
á



I N N II A L 


Side

Et år ebber ut 2

Jul 3

Statskraftverkene 4

Ørret i Tunhovdfjorden 5

Vassdragsdirektoratet 6

Gammeldans 11

Fellesindentifikasjonskort 11

Nye i hovudstyre 12

Årsfesten 13

Arsmøte i NVE-BIL 14

Køyretenesta 14

ELI og NVE 15

Filmstudio i Middelthunsgt. 17

Til hageinteresserte 17

Johannes Øyre død 17

Blir samene fornorsket 17

Ny Qiv 18

Lovin(d)a på brefest 18

Konsesjonsavgiftsfondet 19

Aktuellspalte 19

Svartis—Saltfjellområde 20

Hovedstyrets reisevirksomhet 24

Personale 24

Et år ebber ut

Dette er min første hilsen gjennom
etatens eget organ til alle ansatte i
NVE. Jeg gir den i ærbødighet over-
for alle som hver på sin post hjelper
til å styrke NVE's renome og som
under vekslende vilkår yter sin innsats
for å løse oppgavene i en av landets
viktigste tekniske etater om ikke
den viktigste.

Vi lever i en merkelig tid. Alt for-
andrer seg så fort. Det som var god
latin igår er gammeldags idag. Det
krever stor innsats og omstilling hvis
vi vil følge med og være ajour med
tingenes tilstand.

Vi synes selv at problemene er sær-
lig store innen vår egen sektor, elek-
trisitetsforsyning og kraftutbygging.
De mange interessegrupper i vårt sam-
funn som krever å bli hørt har gjort
at visse sider av vår virksomhet er
blitt tyngre å arbeide med enn før, vi
arbeider i et kaldere klima om jeg
skal si det slik. Det er bare en medi-
sin mot dette: Fortsatt å være til det
ytterste saklig og å yte vårt beste som
rådgivere for departement og Stor-




ting. Ta den nye situasjon som en ut-
fordring, arbeide åpent så langt det
lar seg gjøre, informere så langt vi
kan.

Vår etat er for tiden inne i en
«vente og se»-periode i to meget vik-
tige organisasjonssaker. Det gjelder
organisasjonen av elektrisitetsfor-
syningen i Norge og NVE's framti-
dige organisasjon. Stortingets avgjør-
else i disse to saker kan på flere må-
ter gripe avgjørende inn i etatens
indre liv og i vår ytre virksomhet. Jeg
håper at disse spørsmål blir avgjort
våren 1976, slik at vi snarest får vite
hvor vi står og kan korrigere vår kurs
eller stikke ut en ny.

Men la for en stund alle problemer
fare. La oss alle gå inn i den største
av årets høytider med åpent sinn for
varme og glede.

Idet jeg takker alle ansatte i NVE
for innsats hver på sin plass i året som
nå ebber ut, ønsker jeg dere alle en
fredfylt jul og et godt nytt år.

Sigmund Larsen.



Jul
Ennå en gang kommer vi så langt i tiden at juleevangeliet vil lyde over
vårt land og den hele jord.

Du stanser opp og de kjente og kjære ordene kommer i ditt sinn:
«Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra Keiser Augustus at
all verden skulle innskrives i manntall — — —». Og du husker bud-
skapet: «Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids
stad».

Du minnes tiden i ditt liv da det gikk opp for deg at grenselinjen mel-
lom det onde og det gode ikke går mellom mennesker, — ikke mellom
grupper av undertrykkere og undertrykte, — ikke mellom kapitalister
og sosialister. Grenselinjen går, slik Solsjenitsyn sier det, rett gjennom
etthvert menneskes hjerte. I dette menneskehjertes liv beveger denne
linjen seg, i det ene øyeblikk tynges den av skadefro ondskap, i det
annet gir den plass for en gryende velgjerning. Et og samme menneske
er på forskjellige alderstrinn, i forskjellige livssituasjoner helt forskjel-
lig. En gang står det djevelen nær, en annen gang helgenen.

Først da denne sannheten gikk opp for deg, — først da du måtte utbryte
med Paulus: «Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette
dødens legeme?», — først da fikk juleevangeliet betydning for deg.

Med ydmyk glede minnes du timen da du tok det store spranget:
«Herre, om du er til, så forbarm deg over meg!» Og ordet fra skriften
kom i ditt sinn: «Frykt ikke!» Du reiste deg opp og du var ikke lenger
alene. Du fikk brødre og søstre og skriftens ord leder deg på veien. Nå
tenker du på dem som ser på kristendommen fra tilskuerens plass. Noen
er likegyldige, andre søkende, enkelte kanskje bitre av lidelse. Du
kjenner dem så vel, i visse faser av ditt liv var du slik selv.

Så blir da din hilsen til medmennesket:

Ta imot Evangeliet i tro og tillit. Da vil din fortid hvile i tilgivelse,
ditt nu vil fylles av glede selv i motgang og over din fremtid vil håpet
lyse.

God jul!

Magnus Myrtveit
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Sig. Aalefjær, kraftverksdirektør:

"Fossekallen"s årskavalkade 1975
Fossekallen har denne gongen teke
med årskavalkade frå to direktorat
før nyåret. Dei to andre kjem etter
nyåret. Det er den haken ved dette
at direktørane ynskjer alle sine ei god
jul og eit godt nyttår. Dir. Moe og
dir. Vatten har og gjort det og Fosse-
kallen fører den helsinga fram.

STATSKRAFTVERKENE
Fjernledningskontoret i Bygnings-

avdelingen er skilt ut som egen avde-
ling, Kraftledningsavdelingen, med
Rolf Johnsen som sjef. Våre invester-
inger er de senere år fordelt med ca.
60 % på vannkraftverk og 40 % på
overføringsanlegg (ledninger, kabler
og understasjoner). Sekretariatet og
Rasjonaliseringskontoret er foreslått
styrket og omgjort til avdelinger. I
påvente av godkjennelse av forsiaget-
benevnes enhetene henholdsvis Admi-
nistrasjonskontoret SA og Organisa-
sjons- og planleggingskontoret SO.
Kraftverksdirektøren får således hele
åtte avdelingsledere å hanskes med.

Når det gjelder eventuell omorga-
nisering av NVE er og blir det skre-
vet nok om det. Jeg minner dog om
at jeg i hovedstyret har uttalt at stats-
forvaltningens regelverk ikke er egnet
for utførende bedriftsvirksomhet av
våre dimensjoner. Uttalelsen er borti-
mot sitat av hva statens rasjonaliser-
ingsdirektør Skare har sagt.

Mens vi taler om dimensjoner. I
1975 er investeringsbevilgningen 933
mill, kroner og for 1976 1382 mill.
kroner. Langtidsbudsjettene viser
fortsatt kolossal økning hvilket betyr
at staten overtar stadig større andel
av kraftproduksjon og linjenett. Det
er i denne situasjon avgjørende for
oss at vi kan holde på og skaffe oss
nye høyt kvalifiserte medarbeidere.
Det er nødvendig for at vi skal for-
valte milliardene på en fornuftig må-
te, og for å opprettholde høyt sikker-
hetsnivå ved drift og de mange tek-
niske konstruksjoner vi lager. Vi bru-
ker i høy grad konsulenter, men vi
må selv være gode nok til at vi kan
styre det hele på en forsvarlig måte.

Stortingets behandling av energi-
meldingen i vår bragte vel neppe den
helt store avklaring med hensyn til
konkrete varmekraftprosjekter.

All konkret fysisk planlegging av
kjernekraft er stoppet. Denne kraft-
form skal vurderes av et allsidig sam-




mensatt utvalg og resultatene frem-
legges i en ny energimelding bebudet
1978. På kjernekraftsektoren har der-
for vår innsats vært konsentrert om
en større studie av muligheten av å
plassere kjernekraftverk i fjell.

Gasskraftverk basert på ilandført
gass fra Friggområdet har, overens-
stemmende med våre folkevalgtes in-
tensjoner, vært gjenstand for planleg-
ging. Det er forutsatt at et slikt kraft-
verk skal være i drift i 1981/82 og
nødvendige søknader måtte således
fremmes allerede i 1975. Konsesjons-
søknad om oppføring og drift av et
gasskraftverk på 700 MWe plassert
enten på Karmøy eller i Tysvær ble
fremmet i juli. Ifølge tempoplanen
må søknaden forelegges Stortinget
våren 1976.

Under energidebatten i Stortinget,
kom også spørsmålet om kraftverk
plassert på plattformer i Nordsjøen
fram igjen. Vi ble pålagt å vurdere
denne kraftverkstype nærmere. Også
her skal resultatene forelegges regjer-
ing og storting neste vår.

Som alternativ til de gassfyrte kraft-
verkene, er vi pålagt å undersøke alle
forhold omkring oljefyrte kraftverk
på Østlandet.

Inntil videre har Varmekraftavdel-
ingen måttet finne seg i å være en ren
utredningsavdeling. Det er en stor be-
lastning for de ansatte som nok hadde
forestilt seg konkrete prosjekter innen
rimelig tid. Samtidig er alle disse ut-
redningene en nødvendig del av pro-
sessen for å komme fram til fornuf-
tige avgjørelser i vår kraftutbygging,
men jeg håper at vi snarest må få ved-
tak om bygging av et bestemt anlegg.

Om vi savner konkrete oppgaver
for Varmekraftavdelingen, må det
motsatte være tilfelle for vannkraft-
og overføringsanlegg.

Generalplanlegging vannkraft er
konsentrert om Svartisen/Saltfjell,
Vefsna, Kobbelv/Hellemofjord. Søk-
nadene om Alta, Veig og Jotun-
heimen er til behandling og vi håper
at iallfall noen av dem blir sluttbe-
handlet i Stortinget våren 1976.

Folgefonn, Grytten og Skjomen
nærmer seg fullførelse. De to først-
nevnte blir avsluttet 1976, Skjomen i
1977. Eidfjord (overslag 1.1.75 1350
mill. kr.), Oksla, Ulla-Førre (2900
mill. kr.), Leirdøla og Kjela er under
oppbygging. Leirdøla er, og Kjela vil
bli bortsatt i sin helhet til entrepre-




nør. Det er med glede vi ser at det
er stor innsatsvilje og fin framgang
ved anleggene.

Året har for Kraftledningsavdelin-
gen vært preget av stor aktivitet og
innsats i første rekke på Sørlandet,
idet 275 kV-ledningen Feda — Kri-
stiansand — Arendal — Porsgrunn
samt transformatorstasjonene i Kri-
stiansand og Porsgrunn har vært inne
i sin mest hektiske periode. Det sam-
me gjelder ± 250 kV likestrømsled-
ningen Kristiansand — Kvarenes som
er utgangspunkt for kablene til Dan-
mark.

Det ble i sommer foretatt en inte-
ressant. arbeidsoperasjon på det 5500
m lange Sognefjordspennet. Under
montasjen i 1967 ble en av de fire
fasene nokså ødelagt. Reparasjonen
ble utsatt til i år, i forbindelse med
overgangen til 275 kV-spenning. I
stedet for å ta ned linen til vannfla-
ten, hvilket ville ha blitt kostbart og
krevet innsats av båter, store spill
m.v., ble linen reparert der den hang
oppe i luften ved at manuelt pålagte
reparasjonstråder (preformed) ble
skutt fast på den ødelagte linen ved
eksplosjonsmetoden.

Den ressurskrevende, lange utred-
nings- og behandlingstid for kraftled-
ningstraceer synes fortsatt å tilta. Det
gjelder store kraftledninger som Tvei-
ten Hasle, Sima — Usta, Kvill-
dal — Rød m.fl. Dette vil medføre
fordyrelser og forsinkelser på enkelte
anlegg.

Idriftsettelser
Grytten kraftverk på 145 MW ble

satt i drift 21.2.
Sylling trafostasjon bygges ut for

380, 275 og 132 kV. 700 MVA
transformatoren i Hasle er flyttet til
Sylling og spenningen på linje og ka-
bel Sylling — Hasle kunne heves fra
275 kV til 380 kV 15.10.

I forbindelse med Grytten er det
bygget to pumpeverk, Monge som
har 3 x 350 Hk pumper ble satt i drift
27.6. og Mardal på 1 x 4,5 MW 18.6.
Ny koplingsstasjon i Bardufoss ble
satt i drift 4.10. Linjen Vikfalli —
Fardal — Aurland 275 kV og 200
MVA trafo 275/132 kV i Fardal ble
satt i drift 25.10.

Automatiseringen av våre stasjoner
har fortsatt også dette året med mo-
derniseringer i èn del stasjoner og i
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Ørreten i Tunhovdfjorden
er verdifull

Få vann i Norge er så grundig under-
søkt hva gjelder fiske som Tunhovdfjor-
den. Røya er dominerende i antall grun-
net gode formeringsmuligheter i vannet,
men ørreten blir usedvanlig stor og fin
takket være Tunhovdfjordørretens sær-
egne egenskap i det den i ung alder
beiter på røye. Ved utsetting av Tun-
hovdørreten i andre reguleringsvann, der
røya er en plage grunnet overbefolkning,
tar den med seg disse kannibalegenskap-
ene, og denne ørrettypen er derfor meget
verdifull og følgelig svært ettertraktet
som utsettingsfisk.

For å imøtekomme etterspørselen etter
rogn og settefisk av Tunhovdørretten og
for å kunne etterkomme egne pålegg,
har Statskraftverkene forsøkt å legge
forholdene best mulig til rette for inn-
fanging av stamfisk. Statskraftverkene
eier grunnen i Pålsbustryken og her fan-
ges storørret i det den går opp i strøm-
men for å gyte. Arbeidet utføres av med-
lemmer i Tunhovd Fiskeforening. Inne
i Pålsbudammen er innredet rom for 


oppbevaring av fisken. Her blir den tap-
pet for rogn og melke og så satt tilbake
til Tunhovdfjorden.

All fisk som settes i Tunhovdfjorden
blir merket. Det gjelder både de 30 000
5 cm. lange settefiskene som Statskraft-
verkene hvert år setter ut, og likeså
stamfisken som har vært i Pålsbystryken
for å gyte.

Under et besøk der oppe en dag i
oktober da dette stamfiske foregikk, var
det morsomt å se at de aller fleste gyte-
fiskene som ble fanget var merket som
sette fisk fra eget oppdrettsanlegg. De
største fiskene, de på 5-10 kg, hadde
tidligere vært oppe i stryken for å gyte
og hadde fått et eget merke for det.

På denne måten kan en derfor følge
hele rundgangen for ørreten i Tunhovd-
fjorden.

Vi kjenner denne ørretstammens gode
og sjeldne egenskaper. Det har lykkes
oss å ta vare på og å oppformere denne
stammen slik at andre liknende vann
kan nyte godt av det.  Ove Johansen

To fine storørreter fra Tunhovdfjorden.
Damvokter Reidar Lian (til høyre) hol-
der en hann-ørret på 9 kg,

denne forbindelse er det installert og
satt i drift 5 datamaskiner.

24.2. skjedde det at 13 master på
den ett år gamle 132 kV-linjen Alta—
Lakselv havarerte på grunn av snø-
og isbelegg og samtidig sterk vind.
Den er nå vesentlig forsterket. Vind
var også skyld i at 275 og 132 kV-
ledningene ved Osbu slo sammen 4.1.

Driften går ellers forbausende rolig
og pent for seg, syns jeg. Litt flere
feil på ventiler, luker, viklinger, lagre
m.v. synes det nå å være i forhold til
før. Det må vel tilskrives tedensen til
større enheter, høyere utnyttelse av
materialegenskaper m.v.?

Jeg uttalte ifjor at det ville bli len-
ge til neste gang vi kunne vise over-
skudd på driftsregnskapet. Spådom-
men vil ikke holde. I budsjettet for
1975 ble det regnet med underskudd
56 mill, kr., mens resultatet trolig vil
bli ca. 110 mill, kr. overskudd. Vårt
totale kraftsalg vil bli 865 mill, kr. og
innkjøp av kraft ca. 88 mill. kr. Her-
til kommer salg av overføringstjene-
ster til andre kraftselskaper med ca.
40 mill. kr.

Årsaken til det store overskuddet
er nok et utrolig godt vannår. Van-
net har kommet vel avpasset produk-
sj onsnevne og omsetningsmuligheter
og vannforholdene har vært gunstige
over hele landet samtidig, noe som
sjelden skjer. Ved inngangen til vin-
teren 1975/76 var det således prak-
tisk talt 100 % fulle magasiner fra

Lindesnes til Kirkenes. Hvem skulle
tenkt seg det mens vi opplevet år-
hundrets tørreste sommer?

Til innenlandske elektrokjeler har
vi solgt 900 GWh og til Sverige
4100 GWh til gode priser. På den
annen side har vi kjøpt ca. 4000 GWh
tilfeldig kraft fra andre norske kraft-
selskaper gjennom Samkjøringen
hvorav en betydelig del gikk tapt i
våre magasiner under høstflommen.
Dette hører med til debetsiden når vi
vurderer våre inntekter på eksport-
kraften.

Heller ikke i 1975 har vi fått behov
for å benytte noe av «sperrekraften»
fra Sverige. Våre rettigheter etter den-
ne avtalen ble 1. juli i år økt fra 250
til 400 MW. Fastavgiften for å ha
denne «varmekraften» stående til vår
disposisjon vil for 1975 utgjøre 12,3
mill. kr. Dersom vi i år skulle ha
kjøpt inn energi etter denne avtalen
ville energiprisen i tillegg ha blitt ca.
12 øre/kWh.

Som kjent kommer det lite ny kraft
i drift i slutten av 70-årene. Men
nevnte importavtale og kabelavtalen
med Danmark gjør oss i stand til å
effektuere alle innløpende nye kon-
traktkraftbestillinger fra norske av-
takere også for årene frem til 1.7.1980
i første omgang. For å styrke vår ba-
lanse ytterligere foregår kontinuerlig
forhandlinger om oppkjøp av kraft
på faste kontrakter fra enkelte andre
norske kraftselskaper både av effekt 


og energi. Derved oppnås en rasjonell
kanalisering gjennom Statskraftver-
kene av fastkraft.

Produksjonskostnadene for ny kraft
har steget sterkt slik at produk-
sjonsprisen fra nye kraftverk referert
kraftstasjon er 6-7 øre/kWh for kraft
med brukstid 8000 h pr. år. Tilsvar-
ende vil kostnaden for leveringer til
alminnelig forsyning referert sentralt
leveringssted i fylkene ligge på 8-9
øre/kWh. Statskraftprisen til almin-
nelig forsyning med 6000 h årlig
brukstid er 3,88 øre/kWh, fra 1.1.76
4,50 øre/kWh.

Som et nytt ledd i å sikre kraftfor-
syningen i Nord-Norge har Statskraft-
verkene og Vattenfall sluttet avtale
om å bygge en ny 380 kV-linje fra
Ritsem i Sverige til Ofoten transfor-
matorstasjon (i nærheten av Skjo-
men). I tilknytning til denne bygging
er også avtalt en kraftleveranse over
denne linjen fra Sverige til Nord-
Norge og en tilsvarende leveranse til
Sverige over Hasle i Østfold. Selv om
vi selv ennå ikke har noen sammen-
hengende ledningsforbindelse mellom
Syd- og Nord-Norge, innebærer denne
avtale at de to landsdeler — via det
svenske nett — tilnærmet kan betrak-
tes som en enhet.

23.10. ble en trallebane i Mauran-
ger tatt i bruk av et arbeidslag, uten
at de kjente til at den ikke var i
driftsklar stand. Trallen styrtet ned og
en mann omkom.

FOSSEKALLEN 5



Vassdragsdirektør H. Sperstad

Konsesjons- og vassdragssaker
Behandlingen av konsesjonssaker

blir stadig mer omfattende og arbeids-
krevende. Det forlanges mer detaljert
framstilling av utbyggingsplanene og
mere undersøkelser og utredninger av
alle forhold som vil bli berørt av ut-
byggingen. Samtidig finner et voksen-
de antall av forskjellige organisasjo-
ner, foreninger m.v. å ville uttale seg
i saken. Dette er positivt så lenge det
bidrar til å klarlegge inngrepenes virk-
ning. Med en slik voksende doku-
mentmasse oppstår imidlertid vanske-
ligheten i å skille det vesentlige fra
det uvesentlige og for V-direktoratet
å få dannet seg et nøkternt og mest
mulig riktig bilde av fordeler og
ulemper og å få framstilt saken på en
slik måte at myndighetenes endelige
vurdering og avgjørelse blir greiest
mulig. Dette er nok en situasjon vi
må avfinne oss med, samtidig som vi
må bestrebe oss på å oppnå en mest
mulig effektiv, rasjonell og formåls-
tjenlig saksbehandling.

Smelteboring på Engabreens nedre del —
foretas i samband med avsmeltnings-
rnålingene. En stålwire senkes ned i hul-
let, og breens vertikale avsmeltning må-
les langs wiren. Sommeren 1975.

Et annet forhold som gjør saksbe-
handlingen vanskelig, er at mange uti-
dig innlater seg på helhetsvurdering
av saken. Her må understrekes at
ordet «utidig» bare henspeiler på tids-
punktet. Slik vi ser det, er tiden fram
til Hovedstyrets behandling av saken
en periode for innsamling av data og
synspunkter vedrørende inngrepets
virkninger. Søkerens synspunkter blir
da komplettert av andre parters syns-
punkter og opplysninger og av nød-
vendige sakkyndige utredninger. Først
etter at denne fasen er over, er saken
moden for helhetsvurdering. De som 


skal være med på denne, etter at
Hovedstyret er kommet med sin inn-
stilling, får saken til ny behandling.
Så lenge vi ikke har referendum i
slike saker, blir det bare kommune-
styrene som kommer inn i bildet her,
og de som ønsker å delta, må kana-
lisere sine vurderinger dit. Derfra går
så saken tilbake til de avgjørende
myndigheter.

Sist vinter ble ved kontakt med
Miljøverndepartementet tatt opp
spørsmål om vassdragsregulerings-
sakers stilling m.h.t. bestemmelser i
lov om vern mot vannforurensing.
Det ble oppnådd enighet om at under-
søkelser av forurensingsspørsmål i re-
guleringssaker skulle utføres i et om-
fang som tilfredsstiller saksbehand-
lingen så vel etter vassdragsreguler-
ingsloven som vannforurensingsloven.
For å koordinere slike vassdrags-
undersøkelser ble det i mai i år etab-
lert en rådgivende kontaktgruppe med
medlemmer bestående av represen-
tanter for Vassdragsdirektoratet, Sta-
tens forurensingstilsyn og NIVA.
Gruppen har ikke avgjørende myn-
dighet, men skal være et kontaktorgan
mellom konsesjonsmyndighetene og
konsesj onssøkeren.

Av konsesjonssaker som er under
behandling skal nevnes Statskraftver-
kenes søknader vedrørende Jotun-
heimen/Breheimen og Altavassdraget
samt søknadene vedrørende Dagali,
Tafjord 5, Lomen, Lomi (Sulitjelma),
Øvre Glomma (inkl. Tolgafallene) og
Orkla. I tillegg foreligger det utbyg-
gingssøknader for Laudal kraftverk i
Mandalselva og Braskereidfoss i
Glomma. En del av disse sakene ven-
tes ferdigbehandlet i løpet av vinteren
og neste år, mens de øvrige vil det ta
lengre tid å få ferdig.

I år har Hovedstyret hittil behand-
let følgende større konsesjonssaker:
Nye Osa, Veig inkl, ytterligere regu-
lering av Sysenvatn m.v., Grana i
Rennebu, Abjøra i Bindal og Bings-
foss i Glomma. Videre ventes at Alta-
saken vil kunne sluttbehandles innen
årets utgang.

Konsesjonskontoret har dessuten
hatt flere andre vassdragssaker til ut-
talelse og behandling, som endring av
manøvreringsreglement, planendring,
fristforlengelse m.v. Arbeidet med
delingssaker vedrørende konsesjons-
avgifter og næringsfond til kommuner
har pågått som før. Stadig flere kom-
muner nytter anledningen til å anke
avgjørelsene.

Vassdragstilsynets oppgaver vokser
i antall etterhvert som nye dammer
kommer til. På statsbudsjettet for
1976 har vi fått oppført 3 nye stillin-
ger for tilsynsmenn. Disse skal stasjo-
neres ute i forskjellige distrikter, og
vi håper da å kunne få en bedre og
mer tilfredsstillende arbeidssituasjon
for kontoret. Det har vært arbeidet
videre med forslaget om opprettelse
av et offentlig utvalg for utarbeidelse
av forskrifter for dambygging, og
oppnevning av utvalget er nær fore-
stående. Utvalget vil bestå av 10 med-
lemmer som representerer Vassdrags-
direktoratet og andre institusjoner og
organisasjoner på dambyggingsom-
rådet.

Hydrologi

Klimatisk sett har året vært uvan-
lig både i Sør- og Nord-Norge. I Sør-
Norge var det mye snø i fjellområde-
ne, men relativt lite i lavlandet. I
Nord-Norge var snømengdene stort
sett under normalt.

I Sør-Norge ble det sen vår, hvilket
økte faren for storflom. Når de for-
ventede store flommengder uteble,
skyldes dette en jevn overgang til
sommer uten nedbør av betydning. De
store snømengder i fjella gikk til ef-
fektiv fylling av magasinene.

Sommeren var usedvanlig tørr og
varm med tropenetter i de lavere
strøk av Østlandet og Sørlandet, dvs.
netter med temperaturer over 20°C.
Dette førte til ekstremt lave vassførin-
ger, særlig i Telemark og på Sørlan-
det hvor det ble registrert minimums-
rekorder. Denne værtype slo først om
i september. Nedbøren ble da så rike-
lig at magasinene flommet over, og
det ble flomtilstander også i regulerte
vassdrag. Flom i Nesttunvassdraget
forårsaket store skader i Bergen. I
Sira-Kvina var det også flomtilstan-
der.

I Nord-Norge uteble sommeren
helt. Nedbøren var riktignok ikke mer
enn normal, men det ble lite sol og
lite sommervarme. Sommeren karak-
teriseres som den fuktigste og kaldeste
i manns minne.

I alt er det nedlagt 18 avløpsstasjo-
ner siste år. Nye stasjoner er imidler-
tid opprettet, og det totale antall er
nå 1241, hvorav 450 stasjoner er ut-
styrt med limnigrafer. Vasstands-
arkivet har økt med ca. 3000 observa-
sjoner og inneholder nå ca. 36 000
obs. år. Arkivet for isreduserte og
kompletterte data inneholder ca.
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18 000 obs. år mot 14 700 for vel et
år siden.

Isundersøkelsene har for tiden ca.
300 stasjoner i drift. Observasjonene
omfatter kartlegging av isforhold, is-
målinger, vasstemperaturmålinger og
daglig fotografering av områder ut-
satt for frostrøyk. Disse observasjo-
ner danner grunnlaget for vurdering
av reguleringenes innvirkning på vat-
net i vassdrag og fjorder.

Det er i den senere tid blitt meget
populært å kreve kraftutbygginger ut-
satt under henvisning til manglende
forundersøkelser bl.a. av grunnvass-
forhold. Som eksempler kan nevnes
Alta og Jotunheimen. Våre under-
søkelser har tydeligvis ikke tiltrukket
seg den store oppmerksomhet i de
engasjerte kretser, men de har pågått
jevnt gjennom hele året, også i Alta-
vassdraget og Ottadalen.

Det bør vel nevnes at vi i år har
nådd det stadium at de første under-
søkelser som ble startet, nemlig i Ren-
dalen i 1961, avsluttes. Resultatene
er benyttet under vurderingen av
kraftverkets påvirkning av forholdene
i Rendalen, og videre undersøkelser
anses ikke å være nødvendige. Et par
observasjonspunkter beholdes imid-
lertid for å gå inn i det landsomfat-
tende observasjonsnett for grunnvatn
som nå omfatter i alt ca. 600 sta-
sjoner.

Fisk er ikke egentlig avdelingens
spesialitet, men har likevel engasjert
oss noe det siste år. Det gjelder vass-
forsyning i det planlagte settefiskan-
legg i Simadalen, Eidfjord. I den for-
bindelse er det utført både pumpefor-
søk og sonderinger, for så godt som
mulig å bestemme grunnvassmaga-
sinets størrelse og kapasitet.

Den vesentligste arbeidsoppgaven i
forbindelse med breene har vært å
fortsette undersøkelsene av utvalgte
breers hydrologi. Resultatene skal
brukes ved beregninger av bredekke-
de områders kraftpotensial. Det er jo
velkjent at ved utbygging av de nye
store høyfj ellsområdene omkring
Jostedalen og Svartisen kommer
breens innflytelse til å spille en stor
rolle for kraftproduksjonen fra år til
år. I 1975 fikk vi store snømengder
på alle breene i Svartisområdet, og
bare en liten del av denne snøen
smeltet p.g.a. en usedvanlig kjølig
sommer. Vi fikk derfor mindre vatn
i vassdragene omkring Svartisen enn
vi ville fått i et mere normalt år. Bre-
massene i Svartisområdet økte tilsvar-
ende i volum i 1975. Ved planlegging
av kraftverk er det nyttig å vite hvor
store konsekvenser en slik bretilvekst
kan få for kraftproduksjonen.

I Sør-Norge falt det også store snø-
mengder, spesielt i vestlige strøk, men
den usedvanlige gode sommeren
gjorde at praktisk talt all denne snøen
smeltet bort igjen, og breene var i år
nærmest i likevekt.

Slamundersøkelsene fortsatte stort
sett som i tidligere år, idet minst 5
daglige prøver ble tatt i alle de bre-
elver som undersøkes. Dessuten ble
det tatt opp bunnprøver fra Loen-
vatn. Dette ble gjort for å se hvor
meget slam som under naturlige for-
hold avsetter seg på bunnen av vat-
net. Folk i Stryn kommune er nemlig
redd for at den økte brevasstilførsel
ved eventuell utbygging vil kunne
slamme igjen hele Loenvatnet på kort
tid. Resultatene fra denne undersøkel-
sen er ennå under bearbeidelse. Det
er allerede åpenbart at vi kan fastslå
hvor store slammengder som er til-
ført vatnet hvert år de siste 2-300
årene, og dette vil danne grunnlaget
for en meget god statistikk.

I løpet av året har avdelingen hatt
under arbeide et såkalt dybdekart-
album. Alle eksisterende dybdekart
blir konstruert og tegnet opp på nytt,
og de vil bli trykket i 2 farger. I løpet
av sommeren ble i alt 7 innsjøer i
Valdresvassdraget foruten Randsfjor-
den loddet opp. Materialet er allerede
bearbeidet, og karter over disse inn-
sjøer er under rentegning. Det kan i
denne forbindelse opplyses at avdelin-
gen har fått anskaffet en minicom-
puter og en AGA Geotracer som nå
kan benyttes til planimetrering,
dybdeavlesing fra ekkogrammer for
utarbeidelse av dybdekarter og for av-
lesing av limnigrammer.

Hydrologisk avdeling er fortsatt
engasjert i en rekke prosjekt gjennom
utvalg der NVE er representert.

I Utvalg for sur nedbørs virkning
på skog og fisk har avdelingen bl.a.
ansvaret for drift av 11 avløpsstasjo-
ner. Om kort tid vil det bli presentert
en hydrologisk avløpsmodell som skal
inngå som en del av undersøkelsen.

Ved Utvalget for tilsigsprognoser
har hovedtyngden av arbeidet ligget
på videreføring av de grunnvass-
undersøkelser utvalget har satt i gang.
Det er opprettet to nye forsøksfelt i
år, og alle forespørsler om etablering
av slike felt og montering av tele-
dybdestasjoner er nå etterkommet. Et
omfattende program for kontroll og
vedlikehold av de tidligere etablerte
felt er gjennomført. Mye arbeid er
nedlagt på utvikling av dataprogram-
mer for lagring og bearbeiding av de
etter hvert store mengder data som
innsamles. I tillegg er det utført noe
arbeid med opplegg for snøunder-




søkelser og tilsigsberegninger basert
på snømålinger. Institusjonene som
står bak utvalget ønsker arbeidet vi-
dereført og har gitt bindende tilsagn
om midler for utvalgets drift også i
1976.

Undersøkelse av Urbaniseringens
innvirkning på avrenningsforholdene
i små nedbørfelt, PRA, 4.2 har gått
videre i prosjektets 17 måleområder.
Det samles inn data for avløp (17
målestasjoner), nedbør (29 målesta-
sjoner), grunnvatn (34 peilebrønner),
markfuktighet (38 målerør) og for-
dampning (3 stasjoner). Avrenning
og nedbør måles med stor tidsopp-
løsning (5 min, og mindre) og gir
store mengder data. For avrenning
f.eks. er det til nå samlet drøye 4
mill. enkeltdata.

Prosjektets personale har videre
vært med i forberedelse og arrange-
ment av symposium om kvantitativ
urban hydrologi i Sarpsborg i juni
1975. Prosjektet bidro også med tre
foredrag vedrørende «Kvantitativ ur-
ban hydrologi».

Rådgivende utvalg for fjordunder-
søkelser har fortsatt sine undersøkel-
ser i 1975. I Skjomen har det bare
vært i gang et mindre kontrollpro-
gram, tiden for øvrig er brukt til be-
arbeiding og publisering av innsamlet
materiale.

Også i Ryfylke vil forundersøkel-
sene ved utgangen av 1975 på det
nærmeste være avsluttet.

Foreløpige resultater fra begge om-
råder tyder på ny og interessant viten
og fysiske og biologiske forhold i
våre fjorder.

I samarbeid med Statskraftverkene
har man fortsatt bearbeidelsen av bil-
der fra jordressurssatellitten LAND-
SAT. Nummer to i denne serien ble
skutt opp i begynnelsen av året, og
den har gitt oss usedvanlig detaljerte
bilder fra Sør-Norge i løpet av hele
sommeren.

Til slutt kan nevnes et nystartet
prosjekt vedrørende tilsigsberegninger
for Glommavassdraget hvor Glom-
mens og Laagens Brukseierforening
og Samkjøringen deltar.

Forbyggingsarbeid
Værforholdene er alltid en viktig

faktor i Forbygningsavdelingens vur-
dering av årets facit. Både for befar-
inger, målinger og ikke minst anleggs-
driften har værforholdene innvirkning
på effektiviteten og kostnadene. I
1975 har vi hatt ekstraordinært store
variasjoner mellom landsdelene.
Nord-Norge hadde meget sen og våt
vår. Vi fikk storflommer på grunn av
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Hovedstyrebefaring.

snøsmelting og regn langt ut i juli.
Trøndelag har stort sett hatt det fuk-
tig, med vanskelige arbeidsforhold i
vassdragene, spesielt i høst. Vestlan-
det har også hatt mye regn, og Ber-
gensområdet fikk katastrofale nedbør-
mengder i september. Østlandet har
vært begunstiget med sydlandske til-
stander.

De skiftende forholdene har ikke
ført til skadeflommer av noe omfang,
men det er som vanlig kommet inn
mange meldinger om nye elvebrudd
og oversvømmelser. I 1975 har det
vært under utførelse ca. 340 anlegg
over hele landet. Ca. 60 av disse had-
de en anleggsutgift over kr. 100 000.

Bevilgningene til forbyggings-,
senkings- og flomskadearbeider blir
gitt som en sum for hvert år. Midlene
er overførbare. Forbygningsavdelin-
gen fordeler beløpene på igangværen-
de og nye anlegg etter en vurdering
av ventetid og behov. Flomskadean-
legg blir prioritert, dessuten legger vi
vekt på å få mest mulig sammenheng-
ende anleggsdrift. Det alt vesentlige
av arbeidene blir utført i egen regi.
Utilstrekkelige bevilgninger fører til
at det oppstår problemer med syssel-
setting av arbeiderne og rasjonell ut-
nyttelse av maskinparken. Også i
1975 har vi måttet si opp folk på flere
anlegg. Vi har ikke på langt nær fått
budsjettmessig kompensasjon for pris-
stigningen de senere årene. Derfor er
ventetiden for nye anlegg blitt ytter-
ligere forlenget.

Nord-Norgekontoret, som omfatter
Finnmark, Troms og Nordland nord
for Saltfjell, har hatt store anlegg
blant annet i Karasjok, Porsanger,
Nordreisa, Meløy og Saltdal. I tillegg 


til de vanlige gjøremål har avdelingen
også assistert Statens naturskadefond
med undersøkelser og hjelp til plan-
legging.

Trøndelagkontoret, som omfatter
Trøndelagfylkene og mindre deler av
Nordland og av Møre og Romsdal,
har fortsatt hovedtyngden av anleggs-
virksomheten i Namdalen og i Ork-
dal. Ellers er det utført store arbeider
i Røssåga i Hemnes og i Afjord. I
Namsen har forbyggingsarbeidene på-
gått i mange år. På lange strekninger
er åpne bruddsår i elvemelene blitt
erstattet med et beskyttende steinlag,
som etter hvert er vokset til og glidd
inn som et naturlig element i land-
skapsbildet.

Vestlandskontoret, som har Sogn
og Fjordane og det meste av Møre og
Romsdal, har fortsatt stor virksomhet
etter flomskadene i 1971 og 1973. I
Lærdal og i Høyanger begynner ut-
bedringsarbeidene å bli ferdig, men
utilstrekkelige bevilgninger har vært
en hemsko. I Aurland er kontoret i
gang med sikring av en farlig flom-
elv, hvor også Oslo Lysverker deltar
i utgiftene. I nordre del av distriktet
er det utført et større arbeid i nær-
heten av Molde. Ellers er en rekke
mindre flomskader blitt utbedret.

Østlandskontor I, som omfatter
Hordaland, Rogaland, Vest- og Aust-
Agder, Vestfold, Telemark, Buskerud
og deler av Oppland og av Akershus,
har hatt store arbeider i Teigdalen i
Voss etter en flomskade i 1971. Her
deltar også Bergenshalvøens Kom-
munale Kraftselskap i utgiftene. En
ny storflom i høst har forverret for-




holdene. I samarbeid med Landbruks-
departementet har det vært under ut-
førelse store tørrleggingsarbeider på
Jæren.

Østlandskontor II har resten av
Oppland og Akershus, dessuten Hed-
mark og Østfold. Dette distriktet har
blant annet hele Glommavassdraget,
hvor det i alle år har vært stort behov
for sikringstiltak. I 1975 har store ar-
beider vært under utførelse i Elve-
rum, Asnes, Grue og Kongsvinger.
Blant annet kan nevnes et anlegg hvor
det bygges flomverker (diker) i ca. 4
km lengde med pumpestasjon for å
beskytte ca. 2000 da. dyrka og dyrk-
bar mark, bebyggelse og veger mot
oversvømmelser og gi muligheter for
oppdyrking av nye områder. Et senk-
ingstiltak i Rakkestad i Østfold, som
bekostes av Landbruksdepartementet,
nærmer seg fullføring. På Prestøya i
Lom og ved Frya i Ringebu blir stør-
re industri- og jordbruksområder be-
skyttet mot oversvømmelse og ero-
sjon.

Arbeidene i utløpet av Øyeren ble
ferdig i god tid før vårflommen i
1975, etter utmerket innsats fra Ing.
Selmer A/S. Målinger og beregninger
viser at vi har fått en flomsenking i
Øyeren på bortimot 2,4 m på en flom
som den i 1967. Det alt vesentlige av
flomskadene i 1966 og 1967 ville vært
eliminert med en slik senking. Kost-
nadsrammen for utløpselva har også
holdt. Vi arbeider nå med utarbeidel-
se av revidert manøvreringsreglement
for Øyeren.

Sikringsarbeidene i tilløpselva
Glomma mellom Bingsfoss og Øyeren

Betongterskel i Kvina.
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vil bli påbegynt vinteren 1975-76. Vi
regner med å få rimelig stein fra
kraftanlegget ved Bingsfoss.

Forbygningsavdelingen har ellers
stor pågang av nye søknader og hen-
vendelser fra andre etater om bistand
i forbindelse med naturskader, veg-
anlegg, terskelsaker i samarbeid med
Naturvernkontoret m.v. Bemannings-
situasjonen fører til at ventetiden for
nye arbeider forlenges og service-
virksomheten hemmes.

Vi har også måttet utsette oppret-
telsen av nye kontorer, blant annet et
kontor for beredskaps- og katastrofe-
tj eneste.

Samarbeidet med andre institusjo-
ner har vært meget godt i 1975. Vi
har blant annet etablert kontaktmøter
med Statens naturskadefond og Nor-
ges geotekniske institutt angående
skadesaker.

Personalet har vært stabilt. Vi har
fått ny avd.ingeniør i Narvik, men
nye stillinger lar vente på seg.

I begynnelsen av juni hadde vi tek-
nisk kurs i Oslo for 19 funksjonærer
i Forbygningsavdelingen. Ellers har
vi hatt deltakere i noen faglige kurs
om forskjellige emner. Fagsjefen og
overing. Haga har deltatt i en inter-
nasjonal konferanse om flomsikring
m.v. i Innsbruck i Østerrike.

Samarbeidsutvalget for Forbyg-
ningsavdelingens anleggsdrift er kom-
met godt i gang i 1975, og mange
spørsmål av felles interesse er blitt
avklaret.

Informasjonsbladet «VF-nytt» har
også sett dagens lys i 1975. Vi håper
at det skal bli et nyttig kontaktorgan
innen avdelingen.

Generelle vasskraftdata
Vurdering av landets nyttbare vass-

kraft, dens mengde og kvalitet påvir-
kes av mange faktorer. Ikke minst
har energikrisen og radikale endrin-
ger i markedsforholdene for elektrisk
energi endret vurderingsgrunnlaget.
Men også den tekniske utvikling og
ønsket om ressurssparing og bevaring
av naturen innvirker på planløsnin-
gene og krever nye undersøkelser og
analyser av mulighetene.

Undersøkelser av landets vasskraft
er derfor ingen engangsoppgave. Det
er behov for regelmessig å utarbeide
såvel ressursstatus som ressursregn-
skap i pakt med den utvikling som
finner sted og slik at de bestemmende
myndigheter kan ha konkrete holde-
punkter for sin energipolitikk.

Ressursstatus må gi en realistisk
oversikt over mengde og kvalitet av
nyttbare kraftkilder og hva det koster 


å bygge dem ut. Ressursregnskapet
bør vise hvilke kraftkilder som er tatt
i bruk, hva som blir utnyttet og hva
som går til spille og hvilke kraftkilder
som er vernet helt eller delvis mot
kraftutbygging.

Dette krever systematiske under-
søkelser såvel i marken som på kon-
toret og innbefatter en omfattende
innsamling og bearbeiding av data.
Dessverre har avdelingen ikke tilstrek-
kelig bemanning til å få arbeidet gjen-
nomført i ønsket tempo, noe som re-
duserer den praktiske anvendelse av
undersøkelsene.

En åjourført oversikt over landets
vasskraftsystem pr. 1. januar 1975
viser at kraftverk over 1 MW har en
samlet installasjon på 16 089 MW og
et midlere årlig tilløp på 90 796 GWh.
Samlet magasin var på 49 048 GWh
eller ca. 54 % av årlig tilløp. Mulig
produksjon med denne utbygging er
83 000 GWh i et middels år og 73 000
GWh i et vassfattig år. Nyttbar vass-
kraft, eksklusivt 7 000 GWh som er
varig vernet mot utbygging, er anslått
til 150 000 GWh i et middelår. Av
dette er altså godt over halvparten
utbygd.

Avdelingen har i år befart vass-
dragsprosjekter i Finnmark. Det er
utarbeidet et dusin forprosjekter over
mindre utbygginger, hvorav de største
er Grøa i Møre og Romsdal 115
GWh, Østerbø-Ortnevik i Sogn og
Fjordane 320 GWh, Myster i Horda-
land 90 GWh og Lakselv i Finnmark
med 150 GWh.

En ny utgave av Nyttbar vasskraft
er påbegynt.

Avdelingen har hatt til vurdering
og uttalelse de større konsesjonssake-
ne som har vært behandlet i året.

Avdelingen har også uttalt seg om
konsekvensene av «Fjellplan for
Setesdal Vesthei» hvor vasskraftpro-
sjekter på over 1300 GWh blir berørt.

Nivellement av Orkla ble fortsatt i
år. Hele Orkla er nå nivellert fra ha-
vet til store Orkelsjøen. I Glåma med
bielvene Tunna og Vangrøfta er gam-
le fastmerkebolter kontrollert og nye
er satt ned.

Avdelingen er engasjert i verneut-
valgets arbeid med vassdrag som bør
vernes mot kraftutbygging. Foruten
en oversikt over kraftutbyggingsinte-
ressene i de berørte vassdrag, utarbei-
der avdelingen også kart som viser
omfanget av verneplan I og II.

Landskapspleie og naturvern
Det er som vanlig gjennomført et

omfattende program med gjennom-
gåelse av planer, møter og befaringer 


over hele landet i forbindelse med
VN's virksomhet. Her begrenser vi
oss til omtale av en del «spesielle»
saker.

I forbindelse med tilsetting av til-
synsmedarbeiderne i distriktene ble
det ledig en stilling ved kontoret i
Oslo. Etter vedtak i Hovedstyret ble
stillingen utlyst med krav om kvar-
tærgeologisk kompetanse. Dette er i
tråd med den bevisste politikk som er
ført for å få en bred sammensatt fag-
lig stab ved VN. Stillingen er besatt
og tiltredelse skjer ved årsskiftet.

Arbeidet med å registrere gamle
kraftverk og reguleringsinnretninger
fortsetter. Hensikten med dette arbei-
det er i størst mulig grad å vurdere
de landskapsmessige konsekvensene i
forbindelse med deres framtidige
skjebne. Vurderingene vil her måtte
skje ut fra i hvert fall fire forskjellige
forutsetninger. Det er:

Objekter som moderniseres for
fortsatt drift.
Objekter som ønskes bevart i kul-
turhistorisk sammenheng.
Objekter som ønskes bevart for å
opprettholde de nye miljøer som
er skapt som følge av objektet
selv.
Objekter som skal fjernes.

Kontoret er med i de landskaps-
messige vurderingene som finner sted
i forbindelse med de arbeidene
Varmekraftavdelingen i S har i gang
for å vurdere mulighetene for plas-
sering og bygging av varmekraftverk.

VN er sterkt engasjert i arbeidet
med del II av verneplanen for vass-
drag mot kraftutbygging.

Stortinget har bevilget midler til et
5-årig prosjekt for å undersøke de
biologiske virkningene av terskler
(grunndammer) i regulerte elveløp.
Prosjektledelsen er underlagt VN. Det
er etablert en styringsgruppe for pro-
sjektet der universitetene i Oslo og
Bergen og Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk i Trondheim er repre-
sentert foruten VH og VN. Dessverre
kom bevilgningen til prosjektet så sent
at en ikke har fått nyttiggjort seson-
gen 1975 så godt som en hadde plan-
lagt. Det vil derfor skje en liten for-
skyvning i tid når det gjelder utvik-
lingen av prosjektet. Hovedvirksom-
heten er lagt til Eksingedalen. Den
drives av Museet i Bergen. Det er fast
engasjert 2 personer i prosjektet. I
tillegg benyttes hovedfagstudenter i
en viss utstrekning i feltarbeid som
en erstatning for en vitenskapelig as-
sistent som ennå ikke er engasjert. I
tillegg engasjeres teknisk personale til
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sortering. Et par hovedfagstudenter
arbeider parallelt med Terskelprosjek-
tet med sine hovedoppgaver.

I tillegg til hovedprosjektet har en
tre satellittprosjekter i gang. Ett går
i Hallingdal med fugletaksering. Nes-
te år tar en også sikte på å fortsette
en tidligere undersøkelse i Halling-
dalselva vedrørende fisket der. Det er
også under utvikling prosjekter i
Numedalslågen og Mørkedøla. De vil
starte opp for alvor neste år.

I samarbeid med Direktoratet for
vilt og ferskvannsfisk og Vassdrags-
og havnelaboratoriet i Trondheim er
det nedsatt et såkalt «lakseterskelut-
valg». Det skal vurdere eksisterende
tiltak i regulerte og uregulerte elver
i landet med tanke på at terskelkon-
struksjoner skal bygges og plasseres
slik at de skal kunne passeres av fisk
samtidig som de bedrer situasjonen
ellers i elva. Arbeidsutvalget består av
to representanter fra Direktoratet for
vilt og ferskvannsfisk og en represen-
tant fra hver av VF og VN.

I 1975 har vi fått ferdig en film
om «Ulla-Førre». Det er en presen-
tasjon før utbyggingen av bygdene
som blir berørt av Ulla-Førre-verk-
ene. Filmen er i sin helhet bekostet
av Statskraftverkene.

Filmen om terskler (grunndammer)
som vi hadde ventet skulle bli ferdig
tidlig i vår, er ennå ikke ferdig, både
fordi vi har utvidet rammen for
filmen noe og endret en del på opp-
legget, men også fordi vi ikke tid-
ligere har vært i stand til å få en del
spesielle opptak. Arbeidet med filmen
er imidl ertid nå i sluttfasen. Muligens
vil det bli nødvendig å ta noen få 


vinteropptak før filmen kan gjøres
helt ferdig.

Filmen «Steintippen, vegetasjon og
landskapet» er kommet i en engelsk
versjon. Den ble tatt ut av Norges
Industriforbund for sammen med 8
andre filmer å bli sendt til den inter-
nasjonale industrifilmfestivalen i
Montreux.

Det har vist seg nødvendig å gå til
anskaffelse av en rekke nye kopier
av samtlige filmer som hittil er laget,
fordi utlånsfrekvensen gledeligvis er
så høy.

I serien VN-Rapport er det utarbei-
det en publikasjon. Det er «Reinsdyr/
Kraftlinjer», som er en litteraturstudie.

Arbeidet med en publikasjon om
anleggstransport og en om terskler
fortsetter. Omstendighetene har imid-
lertid gjort at en nå har måttet om-
prioritere dem slik at den om terskler
nå kommer først.

I de senere år har det stadig blitt
mer vanlig at tilsatte ved VN har hatt
forelesninger og foredrag ved NTH,
NLH, en rekke kurs arrangert av
andre etater og undervisningsinstitu-
sjoner, gymnas, gartnerskoler m.v.
Dette har også vært tilfelle i år.

Det er arrangert egne opplærings-
uker, særlig for VN's tilsynsmedarbei-

dere i distriktene. VN har ellers også
deltatt med innlegg på kurs for til-
satte i S og VF.

Samtlige ansatte ved VN har gjen-
nomgått NIF's kurs om kraftlednin-
ger.

Det er arrangert et opplysningsmøte
i Laudal på oppfordring fra kommu-
nen. Dessuten har to av våre tilsyns-
medarbeidere i distriktene holdt fore-




drag for ansatte ved anlegg om prak-
tiske arbeider i Tydal og Eksingedal
på oppfordring fra kraftselskapene.

VN har stilt foredragsholder for in-
formasjonsmøter i fylkene Oppland
og Hedmark for ledende personer
innen E-sektoren i fylkene. Kontoret
har også deltatt med foredrag i Nar-
vik og på Klækken på kurs arrangert
for journalister.

For uten den naturlige kontakt med
vegvesen og televerk i praktiske saker
har VN hatt faglig innlegg på møter
etatene har arrangert, der de ønsket
å dra nytte av våre erfaringer når det
gjelder landskapspleie.

Det har lykkes Selskapet for Nor-
ges Vel å få fram en del norske typer
(provenienser) av vanlige grasarter.
Gjennom våre tilsynsmedarbeidere i
distriktene har vi lagt ut prøvefelter
av disse på en rekke steder over hele
landet.

Andre spesielle oppgaver
Sekretariatet er pålagt enkelte spe-

sialoppgaver som det er grunn til å
nevne i denne sammenheng. Det gjel-
der de oppgaver som NVE er pålagt
å gi Riksskattestyret og som gir
grunnlag for fordeling av beskatnin-

gen av kraftverker, oppnevning av
skjønnsmenn til vassdragsregulerings-
skjønn og saker om sikkerhetsstillelse
for årlige erstatninger.

De nye kraftverker som er satt i
drift og reguleringer m.v. som er tatt
i bruk har gjort det nødvendig å ut-
arbeide i alt 18 nye oppgaver til Riks-
skattestyret. Disse oppgaver omfatter
i alt 54 kraftverker og 115 reguler-
ingsmagasiner og berører 69 kommu-
ner.

Som nevnt i fjorårets oversikt, ble
det i forbindelse med den nye
skjønnsordning fastsatt overgangsreg-
ler, hvoretter Vassdragsdirektoratet
fortsatt må oppnevne skjønnsmenn
etter den tidligere regel i regulerings-
lovens § 20 til alle skjønn som er be-
gjært før 1.1.74. I henhold til disse
overgangsregler er det hittil i 1975
foretatt oppnevning vedrørende i alt
7 skjønn, hvorav 2 nye overskjønn.
De øvrige oppnevninger gjelder er-
statninger av tidligere oppnevnte
skjønnsmenn på grunn av høy alder
og/eller svekket helse.

Alle sikkerhetsstillelser i henhold
til spesielle vilkår fastsatt i tillatelser
som er gitt i medhold av regulerings-
loven, vassdragsloven m.v. er frigitt.
Det er nå bare aktuelt med sikkerhets-
stillelser for årlige erstatninger etter
bestemmelsen i reguleringslovens § 16,
post 5 og vassdragslovens § 133, post

Tømret terskel i Namsen ved Børgefjell nasjonalpark.
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"Trø-trø-bytt om fot-tro "
Ca.  85 NVE'ere vet nå hva «trø-trø-

bytt om fot-trø ...»  innebærer, takket
være Kirsti Walters dyktige og humør-
fylte instruksjon på bedriftsidrettslagets
gammeldanskurs. Valsen glir rundt og
rundt uten at en hører noen mumle
ku'rom-pa, ku'rom-pa og reinlenderen,
polkaen, masurkaen og polsen sitter der
den skal. Visse problemer med rett- og
vrangsnu hadde vi jo, men slikt gjør bare
gleden større når en først får det til og
rundsnuen går så det suser i serken.

I 12 kvelder pluss en gammeldans-
helaften har bedriftsidrettslagets mo-
sjonsgruppe stått bak dette tiltaket som
hadde mottoet: Mere trim. Mere moro.
Med et oppmøte på mellom 60 og 70 på
disse onsdagskveldene vil vi påstå at
kurset ble en suksess som må forfølges
neste år. Det gledet oss spesielt at så
mange — skal vi våge å si — eldre del-
tok og at dermed Tordenskjolds relativt
unge soldater i idrettslaget forsvant i
mengden.

Intensjonene etter at dette kurset nå
er avsluttet, er at en egen gruppe dannes
innen bedriftsidrettslaget for å ta seg av
gammeldanstrimmen i huset. Vi vet det
er behov for et nytt kurs for nybegyn-
nere. Vi vil forsøke å arrangere gam-
meldanskvelder med jevne mellomrom
og mange har sikkert lyst til å lære mer,
så kanskje et kurs for viderekomne er
noe å tenke på.

Iallefall — vi ønsker alle gammel-
dansens venner velkommen til mere
trim og mere moro neste år.

A. Landsnes
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Anleggsvei i Austdalen Eidfjordanleggene.

5, samt i mer sjeldne tilfelle ved for-
håndstiltredelser etter oreignings-
lovens § 25, tredje ledd. Arbeidet med
innkrevingen av sikkerhetsstillelser for
årlige erstatninger er ført videre i det
forløpne år. Sikkerhetsbeløpene fast-
settes på grunnlag av rettsbøkene fra
skjønnene. Da disse ofte går over
mange år og deles opp i flere etapper,
er dette arbeid meget tidkrevende.

Det vil ennå ta noen tid før det kan
sies å være åjourført. Nye sikkerhets-
stillelser hittil i år utgjør ca. kr.
2 900 000,—, vesentlig i form av de-
ponerte bankbøker.

Til slutt vil jeg takke alle for godt
arbeid i året som nå ebber ut, og
ønsker alle vel møtt til ny innsats i
året som kommer!

Felles
identifikasjonskort

Etter anmodning fra Finansdeparte-
mentet har Statens rasjonaliseringsdirek-
toratet nå gått i gang med å utrede spørs-
målet om utstedelse og bruk av et felles
identifikasjonskort.

Bakgrunnen for dette initiativet er at en
rekke offentlige og private institusjoner
hver for seg utsteder egne identifikasjons-
kort, uten at mulighetene for samarbeid
om en felles løsning er klarlagt.

Flere av disse kort tilfredsstiller ikke
nødvendige krav til forfalskningssikker-
het. Kontrollen ved utstedelse er ofte
også mangelfull.

Et felles identifikasjonskort må kunne
tilfredsstille ulike sektorers krav til opp-
lysninger og sikkerhet. Den tekniske ut-
vikling har i den senere tid skapt nye
muligheter for automatisk avlesning og
behandling av opplysninger fra slike
kort.

Utredningen vil søke å avklare de tek-
niske krav som her kan bli aktuelle. Et
felles identifikasjonskort må samtidig
ivareta den enkelte persons integritet, og
det må ikke bidra til en nettoøkning av
de offentlige og private sektorers ut-
gifter.

Første fase av R-direktoratets arbeid
har vært å utarbeide et spørreskjema
som skal bringe på det rene hvilke øns-
ker og tekniske krav ulike offentlige og
private institusjoner stiller til et felles
identifikasjonskort. Spørreskjemaet vil
bli sendt til ca. 50 offentlige og private
institusjoner. På grunnlag av de opplys-
ninger man her får inn, vil det videre
utredningsarbeid bli fastlagt.
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Dei nye i hovudstyret SN.

Per Helge Spæren
Per Helge Spæren er fødd i 1937

i Drammen. Etter eksamen ved NTH
i 1962, var han tilsett der i ca. eit år
som vitenskapeleg assistent ved av-
delinga for elektriske maskiner. Frå
1964 var han so ved National Indu-
stris generatoravdeling med ansvars-
område berekning, konstruksjon og
prøving av maskiner. I 1970 kom han
til utviklingskontoret i Statskraftver-
ka og har vore der sidan.

Fritida, kva interesserar då?
På fritiden har jeg hatt mye

glede av idrettslagets gode tilbud.
Med orientering, håndball og ski får
jeg tilstrekkelig med mosjon hele året.

No er du altså blitt hovudstyre-
representant?

Jeg ble valgt inn av NIF som
varamann for vel 2 år siden og er nå
representant med Arild Syvertsen som
varamann. Utenom å være med ved
personalsaker, får vi nå være med ved
behandling av organisasjons- og bud-
sj etts aker.

Selvom personalrepresentanten ikke
her har stemmerett, så kan han direk-
te følge med i saksbehandlingen og
fritt komme med sine synspunkter.

I samsvar med Hollerutvalgets ut-
redning om ansattes medbestemmelse
i offentlig virksomhet, skal personal-
representantene få mer å si. Utgangs-
punktet for utvalget har vært at den
formelle representasjon i de styrende
organer skal bli som i næringslivet
dvs, personalet har 1/3 av represen-
tantene. Idet NVE har forvaltnings-




messige oppgaver i tillegg til de «for-
retningsmessige» kan personalrepre-
sentasjonen her bli vesentlig mindre
enn i industrien. Dette er det for
øvrig redegjort for tidligere i Fosse-
kallen.

Etter den nye ordninga vil det
vel nå bli eit tilsettingsråd som tek
seg av tilsettingssaker?

Det må være riktig at hoved-
styret avlastes for de fleste av de per-
sonalsakene som det behandler i dag.
Styret kan derved konsentrere seg om
andre viktige funksjoner.

Nå vet vi ikke om tilsettingsråd gir
noen større innflytelse for personalet
enn den ordning vi har i dag. Per-
sonalrepresentantene vil i alle tilfelle
være i mindretall. Men dette er i seg
selv ikke avgjørende sålenge en kan
vinne fram på sakelig grunnlag. Det
viktigste er etter mitt skjønn at per-
sonalrepresentantene kjenner godt til
de stillingskategorier eller grupper
som behandles. Det gjelder med andre
ord å komme fram til en hensikts-
messig fordeling av personalrepresen-
tasjonen i tilsettingsrådene. Ved til-
settinger nå har vi som kjent en per-
sonalrepresentant som tar seg av stil-
linger med krav om høyere utdannel-
se og en representant for de øvrige
stillinger. Denne ordningen har såvidt
jeg vet fungert bra hittil.

Nå får vel personalorganisasjonene
anledning til å uttale seg om forslag
til reglement og representasjon i til-
settingsrådene slik at man også her
kommer fram til gode løsninger.

Kva saker er dei tilsette mest
opptekne av?

Svært mange av de yngre er
opptatt av lønns- og avansementsfor-
holdene i etaten. Etter å ha vært an-
satt en tid får de fullt ut føle hvor
fastlåst lønnsplassering og stillings-
budsjettet er. Det hjelper jo lite at
man blir varmere i trøya i den dag-
lige jobben når man samtidig får kal-
de føtter på grunn av dårlige fram-
tidsutsikter.

For vår etat med så forskjellig-
artet virksomhet gir det stive system
lett problemer på vesentlige sektorer.

Generelle forbedringer er det vel
lite håp om, men etter min mening
kan man rette på endel skjevheter ved
at etaten eller deler av den får større
frihet ved behandling av lønnsplas-
sering, opprykk og lønnstillegg.

Ettermannen til
Bernt Ingvaldsen heiter
Olaf Knudson,
han er f. 31/12 1915, og
er frå Eggedal

Han er no einaste stortingsmannen
i hovudstyret, vald av Høgre, Buske-
rud. Knudson er forstkandidat frå
Norges Landbrukshøyskole 1942.

Kva yrke har du?
Driver gårdsbruk, skogbruk og

sagbruk med høvleri i Eggedal og
medlem av Stortinget fra 1954.

Du var vel i industrikomiteen
før?

Ja, jeg har vært medlem av in-
dustrikomiteen i Stortinget fra 1954
til 1.7.1975. Jeg måtte da gå ut av in-
dustrikomiteen 1. juli 1975 på grunn
av medlemskap i Hovedstyret.

Noko serleg saker du har in-
teressert deg for?

Er meget interessert i spørsmål
som har med kraftutbygging å gjøre
etter å ha stelt med slike saker i over
20 år i industrikomiteen. Mener at
vannkraft bygd ut på en skånsom
måte er den beste måte å skaffe elek-
trisk kraft på både ressursmessig og
miljømessig. Også økonomisk er ‹rann-
kraften den beste.

Utbygging av vannkraft har vært
en mektig løftestang for den industri
— eller utbygging vi har hatt etter
siste krig, seier Knudson til slutt.
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Jack Thor svald
Montørformann Jack Thorsvald er

frå Halden, fødd 6.5.21. Han har
3-årig teknisk kveldsskule, maskin-
linja, utanom dette har han fleire
kurs m.a. kraftstasjonskurs og kurs
på Teknologisk Institutt.

Før han kom til NVE var han
politimann og ei tid var han i feng-
selsvesenet. I 1952 kom han so til
NVE, til Smestad og har vore der si-
dan, altso i 23 år. Første tida var han
på verkstad og har sidan gjennom år
vore innom dei fleste arbeidsplassane
der.

— Kven var første sjefen din?

Det var maskinmester Hegstad,
etter han kom Gjøtterud og nå er det
Martin Braaten.

Har du aldri tenkt på å flytte til
andre arbeidsplassar i etaten?

Jo, det har jeg nok, jeg var inne
på tanken om å søke meg til Tokke,
men så er det det da at jeg bor så bra.
Vi bor oppe på Grefsen i huset til
svigermor, det er fint der en kan gå
direkte inn i skogen, det er bare 5-6
minutter det.

Likar du deg i Hovudstyret då?
Ja det gjør jeg, der er en god

tone, men det følger mye arbeid med
det når en skal sette seg skikkelig inn
i sakene, sier Thorsvald til slutt.

Erling Fossen
Då Sigmund Larsen vart general-

direktør måtte Stortinget velje ein
hovudstyrerepresentant etter han.
Valet fall på mekanikar Erling Fos-
sen frå Høyanger. Fossen er fødd i
Høyanger og er tilsett i Ardal og
Sunndal Verk sin fabrikk Høyanger
Verk. I denne verksemda har han
vore sidan 1939.

Han er aktiv politikar og nett att-

vald i heradstyret i bygda for ein ny
fireårsperiode. Han har vore med der
før og. I fire år har han vore formann
i Høyanger Kjemiske Industriarbei-
derforening. Utanom dette er han
Sogn og Fjordane sin representant i
LO både i representantskapet og kon-
gressen.

Fossekallen spurde kva intrykk han
hadde av hovudstyrearbeidet. Dette
var det for tidleg å seie noko om
endå, men det såg ut til å vere både
interessant og krevjande. Det ser og
ut til å vere ei god ånd mellom hovud-
styremedlemmane og det er godt,
seier Fossen til slutt.

Årsfesten
Det er kvinneår i år og det sette sitt

merke på årsfesten, det var ei kvinne
som var sjef for festnemnda, Randi
Flæte og det var kvinneleg kjømeistar.

Idrottslaget stod for tilskipinga i år
slik det har vore siste åra. Formannen i
laget Fladvad ynskte folk velkomne og
ga ordet til Kirsti Elgøen som so tok
over styringa. Høgtalaren verka godt og
det skifte på med song og tale. Gene-
raldirektøren heldt tale for dagen i tra-
disjonell stil. Han ville og prøve å vere
litt morosam, men var ikkje sikker på
om det kom til å lukkast, men den soga
han fortalde til slutt var verkeleg god, og
so sjølvopplevd. I haust var dei ein tur
til Sveits Vatten, Aalefjær og han. Då
han skulle legge seg om kvelden var
dyna so altfor kort, drog han ho til hal-
sen so rakk ho til knea nede og hadde
han dyna over føtene so rakk ho nett so
vidt over knea. Han hadde dobbeltrom
og kom so på noko lurt, han tok dyna
frå andre senga og hadde då ei oppe og 


ei neda på den lange kroppen sin og
hadde det fint.

Då han kom ned og møtte Aalefjær
og Vatten spurde de han med ein gong
kor det hadde gått med dyna for han
som var so lang. Ho hadde vore for
kort for dei, og då måtte det vere ekstra
ille for han. Det som var det morosame
var at desse tre frå toppsjiktet i NVE
skjøna so lite om sengkle at dei hadde
lege oppe på det rette senkedekslet alle
tre. Det dei hadde hatt over seg var ei
pyntedyne eller sengehygge eller kva det
heiter. Toppfolk på eit område er gras-
rot på eit anna.

Graatrud takka for maten (spekemat)
og snakka om grasrota som er full av
ugras som må reinskast bort. Til slutt
takka Elingsen frå Riksrevisjonen for at
han hadde fått vere med på festen.

Det var 249 på festen. Der var ikkje
andre direktørar enn generaldirektøren,
og det var magert med fagsjefar og.
Ingen frå AEV men frå S var der ein.

Kirsti Elgøen.

Dansen gjekk livleg og det synte godt
at somme hadde gått på kurs og lert
gamaldans. Det var litt lite dei fekk
bruke den kunsten, det var ikkje stor
prosent med slike slåttar, Hans Petters
orkester spela.

Ein fest i tradisjonell stil, og det har
etter kvart auka på med folk so der er
fullt nok. På festen siste året det ikkje
var lov å ta med partnar var deltakar-
talet under 100, so heldt det seg på mel-
lom eit og to hundrad til det no i år var
so mange som ein rimeleg kan få plass til.

SN
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Protokoll fra årsmøte i NVE-BIL 24. november 1975 kl. 16.30

Fra venstre: sekretær Kirsti Elgøen, nestformann Asbjørn Landsnes, styremedlem
Marit Fossdal, formann Erik Fladvad og kasserer Roar Bjordal.

Tilsammen 24 representanter møtte
frem til NVE's bedriftsidrettslags 12.
årsmøte. Fra styret møtte samtlige unn-
tatt styremedlemmet Torunn Bråthen
som har sluttet. Alle gruppene var repre-
sentert bortsett fra skyttergruppen.

Formann Fladvad ønsket vedkommen
kl. 16.35. Jon Tveit ble valgt til møte-
leder, og gikk straks løs på dagsordenen
etter at denne var godkjent. Knut Røn-
niksen tok referentjobben, Dag Roti og
Lars Evan Petterson underskriver pro-
tokollen.

I. Arsmeldingen
Formann Fladvad kommenterte sty-

rets beretning som ble godkjent uten be-
merkninger.

Gruppeberetningene ble kort kom-
mentert av de respektive oppmennene.
Fra skyttergruppen møtte ingen repre-
sentant, noe som ble påtalt av forman-
nen. Gruppeberetningene ble deretter
vedtatt.

2.  Regnskap
Regnskapet som var godkjent av Roar

Hove og Knut H. Berg ble foredratt av
Roar Bjordal. Takket være stor egeninn-
sats er idrettslagets økonomi for tiden
relativt god. Økonomien tillater imidler-
tid ikke en vesentlig økning av lagets
nuværende aktivitetsnivå. Regnskapet ble
enstemmig godkjent.

3.  Innkomne forslag
Forslag fra Ole Gjerde m.fl. om
etablering av en gruppe for garn-
meldans.
Arsmøtet vedtok enstemmig etter
en del diskusjon forslaget om
oppretting av en egen gammel-
d ansgruppe.
Forslag om opprettelse av tennis-
gruppe.
Det ble reist spørsmål om den
økonomiske konsekvens av å opp-
rette en tennisgruppe, og det ble
slått fast at idrettslaget foreløpig
ikke disponerer midler til dekking
av innendørshall-leie. Opprettel-
sen av tennisgruppen ble deretter
enstemmig vedtatt.

4.  Valg av tillitsmenn
Møtelederen refererte valgkomiteens

innstilling til oppmenn og medlemmer av
styret. De innstilte ble enstemmig valgt
således:

Styre:
Formann: Erik Fladvad, gj.valg.
Nestformann: Asbjørn Landsnes, gj.valg.
Sekretær: Kirsti Elgøen, ny.
Kasserer: Roar Bjordal, gj.valg.
Styremedlem: Marit Fossdal, ny.

varamann: Randi Flæte, ny.
varamann: Per Askilsrud, gj.valg.

Oppmenn:
Bordtennis herrer: Lars E. Petterson, ny.
Bordtennis damer: Beate Bø, ny.
Fotball herrer: Ola Kjeldsen, ny, Knut

0. Hauge, ny, Trond Haukeli ,ny.
Fotball damer: Lisbeth Smeby, gj.valg.
Friidrett: Dag Roti, gj.valg.
Håndball: Bjørn Evensen, gj.valg.
Mosjon: Ole Gjerde, ny.
Orientering: Erik Kielland, gj.valg.
Ski: Eivind Torsethaugen, gj.valg.
Skyting: Georg Øksnes, gj.valg, Torkell

Bevreng, ny.
Volleyball damer: Solveig Pleym Myhr,

gj.valg.
Volleyball herrer: Kosta Stefanovic, ny.
Gammeldans: Knut Tjungen,ny, Gunnar

Haugen, ny.
Tennis: Oddbjørn Johnstad, ny.
Revisorer: Knut H. Berg, gj.valg, Einar

Hansen Wold, ny.
Formann i valgkomiteen: Svein Kroken,

gj.valg.

5. Eventuelt
Styret ble overlatt ansvaret med å peke

ut ev. representanter til Kretsting. Der-
etter fulgte en diskusjon om utveksling
med Vattenfall kontra en ev. utveksling
på nasjonal basis.

Utveksling med Vattenfall har etter
hvert utviklet seg til å bli en av lagets
mest populære aktiviteter. En ser derfor
ikke på utveksling på nasjonal basis som
et alternativ til utveksling med Sverige,
men som et særdeles ønskelig supple-
ment.

Alle tidligere forsøk på å få i stand et
samarbeid med idrettslag fra drift og an-
legg rundt om i landet har imidlertid
strandet på det økonomiske plan. Styret
vil vurdere saken på ny, og mottar med
glede konkrete forslag med tanke på å
finne nye veier til målet.

Et forslag om etablering av et eget
økonorniutvalg ble trukket tilbake.

Til slutt ble det diskusjon om mulig-
heten for damehåndball i idrettslaget,
samt rekruttering til laget.

Fladvad takket så dirigent Tveit for
god innsats, og delte ut ros til de tillits-
menn som hadde virket i inneværende år.
Med et solid mannskap i ryggen, så han
med optimisme på utsiktene for det
kommende år i idrettslaget.

Møtet ble hevet kl. 18.20.
Dag Roti. Lars E. Petterson

Spørsmål om
køyretenesta

Fossekallen har vore til Gran og kome
med eit par spørsmål:

Det går rykter om at køyretenesta
ved hovudkontoret skal leggjast om, kva
har du å seie til det?

Jo, ryktene har vel en bakgrunn, 


selv om det er lite konkret foreløpig. Vi
som har med kjøretjenesten å gjøre må
alltid være beredt til å vurdere de for-
skjellige måter som den lokale kjøre-
tjenesten kan avvikles på.

For postkjøring og lettere varetrans-
port har vi i et par måneders tid benyt-
tet leiet varetaxi som en prøveordning. I
løpet av noen måneder skal SP og SD
flytte over til Samkjøringens nybygg på
Smestad, og dette vil nødvendigvis med-
føre endringer i opplegget for tjeneste-
kjøringen.

Sammen med kjørekontorets personell

vil vi i tiden fremover vurdere en mer
effektiv taxiformidling som kan komme
som et supplement til sjåførbetjente biler.
Vi tar sikte på å opprettholde den sam-
me servicegrad som hittil med hensyn til
tjenestekjøring, men må selvfølgelig ta
hensyn til omkostningsutviklingen.

Idet bladet går i trykken er det ikke
tatt noen beslutninger om endret opp-
legg.

Er det på tale å legge om andre av
tenestene som bud- og køyrekontoret står
for?

Nei.
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ELI og NVE
Eit nytt tiltak er kome i gang siste

året. ELI og NVE har slege seg
saman om å halde opplysingskurs for
journalistar og andre informasjons-
folk. Det første av desse kursa var i
Narvik i slutten av august, presse-
kursar vart det kalla. (Sjå side 10
Fossekallen nr. 5).

Dagane 27.-29. oktober var det eit
slikt kurs att, denne gongen på Klek-
ken hotell ved Hønefoss. Fossekallen
var der måndagen og høyrde på føre-
lesingane (foredrag) og so om kvelden
tysdag for å høyre kva dei som var
på kurset meinte om tiltaket.

Desse var på kurset:

Ola Bernhus, Journalist,
Akershus Arbeiderblad

0..1. Bjønnes-Jacobsen, Journalist,
Drammens Tidende og Buskerud
Blad

Gunnar Bodahl-Johansen, Journalist,
Høyres Pressebyrå

Per Buer, Avd.sjef,
Siemens AIS

Norma Bygnes, Journalist,
Norges Handels og Sjøfartstidende

Dag Christensen, Journalist,
Aftenposten

Lars Fitjar, Journalist,
Vårt Land

Tore Halvorsen, Redaktør,
NEBB

Liv Hegna, Journalist.
PolitikenIDNF's Pressekontor

Torbjørn Kindingstad, Journalist,
Stavanger Aftenblad

Hans Melien, Journalist,
Adresseavisen

Sigmund Skomdal, Programsekr.
NRK-Sørlandskontoret

Sveinung Sletten, Journalist,
Karmøybladet

James Steenseth, Redaktør,
Elektro

Bjørn Tokle, Journalist,
Trønder-Avisa

Elly Viberg, Journalist,
Troms Folkeblad

Kjell I. Wålberg, Journalist,
Glåmdalen

I tillegg var der so nokre observa-
tørar, m.a. frå ELI Elforsyningens
informasjonsteneste.

Dei som har slege seg saman i ELI
er: Norske elektrisitetsverkers for-
ening. Reguleringsforeningenes lands-
sammenslutning, Samkjøringen av
kraftverkene i Norge, Elektroinstalla-
tørenes landsforbund og Landsfor-
eningen for elektroteknisk industri.

Det var frammøtte observatørar for
desse organisasjonane, for å følje med
korleis kursa verka.

Som kursleiarar stod oppførde des-
se tre:

Tore Dyrdahl, Informasjonssekr.,
NVE

Børre Rognlien, Informasjonssjef,
ELI

Øystein Skarheim, Informasjonssjef,
NVE

ELI

Ei kvinne var og med i denne
gjengen. Ho er sekretær i ELI og
desse tre karane var so lei seg for at
ho var utegløymd i programmet at eg
lova å ta ho med her. Ho heiter
Borgny Norderheim og altso ikkje
ELI som det står under fotoet av
henne.

Det var ikkje spart på noko for at
dei som var der skulle få so god inn-

føring i energispørsmål som råd var.
Eg har skreve om Churchill sine ord
og seier: «Sjeldan har so mange og
so store snakka so mykje til so få og
so små». Der var 16 kursdeltakarar
av dei 5 kvinner. Red. har nyleg vore
på eit informasjonskurs på Sander-
stølen, av dei 30 som var der var vi

berre tre-fire fosilar som hadde slips
på oss. På Klekken var det anleis kva
no grunnen kunne vere, 66 % hadde
slips, 4 % hadde sløyfe, 30 % var
utan slik stas. Some av desse hadde
høghalsa genser og andre berre skjor-
te. (Dette er ikkje teke med berre på
tull, det kan vere nyttig for dei som
skal på kurs.) Kvinnane gjekk og
svært ulikt kledde.

Føremålet for kurset var:
gi redaksjonelle medarbeidere

basiskunnskap om energispørsmål.»

Emne og førelesarar var:
Energibruk i verdensperspektiv. Ener-
gisituasjonen nasjonalt — i dag og
fram mot år 2000.
Generaldirektør Sigmund Larsen,
Norges vassdrags- og elektrisitets-
vesen.

Organisasjoner i elforsyningen.
Direktør Hermann Hanssen, Norske
Elektrisitetsverkers Forening.

Produksjonsapparatet for elektrisitet i
Norge.
Elektrisitetsdirektør Gunnar Vatten,
Norges vassdrags- og elektrisitets-
vesen.

Samkjøringen av elektrisitetsverk i
Norge.
Samkjøringsdirektør Rolf G. Wieds-
wang, Samkjøringen av kraftverkene i
Norge.

Statskraftverkenes plass i energifor-
syningen.
Kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær,
Norges vassdrags- og elektrisitets-
vesen.

Sikkerhetstjenesten i kraftforsyningen.
Oberstløytnant Per Solnørdal, Kraft-
forsyningens Sivilforsvar.

Varmekraftverk som alternativ.
Varmekraftsjef Ingvald Haga, Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Olje, kull, gass- og miljø.
Forsker Bjarne Sivertsen, Norsk Insti-
tutt for Luftforskning.

Kraftutbygging og landskapspleie.
Landskapsarkitekt Knut Hillestad,
Norges Vassdrags- og elektrisitets-
vesen.

Kjernekraftverkets tekniske funksjon.
Forskningssjef Jan M. Døderlein, In-
stitutt for Atomenergi.
Miljøfaktorer i forbindelse med
Kiernekraftverk.
Sivilingeniør Helge Aamlid, Statens
Institutt for Strålehygiene.

Etter kvar føreleising var det høve
til å kome med spørsmål og det var
ordskifte. Her var det ein stor føre-
mon at det ikkje var fleire deltakarar,
dei som ville fekk kome til orde. Er
det mange på eit slikt kurs so kan dei
endeleg få med seg det som vert sagt
i førelesinga, men når det gjeld spørs-
mål og ordskrifte so vert resultatet
ringare.
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Sletten og Halvorsen.

Mangt i foredraga var sjølvsagt
kjent før for folk frå NVE. General-
direktøren kom først med ei utgreiing
om dei energireservane vi har. Noko
ut i foredraget sitt kom han inn på
emne som er mindre kjende, men som
kan vere viktig å vete. Her kjem noko
av det:

«Det blir titt og ofte i debatter
fremholdt at Norges energiforbruk pr.
innbygger er for høyt, og at vi topper
verdensstatistikken. Her kan det være
grunn til en liten opprydding i be-
grepene.

Først må en slå fast at en ofte gjør
seg skyld i sammenblanding av to be-
greper, nemlig elektrisk energiforbruk
og totalt energiforbruk. Det er rett at
vi topper verdensstatistikken når det
gjelder elektrisk energiforbruk, og det
skyldes ganske enkelt at vi i så stor
utstrekning baserer oss på vannkraft.
Men kommer vi over på totalt energi-
forbruk, ligger vi på linje med andre
industriland. Både Sverige, Danmark
og Finland har høyere energiforbruk
enn oss. For ikke å snakke om USA
og et land som Polen, som begge har
et energiforbruk pr. innbygger som
er over det dobbelte av Norges. Nor-
ge er nå nr. ii i rekken når det gjel-
der totalt energiforbruk.

Men en direkte sammenligning er
likevel ikke så helt enkel, for begrepet
energiforbruk pr. innbygger er fler-
tydig. Det tar nemlig ikke hensyn til
virkningsgraden i genereringen, over-
føringen og i utnyttelsen. Jeg brukte
et vanskelig uttrykk: Virkningsgraden
i genereringen. Det vil si den mengde
elektrisitet vi får ut av en energibærer
i prosent av det totale energiinnhold
i energibæreren.

1 Danmark genereres — dvs. pro-
duseres — elektrisk energi fra kull og
olje med ca. 30 virkningsgrad —
dvs. at 30 % av den energimengde
som kull og olje inneholder og som
utløses i prosessen blir til elektrisitet,
mens resten forsvinner i kjølevann og
på annen måte. 1 Norge får vi vår
elektriske energi fra vannkraft, hvor
virkningsgraden er meget høy. Van-




net i et magasin har stillingsenergi
som omgjøres til bevegelsesenergi i
en trykksjakt og deretter blir til me-
kanisk energi i en turbin for så å bli
til elektrisk energi i en generator.
Gjennom denne prosessen har en
klart å ta vare på over 90 % av ener-
gien.

For å ha det samme antall kilo-
wattimer pr. innbygger trenger en der-
for i Danmark tre ganger så mye
energi — representert ved kull og
olje — som vi gjør for vannkraft i
Norge. 1 kWh svarer til ca. 0,08 kg.
olje, men det trengs ca. 0,25 kg. olje
for å generere 1 kWh. Ca. 0,17 kg.
går tapt som varme.

Land som får sin elektriske energi
fra fossilt brensel, bruker derfor til-
synelatende mer energi enn de som
får sin energi fra vannkraft. På den
annen side, hvis en nytter olje direkte
til oppvarming, står vi likt. For å
kunne sammenligne nytten og gleden
de enkelte har av energien, måtte vi
derfor gå dypere inn på bruksmåten
for energien.

Det er også andre svakheter ved
begrepet energiforbruk pr. innbygger.
Bruk av ikke-kommersielle energi-
bærere som ved, torv osv, regnes ikke
med. Et lands eksport og import av
energikrevende produkter trekkes
ikke fra. Dette gjelder f.eks. Norges
eksport av kraftkrevende råvarer som
aluminium, ferrolegeringer, kunst-
gjødsel osv.

1 energidebatten henvises det
ofte til at Sveits har høy levestandard
med lavt energiforbruk. Men Sveits
har en høyt utviklet industri som bru-
ker råmaterialer som først er bearbei-
det ved hjelp av store energimengder
i andre land, og deretter går inn i
sveitsisk ferdigproduksjon. Men
egentlig er det vel den som bruker
varen til slutt, som burde belastes for
energiforbruket. For øvrig er ikke
energiforbruket i Sveits uforholds-
messig lavt. 1 1973 lå det på 104
Gigajoule, mens Norge lå på 134 GJ.
Polen og USA lå på henholdsvis 334
og 310. Gigajoule er en måleenhet
for energi. Det er ikke nødvendig å

Bjerkebo og Bjønnes-Jacobsen.

komme nærmere inn på hva den står
for, men tallene gir et bilde av det
innbyrdes forhold når det gjelder for-
bruket i de nevnte land.

Enkelte vil innvende at Norges
energiforbruk vil vise langt høyere
tall dersom en tar med handelsflåten,
som har et forbruk som er omtrent
like stort som Norges totale oljefor-
bruk, ca. 8 millioner tonn pr. år. Men
vår handelsflåte som er ute på ver-
denshavene og utfører transporttje-
nester for andre land, den bringer
varer frem til andre land. Vi ville da
telle opp den energien som går med
til å transportere andres varer, og det
er vel et spørsmål om ikke det for-
bruket heller bør belastes de som
bruker varene og ikke de som utfører
tjenestene.»

Etter at kurset var over spurde
Fossekallen generaldirektør Sigmund
Larsen kva han meinte om kurset.
Han meinte det var nyttig både for
dei som var førelesarar og for dei
som gjekk på kurset so vidt han
hadde skyna dei. For han som no
var i ei opplæringsfase var det av
stor verd å møte pressefolk på den
måten. Vi må aldri tru at slik vi
gjer det er fullgodt og so slå oss
til ro med det. Ofte må nytt syn på
ei sak kome utanfrå, og det som kom
fram på kurset var for han svært nyt-
tigt. Desse folka som var samla viste
stor interesse for problema og hadde
sine meiningar som dei kom fram
med.

Dir. Skjørshammer var ein av ob-
servatørane frå ELI, han er represen-
tant for Elektroinstallatørenes lands-
forbund. Han sa at etter hans mei-
ning var dette eit godt tiltak. Det syn-
te seg at det var stor interesse mel-
lom journalistane for emna som var
oppe. Mykje av det som kom fram
var etter det han kunne skyne fram-
andt for dei, men dei fylgde godt med
og greip fort dei nye opplysingane, og
var villige til å skifte meining.

Informasjonssjef Rognlien frå ELI
sa ikkje so mykje under kurset, men
han kom inn på det same her som på
årsmøtet i NEVF. Han har vore jour-
nalist før, men det var først då han
kom til ELI, han skjøna hva det ver-
keleg vil seie å bruke energi. At kvar
den ting vi skaffar oss er det brukt
energi for å lage, hus og heim, mat
og møblar, klær og sko. Når ein so
får vete at ein huslyd med privatbil
og vanleg bruk av bilen brukar like
mykje energi i bensin til bilen som til
Ijos, varme, koking og hushalds-
maskiner, so er det noko å tenkje på.

Elles kom det i foredraga fram
...„.:„.„:.
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Filmstudio i Middelthunsgate

I  haust stod det i fleire dagar ein bil frå Norsk Film utanfor inngangen vår. Mange
undra seg på kva som gjekk for seg. Dette selskanet fekk låne rommet til general-
direktøren for eit filmopptak. Opptaket skulle vere frå arbeidsrommet til stats-
ministeren og der var av den grunn fullt på veggane med fotografi av statsmini-
sterar i staden for som vanleg av generaldirektørar. Generaldirektøren var bortreist
nokre dagar nett då.

SN

Til hageinteresserte:
Grøntanlegget utenfor hovedkontoret

vil i løpet av 1975/76 få en «ansiktsløft-
ing». Foran hovedinngangen er det satt
ut følgende planter:

Eleagnus (sølvbusk el. tinnved)
Spiraea arguta (brudespirea)
Kolkwitzia (klokkeris)
Cytisus praecox (vårgyvel)
Contoneaster dielsiana (mispel)
Cotoneaster praecox (mispel)
Potentilla arbuscula (buskemure)

På blomsterfeltet nærmest kantstenen
vil det på forsommeren bli plantet Age-
ratum, dvs, de samme lave plantene i
blått som sto der siste sommer.

Plenen i nord vil, foruten dvergfuru

mykje som kunne vere verd å ta med,
men det vil ta for mykje plass.

Siste post på programmet var
«Kursevaluering».

Fossekallen snakka med nokre av
deltakarane og spurde kva dei meinte
om kurset. Dei let vel, men det var
some ting dei ville hatt anleis. Evalu-
eringsskjema som vart levera inn sy-
ner det same. Desse gjer den nytten
at ved neste kurs som vert halde kan
somt gjerast betre.

SN

og stenbed som allerede er laget til, bli
beplantet med flere granbusker. På midt-
partiet — i flukt med utvendig trapp —
vil det bli plantet tuja, barlind, sypress
og einer.  F.

Johannes Øyre er død. I den store
virksomheten som heter NVE er det
de færreste som kjenner navnet, men
ved en liten avdeling som Vestlands-
verkene, der vi bare er 40 ansatte,
virker en slik melding som et sjokk.
En tragisk arbeidsulykke har ført til
at en av våre arbeidskamerater er
borte. Siden vi er så få, siden vår
driftsvirksomhet er av permanent
varighet, så oppstår det et fellesskap
som blir amputert når en så dyktig
og sympatisk fagarbeider blir borte
på denne måten. I et lite samfunn
som Mauranger, der den unge kona
sitter tilbake med to små barn, er
sjokket enda større.

Våre tanker går til de nærmeste
som sitter tilbake i sorg.

Vidar  Bern

Holder samene på å bli
fullstendig fornorsket?

Konsesjonssøknaden om utbyggingen
av Skibotn-vassdraget i Storfjord kom-
mune har vakt store reaksjoner i enkelte
kretser. For en tid tilbake ble en bru
over Skibotn-elva sprengt, og nå er det
kjent at ordfører Rasmus Engstad i Stor-
fjord over et lengere tidsrom er blitt
truet på livet.

Sågat har markert seg sterkt mot ut-
bygningsplanene for Skibotnvassdraget
og andre vassdrag i samiske områder.
Men slike midler som her er tatt i bruk
vil vi på det sterkeste ta avstand fra. I
tråd med gammel samisk tradisjon og
skikk kan vi ikke tenke oss muligheten
av å bruke voldelige midler for å frem-
me våre saker. Vi har tro på at våre
myndigheter og majoritetsbefolkningen
vil legge livsvilkårene til rette for den
samiske befolkning. Dersom så mot for-
modning ikke skulle skje — er det sam-
ene som vil gå styrket ut uansett hva
som skjer. Det er bedre å gå til grunne
— mens man holder på kulturverdiene,
slik som skoltesamene, i stedet for å
kaste alle våre forfedres verdinormer
over bord.

Fra en rekke hold \er det hevdet at
personer tilknyttet den samiske CSV-
bevegelsen har stått for sprengningen av
Skibotnbrua. Likeledes antyder Nordlys
at det er personer av norsk nasjonalitet,
men ikke av språk, som har fremmet
truslene mot ordfører Engstad. Det har
lenge vært en utbredt oppfatning blant
samene at et klart mindretall innenfor
CSV-bevegelsen kan sammenlignes med
negrenes terrororganisasjon «Black
Power» Sagat har ingen sikre bevis på at
så er tilfelle, men vi har tidligere advart
mot enkelte ytterliggående sameakti-
vister.

Intet vil imidlertid glede oss mer enn
om det kan bevises at det er ikke-
samiske personer som har stått bak disse
aksjonene, slik at CSV-bevegelsen ren-
vaskes.

Samefolket er et av de mest fredelige
folk som har eksistert. Dette er et hi-
storisk faktum. Våre forfedre har uttal-
lige ganger funnet seg i grusomme over-
grep fra andre folkeslag — uten noen
gang å ta igjen. Kun en gang har et ti-
tall forvillede samer gått til voldelige
ytringer — under vekkelsen i Kautokeino
i 1852. Den gang var det andre samer
som slo ned opptøyene. Dersom det
skulle vise seg at det også nå er samisk-
ættede personer som er blitt forvillet —
av fremmede revolusjonære krefter —
som står bak aksjonene i Skibotn, er det
nødvendig at vi selv ordner opp i våre
rekker. Slik som Avcce-folket gjorde i
1852.

Aldri har det forekommet organisert
fysisk motstand fra samisk hold — dette
er en av de største kulturskatter vi har
fått overlevert fra våre forfedre. Vi kan
og må ikke tillate at noen fornorskede
samer bryter denne verdifulle tradisjo-
nen.

Dersom samefolket har sunket så dypt
at vi må gå til væpnet opprør — da kan
man bare gli inn i majoritetsbefolknin-
gen med en gang. For da er vi nemlig
blitt fullstendig fornorskede.

Men vi tror ikke det er samer som
står bak disse aksjonene.

Frå Sågat.  Gumppi.
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Ny giv
Noko av det første den nye gene-

raldirektøren gjorde då han var ko-
men i arbeid var å gå kring og gjere
seg kjend med folk i huset. Først var
det møte der han helsa på fagsjefane
og sidan følgde dei han mndt i av-
delingane so han fekk helse på alle
som var tilstades. Dei eg har snakka
med har sett på dette som noko posi-
tivt. Det er folk som har vore lenge
i etaten utan å helse på sin eigen
direktør. Generaldirektøren seier at
truleg hadde han meir nytte av rund-
gangen han en dei andre. Han fekk
på denne måten eit godt innsyn i ar-
beidet på grunnplanet.

Hovudstyret har og teke til å gjere
seg meir kjende med folk i etaten.
På eit møte no nyleg var fagsjefane i
Vassdragsdirektoratet innbedde. Dei
fekk nokre minutt kvar for å fortelje
om arbeidet i avdelingane. På eit in-
formasjonsmøte i kantina eit år sa
Otnes etter referatet i Fossehallen:

«Otnes hadde lagt merke til at

Hveding i sin innleiing hadde sagt at
om han snakka mykje om elektrisitet
so var ikkje vassdragssakene gløymde.
Likevel meinte Otnes det var ein fåre
for at dei vart det. Han hadde no
vore fagsjef for ei so stor og viktig
avdeling som Hydrologisk i 12 år og
det var første gongen han møtte ho-
vudstyret på alle desse åra. Han som
Sperstad lurte på om det var rett av
hovudstyret å la vatn og avløpskon-
toret so lettvint gå bort frå NVE.»

Det var det året mest heile hovud-
styret var frammøtte på informasjons-
møtet dette hende.

Fossekallen gjekk no til Otnes for
å høyre kva han meinte om tiltaket
med å møte hovudstyret. Fagsjefen
skein som ei sol, so Fossekallen skyna
at dette var ei storhending for ein
som hadde kjent seg tilsidesett og
såra. Otnes let vel, det hadde vore
vellukka frå hans syn. Det var ordna
so at kvar fagsjef fekk nokre minut-
tar for å fortelje om sitt arbeidsom-




råde og eg fekk lengst tid, sa Otnes
stolt og glad. VH er den største av-
delinga i V, der er 66 funksjonærar og
dei har omlag 350 faste observatørar.
I tillegg til desse er det om sommaren
20-30 som er i arbeid med all slag
mælingar. VF har 46 funksjonærar
og 110 arbeidarar pluss nokre slike
som arbeider på entreprise, VV har
10 stk., VU 10, VK 9 og VN 9.
V dir, har altso 150 funksjonærar og
av desse har VH over tredjeparten.
Ogso dei andre fagsjefane i V var
oppglødde for tanken. Hjelm-Hansen
i VV, Andersen i VF og Hillestad i
VN er ofte med på hovudstyresyn-
faringar medan Otnes i VH, Wessel i
VU og Hovland i VK ikkje har slike
høve til å møte hovudstyret.

So for desse tre talde det meir enn
for dei som før har møtt hovudstyre-
medlemane. Litt for knapp tid tykte
dei det var med vel ein time, so det
vart ikkje tid til samtale (eller dialog
som det heiter i dag), men tiltaka
var vel omtykte. SN

Lovin(d)a på brefest

Lovina på Lovatnet.

Kvart år etter endt teneste samlast dei
som har vore engasjerte av Brekontoret
til ei samkome, Brefest. Dei som er til-
sette på dette kontoret er og med på
festen. Fossekallen var på festen i år og,
men vart mest freista til å kalle sam-
koma eit seminar. Der var svært mykje
å lære av alle ljosbileta ein fekk sjå. Det
var og ei utgreiing om eit nytt apparat 


som er teke i bruk for å ta opp slam-
prøver frå botnen i sjø og vatn.

Aparatet er konstruert i Sverige og det
vert kalla Kullenberg stempelprövetakar
etter oppfinnaren.

Det var folk frå NVE dit bort og
lærde å bruke aparatet. Der er ei meka-
nisme som løyser røret når det er pas-
seleg langt frå botnen slik at det tunge 


østrem.

«prøverøret» støyter seg passeleg ned i
botnen.

For å ha stødig stad til heisetårn og å
stå på, laga dei ei «boreplattform» som
flaut på oljefat. For å flytte plattforma
hadde dei ein båt med påhengsmotor på
kvar side. Farkosten kalla dei «Lovina»
sidan det var på Lovatnet dei heldt til.
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Konsesjonsavgiftsfondet

Konsesjonsavgiftsfondet er det
eldste og største av fire fond som
NVE er tillagt disponeringen eller
styringen av. NVE gir innstilling over-
for Industridepartementet ved søkna-
der om tilskott eller lån fra fondet,
fører regnskap med fondets inntekter
og utgifter og foretar inn- og utbe-
talinger.

De øvrige fondene er Måravgifts-
fondet, Nea-fondet og Nore kraftver-
kets fond.

Til konsesjonsavgiftsfondet avsettes
avgifter til staten etter konsesjoner på
erverv av vassfall, på vassdragsregu-
leringer, kraftleie m.v.

Avgiftene som konsesjonsavgifts-
fondet består av, er pålagt i tillatelser
som er gitt i henhold til følgende
lover:

Lov nr. 16 av 14. desember 1917
om erverv av vannfall bergverk og
annen fast eiendom m.v. §§ 2, 5
og 23.

Lov nr. 17 av 14. desember 1917
om vassdragsreguleringer § 11.

Lov nr. 65 av 19. juni 1969 om
bygging og drift av elektriske an-
legg § 3, pkt. 4.

Etter ervervsloven av 14. desember
1917 paragraf 26, siste ledd og regu-
leringsloven av s.d. paragraf 11, ptk.
2, bestemmes fondets anvendelse av
Stortinget.

Inntil 1950 ble Konsesjonsavgifts-
fondsmidlene brukt til mer tilfeldige
formål.

I 1951 vedtok Stortinget vedtekter
for anvendelse av fondsmidlene. De
første vedtektene er blitt supplert og
forandret en rekke ganger, senest ved
Stortingsvedtak 31. januar 1975.

Vedtektene gir regler for de bevilg-
ninger og lån som kan innvilges av
Industridepartementet. Forslag om
tilskott som faller utenfor rammen av
vedtektene, må fremmes for Stor-
tinget.

Pr. 31. desember 1974 er det inn-
betalt konsesjonsavgifter til fondet
med opptjente renter på vel 161 mill.
kroner. Pr. samme dato er det utbe-
talt tilskott m.v. på vel 103 mill. kro-
ner. Om lag 2/3 av de avgifter med
renter som er innbetalt til fondet er
således bevilget som tilskott til for-
skjellige formål.

De årlige innbetalinger til fondet
har økt jevnt etter som vassdragene
og elektrisitetsforsyningen er blitt ut-
bygd. Som eksempel kan nevnes at i
1965 ble det innbetalt omlag 4 mill.
kroner i avgifter til fondet, mens be-
løpet i 1974 var på 11,5 mill, kroner,
dvs, nesten en tredobling av avgiftene
i løpet av de siste 9 åra.

Tilskottene fra fondet til forskjel-
lige formål har samtidig øket betyde-
lig. De årlige bevilgninger fra fondet
har imidlertid vanligvis ligget i under-
kant av innbetalte avgifter så fondet 


av den grunn har hatt en viss vekst
siden det ble opprettet.

Konsesjonsavgiftsfondet forvaltes
av Finansdepartementet. Fondsmid-
lene er for det meste innestående i
Statskassen eller plassert i forskjellige
typer obligasjoner.

Tilskott av Konsesjonsavgiftsfondet
kan ytes på to måter:

Som tilskott av det såkalte «rådig-
hetsbeløpet» som nå er på 1,3
mill. kroner. Tilskott av dette be-
løpet innvilges av Industrideparte-
mentet etter innstilling fra NVE.
Som stortingsvedtatt bevilgning.

I vedtektene er nærmere presisert
hvilke formål rådighetsbeløpet skal
nyttes til. Her er bl.a. nevnt dekning
av skadekrav i forbindelse med sta-
tens reguleringsanlegg i den utstrek-
ning staten anses erstatningspliktig
for kravene og disse ikke kan dekkes
av bevilgede anleggsmidler eller av
inntekter fra anleggene, undersøkel-
ser over landets vasskraft, og opplys-
ningsvirksomhet vedrørende utnyttel-
sen av vassdragene, elektrisifiseringen
og bruken av elektrisk energi.

Det er stor pågang når det gjelder
tilskott fra rådighetsbeløpet og en
rekke søknader må avslås.

For 1975 er det ytet tilskott ved
stortingsvedtak fra fondet til i alt 5
institusjoner/formål, nemlig Elektri-
sitetsforsyningens Forskningsinstitutt
med 2,3 mill. kroner, Rådgivende ut-
valg for fjordundersøkelser med
1,179 mill. kroner, Direktoratet for
vilt og ferskvannsfisk med 720 000
kroner, Vassdrags- og havnelaborato-
riet med 1,350 mill, kroner og Vass-
dragsdirektoratet, Terskelprosjektet,
med 680 000 kroner. I tillegg kommer
et årlig beløp på 100 000 kroner til
Aursundreguleringen.

Vedtektene gir også Industridepar-
tementet adgang til å disponere 15
mill. kroner av fondets midler som
lån til kommuner til finansiering av
tiltak som vedkommende kommune
setter i verk og som har sammenheng
med kraftutbygging eller vassdrags-
regulering i kommunen. Lånemulig-
heten er særlig blitt nyttet av kom-
muner der utbygging foregår.

Søknader om tilskott og lån forbe-
redes for hovedstyrebehandling av
Administrasjonsdirektoratet og saks-
behandlingen er lagt til AAØ.

Arthur Aamodt.

Informasjon om etatens virksomhet
eller "Aktuelt-spalte"

For en tid tilbake foreslo NIF's etatsgruppe ved NVE at det opprettes en
«Ilva skjer» eller «Aktuelt»-spalte i Fossekallen med sikte på å gi de ansatte
bedre informasjon om hva som foregår i etaten. Denne henvendelsen er gjen-
gitt i Fossekallen nr. 1-1975 side 22.

Bladstyret deler det syn som etatsgruppen der har fremført og har i møte
vedtatt å be redaktøren opprette den foreslåtte «Aktuelt»-spalte. Berørte ledd
er underrettet og Bladstyret forutsetter a intensjonene følges opp og at mel-
dinger om aktuelle hendelser innløper uoppfordret til redaktøren. Meldingene
bør helst være korte og i skriftlig form. Men vi er også interesserte i tips om
stoff beregnet for denne spalte.

Bladstyret vil ellers minne om at en fortsatt er interessert i annet godt
stoff. Spesielt ville en være takknemlig for bidrag som belyser ulike hendin-
ger og arbeidssituasjoner ved anlegg, verker, tilsyneledd osv., idet hele tatt
alle arbeidsplasser utenfor hovedkontoret. Vi vet at det her er mulighet for
utallige levende skildringer og oppfordrer enhver til å medvirke til at noe av
det kan bli kjent og derved bidra til å skape bedre samhørighet innen etaten.

0. Aars, formann.

FOSSEKALLEN



Planlegging i Svartis-Saltfjellområdet
Ikkje berre ein strek på rektangelkartet

Då utbyggingane i Ranaområdet
vart vedtekne i 1947 var planane
ikkje stort meir enn ein strek på kar-
tet, vart det sagt. I våre dagar er det
noko heilt anna, det er mest ikkje
grense for dei undersøkingar som må
gjennomførast framfor utbyginga.

Denne sommaren har det vore
gjennomførde store granskingar av
områda kring Svartisen nord for Ra-
na. Det er her planar om kraftutbyg-
ging av veldige dimensjonar. Mange
lever i den trua at er det teke nivelle-
mang av fallhøgdene og mæling av
vassføringa i eit vassdrag og at ein i
tillegg til det har funne eit vatn som
er lett å demme opp, so er det meste
gjort. Slik er det ikkje i våre dagar.

Dei områda det her er tale om er
svært store, i alt 10 000 km2, fire gon-
ger so stort som Vestfold fylke.

Det er ogso utruleg mange slag
opplysingar som skal skaffast til ve-
gar før ein legg fram planar om ei ut-
bygging. Det kjem inn i biletet kva
slag fjellsortar der er og korleis jord
og grusmassane er samansette. Ned-
børmengder i dei ymse årstider må
mælast. Kva slag fisk og kor mykje
det er av den i vassdrag og elvar må
ein ha greie på. Og det må vurderast
om det vert store skadar på fisket der-
som det vert utbygging. Spørsmål om
dyre- og fuglelivet vil bli øydelagt og
om det er noko område som serleg
bør takast vare på må vurderast.
Some stader veks det sjeldsynte plan-
tar og det vert då ei oppgåve å leite
seg fram til desse og finne ut kva ein
skal gjere for å verne dei. Der det

Fra Bedriftlege-
kontoret

I samarbeid med bedrif tslege og
-søster har Administrasjonsavdelingen
forestått en oppussing av bedriftslege-
kontoret m.v. Blant annet er vegger og
tak trukket med strie som er malt i
vennlige farger. Venterommet har fått
vegg-tilvegg-teppe og koselige bilder på
veggen.

F.

finnst rein gjeld det at kalveplassar
og dyretråkk ikkje vert øydelagde.
Område som vert mykje brukt til fri-
luftsliv må og takast vare på. Alt det-
te må so langt råd er takast med når
planane skal leggjast fram for alle dei
ymse instansar som skal sjå på dei og
uttale seg om dei før det vert gjeve
konsesjon.

Det er Vassdragsdirektoratet som
skal tilrå for Industridepartementet
antan det skal gjevast konsesjon eller
ikkje. For å få inn dei opplysingane
som trengst har dette direktoratet
sendt ut eit rundskriv (nr. 36) der det
er teke med kva for opplysingar som
skal sendast inn saman med søkna-
den. Dette rundskrivet er ikkje rund-
skriv i vanleg forstand men eit hefte
i A5-format på 16 sider medrekna
omslaget.

Først i heftet står eit brev der det
vert opprekna dei opplysingar som
skal ligge ved konsesjonssøknaden:

Vassdragsdirektoratet

Rundskriv nr. 36
Oslo 15. januar 1974

Søknader 1 henhold til vassdragsregu-



leringsloven av 14.12.1917

Retningslinjer
Vassdragsreguleringslovens § 5 (jfr.
vedlegg I) foreskriver i 8 poster, a)—
h), hvilke opplysninger m.v. søknaden
skal inneholde eventuelt være vedlagt
som bilag. I flere av postene synes å
fremgå i tilstrekkelig grad av lovtek-
sten hvilke opplysninger, materiale
etc. som det dreier seg om. I andre
poster derimot hvor lovteksten har en
mer generell form, kan det være nød-
vendig at denne suppleres med en
nærmere spesifikasjon av de opplys-
ninger, materiale etc. som anses på-
krevet for at søknaden skal være mest
mulig fullstendig. Under sistnevnte
poster faller postene a), b), c) og d).
Vassdragsdirektoratet har nå utarbei-
det nærmere retningslinjer for de opp-
lysninger, materiale etc. som kommer
inn under postene a), b), c) og d) og
har som det fremgår av vedlegg 2
listet opp disse.
Listen er som det fremgår, meget om-
fattende og går tildels utover det som
tidligere konsesjonssøknader vanligvis
har inneholdt.

Mangelfulle søknader har bevirket at
Vassdragsdirektoratet har funnet det
nødvendig å be om tilleggsopplysnin-

ger, hvilket har resultert i forsinket
saksbehandling. Nærværende retnings-
linjer er derfor utformet for at kon-
sesjonssøkeren på forhånd skal være
orientert om de krav som stilles til
søknadens innhold.
Det forutsettes at mulige alternative
utbyggingsmåter for det omsøkte
vassdrag er undersøkt og vurdert med
hensyn til kraftmengder, kostnad og
skaderlulemper. Det redegjøres for
dette i nødvendig grad i søknaden,
likeledes for begrunnelsen for valg av
alternativ. I saker hvor det søkes om
konsesjon i henhold til to eller flere
utbyggingsalternativ skal samtlige av
disse alternativ omtales og utredes
(planer, opplysninger, utredninger
m.v.) hver for seg i søknaden.

Med hensyn til opplysninger,
undersøkelser og utredninger av ska-
der og ulemper vedrørende naturvern,
kulturvern og friluftsliv (jfr. retnings-
linjene, post c), forutsettes at disse er
så tilfredsstillende som mulig. Hva
som anses tilfredsstillende må av-
gjøres i hvert enkelt tilfelle. Der sak-

kunnskapen på vedkommende områ-
de er mangelfull, vil det vanligvis ikke
bli forlangt at søkeren skal finansiere
videregående grunnforskning, men at
han foretar en best mulig vurdering
ut fra foreliggende kunnskap i faget.
En vil understreke at søkeren ikke vil
bli pålagt utgifter til undersøkelser
som ikke refererer seg til skadevirk-
ninger ved vedkommende prosjekt.
Hvis det hersker tvil om hvilke under-
søkelser som skal settes i gang, bør
det søkes kontakt med Vassdrags-
direktoratet som i samråd med Miljø-
vern- og Industridepartementene vil
avgjøre omfanget. En vil videre peke
på nødvendigheten av at det blir tatt
kontakt med dem som skal utrede
verneinteressene og skadevirkningene
så snart planleggingen tar til — jfr.
lovens § 4 a, forhåndsmelding — slik
at de som påtar seg utredningsarbei-
det får tilfredsstillende tidsramme for
arbeidet.
For øvrig skal bemerkes at vanligvis
vil man ikke forlange at det settes

igang undersøkelser som vil måtte
strekke seg ut over tidsrommet fra
forhåndsmelding kunngjøres til kon-
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Indreeide. Reistad.

sesjonssøknaden fremmes for NVE's
Hovedstyre, anslagsvis 2 år. En ber
søkeren bestrebe seg på å følge ret-
ningslinjene i den grad de forskjellige
punkter er relevante i saken. Dermed
bidras til en best mulig rasjonell og
tilfredsstillende saksbehandling ved de
innstillende og bestemmende myndig-
heter.
Søknaden med vedlegg innsendes i
nødvendig antall eksemplarer alt etter
hvor mange kommuner og interesser
som berøres (kan variere sterkt og
andra fra 20 til flere hundre eksem-
plarer).

So kjem lova om vassdragsreguler-
ingar av 14. desember 1917 og § 5
lyder slik:

«Ansøkning om koncession til at ut-
føre et reguleringsforetagende i hen-
hold til denne lov skal sendes til ved-
kommende regjeringsdepartement og
i almindelighet være ledsaget av:

en fuldstændig plan tillikemed
fornødne maalinger, grundunder-
søkelser, forklaringer, tegninger,
beregninger og omkostningsover-
slag;
opgave over de fordele, som fore-
tagendet antages at ville medføre
og over størrelsen av den vand-
kraft, som derved vil kunne tilveie-
bringes eller utnyttes;
oplysninger om, hvorvidt og i til-
fælde i hvilken utstrækning fore-
tagendet kan antages at medføre
skade eller ulempe for almene in-
teresser, saasom færdsel, fløtning
eller fiske, forandring av naturfor-
holdene eller lignende;
oppgave (i tilfelle med arealbereg-
ning) over den skade eller ulempe,
som foretagendet antas å ville vol-
de på jord, skog, beite, eller annen
eiendom eller eiendomsherlighet
eller på driftsforhold uansett om
denne skade eller ulempe voldes
på egen eller andres eiendom eller
eiendomsherlighet;
for reguleringsdammer forslag til
reglement for manøvreringen;

fuldstændig oppgave over de nyt-
bare faldhøider i vedkommende
vassdrag tillikemed oppgave over
vandføringsforholdene;
oplysning om, at der har været
git alle eiere av nedenforliggende
bruk og vandfald anledning til at
ta del i foretagendet (ifr. § 9);
vurdering av de uttalelser søkeren
måtte ha fått i henhold til § 4 a.

Tilsvarende opplysninger skal forelig-



ge før det kan besluttes å utføre vass-



dragsregulering for statens regning.»
Det kjem so ei utgreiing om hva

desse planane skal ta med: Plan
med korte hydrologiske data, maga-
sinkart, fyllingsutrekning for reguler-
ingsmagasina, kva som er planlagt for
å hindre flaumskader, kva grunn-
undersøkingar som er gjorde m.a. for
å hindre erosjon, skred, flaumbølje.
Det skal ligge ved kart der dammar,
vegar, taubane, kraft- og telefonline
og meir slikt er innteikna. Vidare,
kostnadsoverslag, installasjon, tempo-
plan og om kraftforsyningens sivil-
forsvarsnemnd har godkjent dam-
prosjekta.

Serleg post C i konsesjonslova har
blitt aktuell i det siste og opplysingar
om eventuelle skadeverknader vert 


det lagt serleg vekt på å få med. Det
er det harde presset frå naturvern-
hald som har skunda fram dette. Ut-
greiinga om post c fyller vel 2 sider
i heftet. Her kjem overskriftene i dei
11 punkt som er nemnde:

1. Ferdsel. 2. Fløting. 3. Fiske.
4. Tamrein, villrein. 5. Fauna. 6.
Flora. 7. Geologi.

Fauna og flora og dei fire siste
punkta som er nemnde har det blitt
teke mykje meir omsyn til no enn
før. Her tek eg med heile teksten på
dei fire siste:

8. Landskapets karakter
Herunder menes det totale land-
skapsbildet slik det fortoner seg
ut fra alminnelig synsinntrykk og
naturfølelse samt de enkelte land-
skapskomponenter som er viktige
i landskapsopplevelsen (myrer,
tjern, vassdrag med fosser og
stryk, setervoller m.m.). 1 den
grad det er nødvendig for sakens
fremstilling, illustreres dette
punkt ved fotos, skisser o.l.

9 . Kulturverninteresser
Opplysningenelvurderingene skal
innbefatte oppgave og kart med

Hyttetransport.
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Sandvær. Solås. Molle. Bjørke.

avmerkning av fornminner og
andre kulturmessige forhold, så
som bygninger, innretninger og
annet som vitner om gamle
driftsmåter av forskjellige slag,
gamle boplasser og ferdselsstier
og veger, «tråkk», dyregraver,
helleristninger m.v.
For øvrig vises til lov av 29. juni
1951 om fornminner.
Friluft,iliv
Opplysningenelvurderingene skal
innbefatte opplysning om i hvil-
ken grad de berørte områder an-
tas å være attraktive for frilufts-
liv og rekreasjon, herunder fot-
turisme, skiløping, vannsport,
sportsfiske og jakt og for even-
tuelle andre friluftsaktiviteter.
Dessuten skal det medføre opp-
gave og kart med avmerking av
turistruter med stier og hytter
som blir berørt.
Klima og naturforholdene for
øvrig
Herunder menes klimatiske for-
hold som tåkedannelse, frostrøyk
o.l. samt endrede vekstforhold,
endrede resipientforhold etc.

Søkeren må være forberedt på at i
tillegg til forannevnte opplysninger
og faglige vurderinger av forhold som

kommer inn under c), kan det for
søknadens behandling til nødvendig
med mer utførlige undersøkelser og
utredninger, alt etter nærmere bestem-
melse av Vassdragsdirektoratet.

For å få fram alle dei opplysingane
som trengst til ein slik konsesjonssøk-
nad er det altso at dei store under-
søkingane i Svartisområdet har vore
i gang somaren 1975.

Kartet viser kvar arbeidsplassane
har vore denne sommaren.

Bredek i Stormdalen.

Fosskallen var ein tur til området
i haust og såg på arbeidet og snakka
med some av desse som arbeidde der.
Hovudkvarteret for undersøkingane
var i maskinistbustaden ved Rein-
fossen kr.stasjon. Det var Finn Rei-
stad som var leiar for prosjektet sør
for breen: Nord-Rana, Melfjord og
Stor-Glomfjord. Resten av området
var Asbjørn Molle leiar for, det er
Beiarn og Saltdal.

Ved Reinfossen var det Haldor
Bjørke som var sjef, og «prøya» på

å halde alle trådane i si hand. Då det
var på det meste av folk var der vel
80 mann som arbeidde der spreidde
over det store området. Telefonen
stod ikkje frå kl. 6 om morgonen til
24 om kvelden med ei og onnor opp-
ringing utanom den tida og.
av utstyret på ei boremaskin i Troll-

Det mest nyttige reidskapet dei
hadde til desse granskingane var eit
helikopter som var stasjonert ved
Reinfossen, sa Bjørke. Utan det had-
de det vore uråd å få gjennomført so
store arbeid på den korte sommar-
tida. Medan eg var der fekk dei mel-
ding over mobiltelefon om at noko
dalen hadde gått sund. Helikopteret
gjekk so dit og henta det for å få det
reparert. Hyttene som dei skal bu iBjøllånes. I bakgrunnen nordlegaste naturlege granskogen i Europa.
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dei som er i arbeid på alle desse ar-
beidsplassane vert frakta fram med
helikopter. Folk vert henta og frakta
fram og attende og mat og drikke
vert ført til dei ymse arbeidsstader på
same vis. Også til ambulanse for dei
fastbuande har det vorte nytta når
det er der so likevel.

Utanom Bjørke var desse frå NVE
der meir eller mindre i sommar: Sand-
vær, teiknearbeid, Indreeide lande-
mæling, Henriksen, Sakshaug og

Engedal, vurdering av anleggsområda,
og Solås dreiv med smelteboring.
Utanom desse var det folk frå Direk-
toratet for viltstell og fiske, sameleis
frå musea i Trondheim, Bodø og
Tromsø og Norges geotekniske insti-
tut dreiv med boring. I alt var det på
det meste omlag 80 i arbeid i områ-
det. Av desse var det berre 2-3 kvin-
ner som var med, dei dreiv med ar-
geologi og var frå universiteta.

SN

Hovedstyrets
reisevirksomhet

Hovedstyret har hatt en omfattende
reisevirksomhet i høst. Således har det
vært befaringer og til dels åpne møter
i forbindelse med søknader om følgende:

Ytterligere overføring fra Glomma til
Rena, regulering av Savalen, regulering
i Øvre Glomma med utbygging av Tolga-
og Rienfallene, regulering og utbygging
i Orkla (august).

Overføring m.v. for utbygging av Ta-
fjord V (september).

Utbygging av Lomen kraftverk (sep-
tember).

Kraftlinjetraseer Sima-Uste, herunder
kort besøk ved Eidfjord-anleggene (ok-
tober).

Regulering og utbygging av Altavass-
draget m.v., herunder kort besøk ved
Alta trafostasjon (november).

NVE's PERSONALE
Endringer i september og oktober 1975

Ingeniør EKK
Ingeniør SEA
Maskinist Rana-verkene
Driftsarbeider Nore-verkene
Maskinist Aura-verkene
Overing. II Ulla-Førre-anl.
Avd.ing. I SBM
Ingeniør SKS
Maksinbokhold etAAØ
Ingeniør Tokke-verkene
Maskinist Innset-verkene
Overing. II SOS
Ingeniør EEE
Ktr.ass. Leirdøla kr.anl.
Opps.mann I SK-Lillesand
Skriveleder SAA
Ingeniør Leirdøla kr.anl.
Maskinist Aura-verkene
Avd.ing. II SKG
Ingeniør SKA
Ingeniør SEA
Ktr.ass. EA
Førstesekretær SKG
Avd.ing. I SBG
Tekn.tegner SBM
Opps.mann I SK-Hokksund
Avd.ing. I SEV
Maskinist Aura-verken
Ingeniør VU

Ingeniør
Maskinmester
Tegner I
Ingeniør
Overing. II
Ingeniør
Montasjeleder

SK-Bjerkvik
Tveiten-trafo
SEA
SBP
E T 3
SEA
Aura-verkene

Nytilsatte:
Bjella, Arne
Brunmark,Svein-Erik
Bygdås, Arild
Frognerhagen, Halvor
Furu, Asbjørn
Gundersen, Thomas
Hartmann, Ragnar
Heikkinen, Børje
Indrebø, Reidar
Johnsen, Thorleif
Jørgensen, Knut
Kleivan, Dag
Knudsen, Erik
Langdal, Leila G.
Leknes, Jann Barry
Nielsen, Kari
Opheim, Kjell
Pettersen, Oswald
Ryalen, Amund
Rønsberg, Tore
Stadheim, Harald
Strøm, Hanne M.
Syversen, Svein
Sæter, Anders
Tangen, Pål Petter
Tveitnes, Magne
Ulriksen, Thorbjørn
Ulvestad, Herlov
Aaslie, Knut P.

Avansement og opprykk
Andersen, Arild
Berntsen, Sigmund
Bø, Odny Beate
Bø, Torbjørn
Bøhn, Bjørn G.
Christensen, Arne
Finneide, Per

Gjellum, Leif Anker
Gjørven, Ragnar
Glesåen, Jostein
Haugen, Gunnar
Hofstad, Bjørn
Johansen, Bergit
Myrhaug, Eirik B.
Ness, Martin B.
Olsen, Rolv
Rolfsen, Jan A.
Seljevoll, John
Solli, Alf
Steien, Halvor J.
Stenvik, Inger-Bjørg
Storås, Evald
Sørensen, Jørgen
Thingnæs, Svein
Viken, Harald

Fratredelse, annen:
Eek, Steinar
Gjermundsen, Knut C.
Gottschalk, Lars Thore
Grendal, Gunder
Gulbrandsen, Svein
Haukeland, Sverre
Haukom, Arne
Jahren, Gunder A.
Lillebjerka, Østein
Sagåsen, Torunn
Tjelle, Petter
Tollan, Arne
Øye, Halvard

Konsulent II
Overing. II
Overing. II
Ingeniør
Overing. II
Betjent
Avd.ing. II
Maskinmester
Sekretær II
Opps.mann I
Opps.mann I
Maskinm.ass.
Avd.ing« I
Tegner I
Ktr.fullm. I
Sjefingeniør
Ingeniør
Ingeniør

Fagarbeider
Opps.mann I
Ktr.fullm.
Damformann

Avd.ing. I
Avd.ing. II
Statshydrolog
Maskinm.ass.
Tek.ass.
Overing. II
Avd.ing. II
Overing. I
Montasjeleder
Maskinbokhold
Ktr.fullm. I
Førstehydrolog
Avd.ing. II

Fratredelse med pensjon:
Falch, Jacob
Laksaa, Magnus
Solhaug, Turid
Utigard, Haakon

SAK
E T 1
SK-Melhus
VHI
SK-Hokksund
AA
Skjomen-anl.
Aura-verkene
Ulla-Førre-anl.
SK-Hokksund
SK-Lillesand
Innset-verkene
Eidfjord-anl.
ESO
Eidfjord-anl.
SO
SDR
VHO

Omr. 7
Skjomen-anl.
SAA
Aura-verkene

Grytten-anl.
SPV
VHD
Hasle trafo
VHB
SVK
SPV
SVG
Rana-verkene

etEidfjord-anl.
Grytten-anl.
VH
SKG

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo


