet er stedvis også attraktivt for padling og raf-
ting. Fritidsfisket opptar en vesentlig del av fritidsbruken
av naturen. Om lag en firedel av den voksne befolkningen
driver innlandsfiske og det er store økonomiske interesser
knyttet til laksefisket i de store elvene. Like sikkert som at
laksen vandrer opp i våre vassdrag, kommer tusenvis av
sportsfiskere hvert år tilbake for å oppleve fiskeeventyret.

Den store interessen for sportsfisket har medvirket til
omfattende forskning på effekten av vassdragsreguleringer
på fisk, og det er innenfor dette feltet vi antagelig har best
kunnskap med hensyn til miljøeffekter av reguleringer.
Denne kunnskapen brukes i dag slik at nyutbygginger kan
gjøres mest mulig skånsomt for fisken, og i enkelte tilfeller
faktisk bedre forholdene. Utsetting av fisk for å øke avkast-
ningen har lange tradisjoner i Norge, noe som også er et til-
tak som er i utstrakt bruk i regulerte vassdrag.

Det har i langt mindre grad vært fokusert på kraftutbyg-
gingens konsekvenser for jakt og jaktutbyttet. Det kan ha
sin årsak i at det er færre som er opptatt av jakt enn fiske og
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I nyere tid har estetikken rundt
kraftanlegg og veier i tilknytning til
utbyggingene fatt en mer sentral
plass i planleggingen. Fra Aurlands-
dalens øvre del. Foto: P. E. Faugli

at det jaktbare viltet i langt mindre grad er påvirket av
utbyggingene. I enkelte saker er det tatt hensyn til at trekk-
veier til elg og villrein er berørt, og ulike tiltak er iverksatt
for aredusere virkningen av utbyggingsaktiviteten. Erstat-
ningbelop er også i enkelte tilfeller avsatt til disposisjon for
viltnemndene i berørte distrikter.

BILTURISME ELLER FOTTURISME
Undersøkelser viser at bilturisten har lettere for å akseptere
inngrep enn fotturisten. Vi ser for oss bildet av bilisten som

-,"
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ruller ned vinduet, tar et foto og kjører igjen. Vandreren til-
passer seg det endrede landskapet ved a:

-- soke til alternative, uutbygde områder
- soke aktivt til de deler av utbyggingsområdet

der naturinngrepene er minst synlig, eller
- benytte de utbygde områdene, men da som rask

gjennomfart.

En undersøkelse fra Aurlandsdalen viser at fjellvandrerens
krav til miljøkvalitet har økt over tid. Erfarne vandrere rea-
gerer mest negativt på naturinngrep, andre finner betydeli-
ge naturopplevelser i restfelter som ikke er påvirket av inn-
grep. Undersøkelsen viste også at folk med lokal tilknyt-
ning til et område er mindre negative til miljøvirkningene
av utbygging enn dem som bor lenger unna.

Når det gjelder akseptable minstevannføringer i et vass-
dragssystem, er det faglige grunnlaget for vurdering svakt.
Dette er et felt hvor myndighetene nå har gjort en ekstra
forskningsinnsats.
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Høsten 1996 ble reguleringssonen
i Nyhellermagasinet i Aurlandsvass-
draget brukt som parkeringsomrde
av reinjegere. Foto: P. E. Faugl
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Morgendagens utfordringer:

Miljøog forskning

Norge stir overfor en belydelig omstilling i det

innenlandske energimarkedet. El-sektoren blir mer

internasjonalisert. Det søkeså legge forholdenetil
rette for at markedet skal fungere godt Delle krever

nye løsninger som forskningen skal hjelpe os d

finne - og Norge skal fortsatt være et foregangsland

innen miljøsektoren.

Men det er til swende og sist den enkeltes energi-

forbruk som vil være utslagsgivende for de politiske

avveiningene som gjøres fordmote morgendagens

utfordringer.
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KRAFTTILGANG OG POLITISK STYRING
I kjølvannet av energiloven kan vi se et potensial for økt
konflikt mellom markedsmessige vurderinger av nyutbyg-
ginger og politiske krav til miljomessig baserte reguleringer,
slik som det blant annet kommer til uttrykk i «Samlet Plan».

Det kan bli en politisk belastning for myndighetene a
pålegge norske kraftprodusenter a bygge ut etter denne
planen i stedet for tillate prosjekter som er økonomisk
mer forsvarlige, men lenger ned på listen over prioriterte

..
• t

%
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Kabellegging til sjøs er en forutset-
ning for kraftoverføring mellom
Norge og Kontinentet.

Foto: Alcatel Kabel Norge

prosjekter. Dette var en problemstilling som i liten grad
gjaldt i den tiden kraftverkene hadde plikt til å skaffe nok
strøm i sitt distrikt. I monopolsituasjonen kunne kostnade-
ne ved miljomessig gode, men dyre utbygginger veltes over
på forbrukerne i form av høyere priser. Slik er det ikke
lenger. Energilovens endrede økonomiske forutsetninger
og økt kunnskap om miljøkonsekvenser av vannkraftutbyg-
ging, tilsier at Samlet Plan i dag er blitt et foreldet styrings-
dokument for myndighetene.

Økt samhandel med strøm over landegrensene, skatte- og
avgiftssystemet og utviklingen av vassdragsforvaltningen i
Norge reiser også spørsmål om forholdet mellom stat og
kommuner i vannkraftspørsmål. Plan- og bygningsloven
forutsetter delegering av ansvar og myndighet til lokalt
nivå. Likevel blir det stadig tydeligere at energispørsmål
oftere hører hjemme på internasjonale arenaer. Dette para-
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dokset understrekes av at delegering av ansvar til lokalt
nivå nødvendigvis må kreve en tilsvarende lokal kompetan-
seheving. Det er vanskelig ase hvordan dette realistisk kan
gjennomføres.

Frem til århundreskiftet vil markedet i Danmark og Sveri-
ge ha stor innflytelse på engrospriser i Norge. Fra arhun-
dreskiftet vil nye overføringer gjøre at Norge vil få en
omfattende samhandel også med Tyskland og Nederland.
Dette fører til at elprisen hos oss kan bli bestemt på det
internasjonale markedet. Konsekvensene for norske for-
brukere er uklar blant annet fordi elektrisitet har langt mer
fundamental betydning i Norge enn på Kontinentet, hvor
alternativer som gass er mer tilgjengelig.

Det markedet vi blir eksponert for, er imidlertid helt
annerledes enn vårt eget, også på produksjonssiden. Elek-
trisiteten produseres der i hovedsak i varmekraftverk
basert på kull, gass eller atomkraft. I slike verk er det kost-
bart a justere produksjonen etter svingningene i markedet.
Dette står i motsetning til et vannkraftsystem som enkelt
kan øke og redusere produksjonen. Men systemet i Norge
er underlagt strenge manøvrerings- og konsesjonsvilkår. I
vilkårene er det oftest lagt spesiell vekt på miljøforholdene,
ikke minst i berørte vassdrag.

Etterspørselen innenlands har fra 1992 vært høyere enn
midlere produksjon. Det vil si at vi i et normalår må basere
oss på import av kraft. Vi har imidlertid forsatt et visst
overskudd på effekt.

Et interessant trekk er at enkelte selskaper posisjonerer seg
for aktivitet i det kommende markedet. Dette gjøres blant
annet gjennom oppkjøp av andre for å bli store nok til å
kunne konkurrere med de større utenlandske selskapene.
Utenlandske selskaper forsøker også å kjøpe seg inn i nor-
ske selskaper.

UTFORDRINGENE
Vannkraftsektoren i Norge har de siste årene måttet lære seg
aleve med stadig strengere krav til omstilling og tilpasning.

Det ligger både nasjonale og internasjonale betraktninger
bak denne utviklingen. Internasjonale naturkatastrofer
koplet med flomsituasjonen på Østlandet i 1995 og tørke-
året 1996har gitt ny næring til debatten om klimaendrin-
ger. På det politiske planet har energiloven, ført frem under
en kort periode med borgerlig styre mellom to Arbeider-
parti-regjeringer, diskusjonen om norske gasskraftverk og
problematikken tilknyttet overføringskapasiteten til utlan-
det, radikalt endret rammevilkårene for vannkraftsektoren.

Ut/ordringene på miljø- og ener-
giområdet går på tvers av lande-
grenser og generasjoner. Dette
krever langsiktig internasjonalt
samarbeid både om forpliktende
avtaler og virkemiddelbruk. Vi
må /ors tå hvordan menneskelige
aktiviteter p@virker miljoer og
hvilke rammer naturen setter /or
var handlefrihet. Tverrfaglig
forskning kan bety mye pd dette
området.

Statsrådene
Thorbjorn Berntsen og

Jens Stoltenberg
i innledningen til sluttraporten
fra Forskningsrdets program

«SAMMEN» (Samfunn,
miljo og energi)
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Vi må i stadig større grad forholde oss til den globale ener-
gisituasjonen når vi diskuterer norsk vannkraft og miljø-
virkninger.

Programstyret for energisektoren i Forskningsrådet ser for
seg følgende viktige trekk ved utviklingen av energisitua-
sjonen (Riis 1996):

• Vannkraft dominerer elproduksjonen i Norge, men vil
ikke lenger være totalt enerådende.

• Naturgass vil internasjonalt øke mest av de ikke forny-
bare kildene selv om kull fortsatt vil dominere.

• Gasskraftverk vil etableres i Norge og bidra mest til en
forsatt økt elektrisitetsproduksjon.

• Muligheten for rørtransport av naturgass til østlige deler
av Norge kan øke dersom Sverige avvikler kjernekraften
relativt raskt, og som følge av det onsker a importere
naturgass fra Norge.

• Det vil lokalt bli investert i alternativer som vindkraft,
men det vil ta lang tid før dette bidrar vesentlig i elpro-
duksjonen.

• Det blir internasjonalt en betydelig vekst i etterspørselen
etter nye fornybare energikilder, spesielt vindkraft og sol-
energi (både for elektrisitet og varme). Dette gir et bety-
delig vekstpotensial for produsenter av slikt utstyr.

• Norge blir integrert med Europa gjennom nye sjøkabler,
og norsk vannkraft vil i større grad bli brukt til effekt-
produksjon gjennom kraftutveksling.

• Den økte europeiske/nordiske integreringen gjennom
felles marked sammen med dereguleringen av energimar-
kedene vil gjenspeile seg i varig høyere markedspriser i
Norge, nye produkter som effekt, reguleringstjenester
o.l. samt større prisvariasjoner.

• Det vil bli større grad av harmonisering av miljøavgifter,
skatter og subsidier i forskjellige europeiske land.

• Monopoler innen energiforsyningen vil etter hvert falle,
og mer desentral/privateid energiforsyning vil vokse
frem.

• Den nasjonale knappere energibalansen med derav føl-
gende prisendringer vil gi fornyet interesse for økte til-
førsler som fornying av ny vannkraftutbygging. Det vil
også gi økt press og interesse for en økt effektivitet i
nasjonal bruk av energi.

• Det vil bli økt effektivitetspress pa elektrisitetsdistribu-
sjonen, som fører til en endret struktur, lavere kostnader
og større fleksibilitet mht. energivalg, lokal energipro-
duksjon o.a.

En rekke usikkerhetsmomenter preger den nære fremtidige
utviklingen og gjør miljøarbeid i vannkraftsektoren mer
spennende enn mange setter pris på. Noen av disse kan være:
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-Hva blir de langsiktige miljømessige konsekvensene av
energiloven av 1990?

- På hvilken måte vil økt handel av kraft mellom Norge og
Kontinentet påvirke vårt produksjonssystem, vårt forvalt-
ningsapparat, kraftprisene, utbyggingstakten og derigjen-
nom vårt miljø?

- Hvordan vil kjernekraftspørsmålet i Sverige og i Russ-
land påvirke vår kraftproduksjon, våre priser og derigjen-
nom utbyggingsaktivitet og miljø?

-- Hvordan kommer gasskraftproblematikken til å påvirke

I

de samme faktorene og i tillegg stille oss overfor klima- Varmekraftverki England.
problemer av både fysisk og politisk karakter? Foto: A.H. Erlandsen

- Hvordan vil skatte- og avgiftspolitikken ha virkninger for
prissetting, utbygging, produksjon og forholdet mellom
lokale og sentrale myndigheter?

-- Hvordan vil klimaendringer påvirke vår kraftproduksjon
og alle tilhørende problemstillinger?

- Hvordan vil Stortinget løse spenningsfeltet mellom krav
til lokalt selvstyre koplet med sterkt behov for sentrale
løsninger av for eksempel kraftoverføring, kraftutveks-
ling over grensene, miljøtiltak og behov for fysiske tiltak
som for eksempel flomforebygging?
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- Hvilke følger vil et eventuelt endret prissystem få for vårt
forbruksmønster og vår holdning til energiøkonomisering?

- Hvordan kan Norge internasjonalt utnytte den eksperti-
sen som gjennom årene har gjort oss til verdens sjette
største vannkraftprodusent?

Våren 1997nedsatte regjeringen et utvalg som skal vurdere
alle sider ved kraftbalansen. Den fremtidige rollen til nye
energiformer skal vurderes spesielt, slik at det blir større
klarhet i faktiske valgmuligheter. Regjeringen sier i sitt nye
langtidsprogram at Norge skal bli det første landet som
skaper et energisystem som miljømessig har den standard
som neste århundre krever - bygd på økologiske prinsip-
per og fornuftig bruk av naturressurser.

VANNKRAFT OG ALTERNATIVER I FREMTIDEN
Ut fra dagens politiske styringsverktøy (verneplan for vass-
drag og Samlet plan) er det øvre potensial for realiserbare
vannkraftprosjekter i dag på 17,4 TWh. Opprustning og
utvidelse av eldre kraftverk er med i dette tallet. Det kan
imidlertid ikke forventes at det er interesserte konsesjons-
søkere for alle prosjektene innen overskuelig fremtid: Dette
skyldes en rekke faktorer, blant annet omstendelig konse-
sjonsprosess, lang byggetid, høye utbyggingskostnader,
uforutsigbare priser og uforutsigbare politiske holdninger
(rammebetingelser).

Alternative energikilder som bioenergi og solenergi samt
bruk av varmepumper kan gi nyttige bidrag til varmeforsy-
ningen i landet og frigjøre noe elektrisitet som i dag benyttes
til oppvarming. Vindkraft har begrenset brukstid og regulari-
tet, men kan bli et supplement til elektrisitetsproduksjonen i
visse områder i landet. Bølge- og tidevannskraft er fortsatt på
forsknings- og utprovningsstadiet og har i dag for høye pro-
duksjonskostnader til avere et reelt alternativ på kort sikt.

Dersom en forutsetter at det realistiske enøkpotensial blir
innvunnet og det fortsatt er behov for større mengder
kraft, synes vannkraft og gasskraft å være alternativene.
Valg blant alternativene vil baseres på en vurdering av pris
og miljømessige konsekvenser. De vesentligste miljøkonse-
kvensene av vannkraft kjenner en i dag, basert på erfaring
og forskning gjennom lang tid. Miljøkonsekvensene av
gasskraft er derimot langt mer usikre. Myndighetene har nå
gitt konsesjon til bygging av to gasskraftverk.

MIUØET OG FORSKNINGSUTFORDRINGENE
Norske miljøforskere innenfor vannkraftsektoren opplever
i dag en stadig sterkere frustrasjon rundt sviktende interes-
se for deres fagfelt. Endret lovgivning og strengere krav til
økonomisk avkastning hos vannkraftprodusentene gir dår-
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lige tider for miljømessige pnonteringer og langsiktige
investeringer i forskning og utvikling på miljøsiden.

Gjennom forskning er det mulig agjennomfore en effektivise-
ring av det norske vannkraftsystemet for å få mer effekt ut av
eksisterende anlegg. Legges det inn miljøhensyn i de løsninger
det søkes etter, vil dette styrke vårt produksjonssystem.

Likeledes er det store utfordringer både for vannkraftsek-
toren og norsk forskningsadministrasjon for å få i stand
tverrfaglige forskningsprogrammer for å løse de komplekse
problemstillingene på en miljomessig akseptabel måte.

Norge har bygget opp en faglig kompetanse innenfor vann-
kraftsektoren som på miljøfeltet har høy internasjonal sta-
tus. Det oppstår imidlertid stadig nye utfordringer og
muligheter som følge av økonomisk vekst, ny teknologi og
endringer i energibruken. Ny kunnskap om miljoproble-
mer påvirker også den videre forskningsinnsatsen.

Flere departementer har påpekt at «det vil derfor være
behov for forskning på dette feltet i lang tid framover»
(Norges forskningsråd 1996).

Utfordringene er mange. Det er viktig at den kompetansen
som erverves gjennom FoU-aktiviteter, overføres til forvalt-
ningen, utbyggere, produsenter og forbrukerne. Bare da vil
det kunne utvikles løsninger som er mest mulig optimale
for samfunnet som helhet.

Myndighetenes støtte til energiforskningen har to hoved-
begrunnelser (NOE 1996):

- bevilgningene skal stimulere til utvikling av nye ener-
giteknologier og nye løsninger som kan gi et mer effek-
tivt og miljøvennlig energisystem.

- bevilgningene skal bidra til at norsk energirelatert indus-
tri også i fremtiden får en viktig posisjon internasjonalt.

Forskningsrådet forvalter det meste av de offentlige midle-
ne på området. Gjennom støtte til grunnforskning og lang-
siktig kompetanseoppbygging i institutter og universitetene,
legges grunnlaget for andre og mer markedsnære prosjekter
i samarbeid med næringslivet og andre brukere. I realiteten
er FoU-aktivitetene et samarbeid mellom forskningsrådet,
forvaltningen og bransjen, inkludert industrien.

Forskningsrådet er en tung aktør innen elektrisitetssekto-
ren når det gjelder FoU. De bygger sine prioriteringer på
langsiktighet, verdiskapning, nasjonal infrastruktur, klus-
terbygging og samkjøring med det øvrige virkemiddelappa-
ratet. Utviklingen med økt konkurranse mellom bedriftene
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i bransjen fører naturlig til mer forskning forankret direkte i
bedriftene. Forskningsrådet forventer at det vil avtegne seg
et klarere skille mellom de forskningsutfordringene som
egner seg for fellesløsninger og hvilke som best angripes av
bedriftene selv. Forskningsrådet er opptatt av å sikre en
organisering som er i samsvar med utviklingen i bransjen.
Det legges også opp til et nært samarbeid med EnFO og
relevante statlige aktører som blant annet NVE (Riis 1996).

FoU-oppgavene innen miljøfeltet er klart et felt hvor
EnFO og NVE ser at det må være et overordnet samarbeid
mellom forvaltningen og bransjen. Forvaltningen må være
lokomotivet. Det er kanskje ikke så unaturlig når det er
myndighetene som gir rammevilkårene og miljøpåleggene.
EnFO som bransjeorganisasjon har imidlertid fulgt opp
innenfor feltet og gjort det mulig 2 holde FoU-aktiviteten
på et visst nivå.

Forskningsrådet vektlegger at Norge i økende grad skal bidra
internasjonalt til miljøriktig vannkraftutbygging og miljømes-
sig gode og effektive nettløsninger. En viktig forutsetning for
dette er imidleritd styrking av kompetansen nasjonalt. Det
legges også opp til blant annet å tilrette forholdene for tilpas-
ning til nye primærkilder som gass, bioenergi og sol samt til
effektivisering av energibruken (Riis 1996).

Forskningen må hjelpe til med bedre forståelse av sammen-
hengene i de ulike beslutningene på energisektoren. Dette
tilsier vektlegging av tverrfaglig og flerfaglig forskning.

Økende energiforbruk skaper store utfordringer i Norge,
Norden og verden for øvrig. Dette gir ikke minst store
mil joutfordringer.

Økte kraftpriser høsten 1996satte fart i enøk-diskusjonen, men
størrelsen på enøkpotensialet er fortsatt et diskusjonstema.

Til de ulike forskningsprogrammene innenfor energisektoren
ble det for 1996fra daværende Nærings- og energideparte-
mentet bevilget 81,5 mill. kr, mens Miljøverndepartementet
opplyser at det i samme år bidro med to millioner kroner.

Gjennom NVEs strategiplan markeres det at forvaltningen
tar ansvar innen miljø- og forskningssektoren. Dette gjenspei-
les videre i FoU-plan for perioden 1997-2001(NVE 1997).
EnFO brukte i 1996 16,5millioner kr over eget budsjett til
FoU, mens et tilsvarende beløp kom inn ved den årlige invi-
tasjonen til e-verkene om deltakelse på spesifikke FoU-pro-
sjekt. I tillegg satser enkeltaktører i bransjen på egne prosjek-
ter. EnFO har som mal aoke innsatsen fra dagens 32 millio-
ner kr til 100mill. kr over en seksårsperiode.
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EnFO har blant annet «Miljøbevissthet og kompetanseut-
vikling» som prioritert temaområde: «Miljøproblematikk
knyttet til elektrisitetsproduksjon, distribusjon og forbruk
vil i vesentlig grad være med aprege utviklingen av elektri-
sitetsforsyningen i Norge og Europa for ovrig. Miljopoli-
tikk og energipolitikk vil bli stadig sterkere integrert.
Norsk energi- og effekteksport og eksport av kompetanse
vil kunne styrkes ved at miljøforbedringer settes i fokus og
ved at det skapes forståelse for vannkraftens miljømessige
og tekniske fortrinn.» (EnFO 1996).

Forskningsrådet har i de senere år gjennomført samfunns-
faglige programmer innen energi- og miljøspørsmål. Bak-
grunnen for dette arbeidet var anbefalinger fra verdens-
kommisjonen for miljø og utvikling. Dette videreføres nå
gjennom et nytt program (SAMRAM) som tar opp de sam-
funnsmessige rammebetingelser og virkemidler for vår
energi- og miljøpolitikk. Programmet har fokus på samspil-
let mellom rammebetingelser, politiske mål, prioriteringer
og virkemidler, markedets virkemåte og aktørers atferd og
læringsevne. Det legges vekt på det nasjonale perspektiv,
men har et internasjonalt utsyn.

Seks temaområder er identifisert som sentrale forsknings-
oppgaver for SAMRAM. De er:
Forskning om rammebetingelser:
• Politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle forutsetnin-

ger for miljø- og energipolitikk
• Internasjonale forhold og norske handlingsmuligheter
• Energi/kraftmarkedets rolle i en bærekraftig energipolitikk
Forskning om virkemidler:
• Verdsetting av miljø og miljøeffekter
• Virkemidler og virkemiddelstrategier
• Teknologivalg og fysisk planlegging

Programmet er planlagt avsluttet i 2000, og det er lagt opp
til en fortløpende resultatformidling fra de ulike prosjekte-
ne.

Vi kan således forvente at FoU-aktivitet innenfor energi-
sektoren vil konsentrere seg om disse områdene:

•  konsekvenser av klimaendringer
•  miljokonsekvenser av vannkraft sammenliknet med

alternative energibærere
•  bruk av vassdrag, minstevannforing og effektkjoring
•  overforing av elektrisitet, landskapsforhold, bruk av

kabler og konsekvenser av elektriske og magnetiske felt
•  energiøkonomisering
•  konsekvenser av samfunnsmessige rammebetingelser
for energi og miljopolitikk.

77



Aktuell litteratur
Berg (red) 1977. Vekst og velstand.

Universitetsforlaget. 580 sider.

Hillestad, K.O. 1992. Vannkraft og landskap.

NVE, Kraft og miljø 19. 87 s.

Borgstrøm, R., Jonsson, B & L'Abee-Lund; J.H.(red.)

1994. Ferskvannsfisk - okologi, kultivering og utnyt-

ting. Sluttrapport fra forskningsprosjektet «Fiskefor-

sterkningstiltak i norske vassdrag» (FFT). Norges forsk-

ningsrad. 268 s.

EFFEN-Miljo1997.

Sluttrapport. NFR/EnFO. 17 s.

Eie, J.A., Faugli, P.E. & Aabel, J. 1996.

Elver og vann - vern av norske vassdrag.

Grøndahl Dreyer & NVE. 286 s.

Eie, Jon Atle, Brittain, J.E. & Eie, Jon Arne.1995.

Biotopjusteringstiltak i vassdrag. NVE.

Kraft og miljø 21. 79 s.

Eikenes, O. (red.) 1997. Elva som ressurs. Jostedals-

breen Nasjonalparksenter. Faghefte 3. 27 s.

EnFO1996. FoU-plan 1997--2002. Satsningsomrader

for energiforsyningens FoU-virksomhet. Publ. 127-96.

14 s.

Faugli, P.E. & Klemsdal, T. (eds.) 1994.

The Aurland Catchment Area - the Impact of Hydropo-

wer Development. Norsk geogr. Tidssk. Vol. 48, no. 1-

2, Spesial Issue. Oslo. 84s.

Faugli, P.E., Erlandsen, A.H.& Eikenes, O. (red.) 1993.

Inngrep i vassdrag; konsekvenser og tiltak - en kunn-

skapsoppsummering. NVE-publ. 13-1993. 639 s.

Faugli, P.E., Lund, C. & Rye, N. 1991.

Jostedalen; natur - vannkraft.

NVE/Statkraft/Universitetet i Bergen. 70 s.

Hveding, V. 1992. Vannkraft i Norge.

Universitetet i Trondheim/Norges tekniske høgskole.

83 s.

Johannessen, F.E 1992. I støtet. Oslo Energi gjennom

100 ar. 1892--1992.

Mellquist, P. 1985. Liv i regulerte vassdrag.

NVE, Kraft og miljø 10. 120 s.

NOE/Nerings- og energidepartementet1996.

Faktaheftet 1996. Energi- og vassdragsvirksomheten i

Norge. 79 s.

Norges forskningsrad1996. Resultater fra SAMMEN --

forskningsprogrammet «Samfunn, miljo og energi». 34 s.

NOU 1994:12. Lov om vassdrag og grunnvann

Nerings- og energidepartementet. 521 s.

NOU 1996: 16. Tiltak mot flom.

Nærings- og energidepartementet. 207 s.

NTNF1989. Forskningsprogrammet «Miljovirkninger av

vassdragsutbygginger». Sluttrapport 123 s.

NVE1996. Strategier mot år 2001. 19 s.

NVE1997. FoU-plan 1997-2001 15 s.

Riis, T (red) 1996. Strategi for brukerstyrt forskning i

energisektoren. Norges forskningsråd - området for

industri og energi. 16 s.

78



Thue, L. 1994. Statens Kraft 1890-1947.
Kraftutbygging og samfunnsutvikling.

Cappelen. 448 s.

Thue, L. 1996. Strøm og styring.

Norsk kraftliberalisme i historisk perspektiv.

ad Notam Gyldendal & NVE. 173 s.

Utaaker, K. 1993. Virkninger av vassdragsreguleringer

på lokalklima. NVE-publ. 12-1993. 121 s.

Økland,J. & Økland, K.A. 1995.
Vann og vassdrag 1. Ressurser og problemer.

Vett & Viten as. 357 s.

79



E N E R G

Om forfatterne
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Om EnFO og NVE
Arne H. Erlandsen(f. 1948) er cand. real. med

limnologi som hovedfag fra Universitetet i Oslo. Han

arbeidet som forsker og forskningsleder ved Norsk

institutt for vannforskning (NIVA) fram til 1986. Siden

har han vert radgiver og forskningsansvarlig for milj-

saker i vannkraftbransjen og er i dag miljørådgiver i

Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnF).

Per Einar Faugli (f. 1946) er cand. real. med hovedfag

fra Universitetet i Oslo innen naturgeografi og har arbei-

det innen vassdrags- og energisektoren siden 197 4.

Først ved Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer

ved Universitetet i Oslo (1974--1986), engasjert av Mil-

jverndepartementet i 1983 og fra 1986 ansatt som

forskningssjef ved Norges vassdrags- og energiverk

(NVE).

Carl-Erik Grimstad(f. 1952) er samfunnsviter. Han har

bakgrunn som journalist og forfatter og arbeider i dag

som informasjonsrådgiver i privat og offentlig virksom-

het.

Energiforsyningens FellesorganisasjonEnF er

interesseorganisasjonen for om lag 250 private og

offentlig eide bedrifter innen produksjon, overføring og

fordeling av energi.

EnFO er energiforsyningens talerør overfor om-

verdenen, og er pådriver i alle spørsmål som berører

energiforsyningens rammebetingelser.

Norges vassdrags- og energiverk(NVE) er statens

organ innen forvaltning av landets vann- og energi-

ressurser, og er organisert som et direktorat under

Olje- og energidepartementet.

Det overordnete mål for energi- og vassdragsforvalt-

ningen er at vannressursene skal forvaltes helhetlig og

samfunnsmessig forsvarlig, og at samfunnets behov

for energi skal dekkes effektivt på en miljø- og bruker-

vennlig måte.

Etatens FoU-strategi tar sikte på å utvikle og viderefor-

midle ny kunnskap innen vassdrags- og energisektoren

for å bedre forvaltningsgrunnlaget.
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11993 arrangerte Norges vassdrags- og energiverk

(NVE) og daværende Vassdragsregulantenes forening,

nå Energiforsyningens fellesorganisasjon EnfO, en

konferanse hvor det ble foret att en kunnskapsopp-

summering om miljøvirkningen av inngrep i vassdrag

forårsaket av vannkraftutbygging og vassdrags-

reguleringer. Under konferansen fremkom det klare

ønsker om å få det presenterte materialet fremstilt

på en kortfattet måte. Dette er bakgrunnen for at

arbeidet med denne boka startet.

Atden etter hvert ble mer omfattende enn de opp-

rinnelige planene, har ikke gjort den mindre aktuell.

Den gir et bilde av den utviklingen som har preget

vannkraftutbyggingen, forvaltningen, samfunns-

utviklingen og miljødiskusjonen frem til i dag, og

den appellerer til fortsatt forskningsinnsats innenfor

miljø- og vannressurssektoren i tiden fremover.

Energiforsyningens
Fellesorganisasjon
EnFO


