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Nesegrus
Vi nærer for tiden nesegrus
beundring, slått til jorden så
å si!
Hovedstyrets store befaring av forbygningsarbeider, og alt som dertil hører,
i Gudbrandsdalen, Østerdalen og Solør har brakt oss i
den situasjon — ikke bare
over imponerende resultater
av praktisk arbeid ute i
marken, men kanskje vel så
meget over kunnskaper og
viten rette vedkommende la
for dagen.
Vi er selvsagt fullt klar
over at vår stilling — nesegrus eller ikke — teller
mindre, men det teller hvis
medlemmer
Hovedstyrets
befinner seg i tilnærmet
samme situasjon, og vi er
fri nok til å mene det.
For første gang, såvidt vites, sto forbygnings-, naturog landskapsprosjekter alene på et befaringsprogram
for Hovedstyret — i større
målestokk. Det skal bringes
til veie adskillig åndelig
føde til vitebegjærlig folk
buss og til fots samfulle fire
dager til ende, og knallharde «facts» var eneste gangbare. Det var tross alt ikke
amatører en hadde med å

gjøre. Rette vedkommende
vartet imidlertid opp med
hensikter og resultater, start
og fullførelse, kostnader og
fremtidsplaner — som erter
ut av en sekk. Så menn
gjorde det inntrykk.
Toppen på kransekaken
besto kan hende av noe ganske annet etter vår mening.
All faglig viten ble nemlig
elegant utspedd med lokalkunnskaper neppe noen på
forhånd hadde tillagt den
vassdragsadminisentrale
strasjon. Ingen liten bekk
eller vegstump, sjø eller
fjelltopp, gard og grend,
kjentfolk og bygdefolk hadde gått hus forbi. Også av
den grunn befinner vi oss
fortsatt i nesegrus beundring.
Og rette vedkommende —
hvem var så det? Jo, først
og fremst var det fagsjef
Bård Andersen og Ola
Strømmen, dessuten naturog landskapsfolk som Knut
0. Hillestad og 0. Dammerud — pluss de andre.
En høyst betimelig befaring til å få vett og forstand
av både for leg og lærd —
og fjær i hatten til dem som
sto bak!
Red.

Hovedstyret imponert:

Forbygningsavdelingen,natur og
landskap, hadde mye å by på
Av Sverre Skara
I regi av Vassdragsdirektoratets forbygningsavdeling og natur- og landskapsavdeling foretok NVE's hovedstyre nylig en større befaring i Oppland og Hedmark. Det er ikke tidligere, i hvert fall er det meget lenge
siden, hovedstyret har foretatt noen
befaring hvor man ene og alene har
konsentrert seg om forbygningsarbeider og natur- og landskapsarbeider i
større målestokk. Med andre ord —
en enestående begivenhet, men også
enestående i den forstand at såvel
opplegg som gjennomføring av programmet fortjente beste karakter. Det
åpnet for nye synsvinkler, skaffet til
veie nyttig kunnskap og viten, både
hos de mer garvede og rutinerte i
selskapet, som hos hovedstyrets to
undervisningsmedlemmer,
nye
inspektør Elsa Eriksen, Troms og
Thor Lund, Auststortingsmann
Agder. Vassdragsdirektøren og hans
to fagsjefer — forbygningsavdelingens
Bård Andersen og Knut 0. Hillestad,
natur- og landskapspleie, pluss deres
medspillere, har god grunn for å plassere nok en fjær i hatten — i tillegg til
eventuelle øvrige. Ikke mindre enn et
fatalt feilgrep ville det ha vært å utelamajor 0.
te hovedstyresekretæren,
Dyrdahl, i sammenhengen. Med den
jernhånd, som tross alt synes nødvendig, loset han de tjuetalls deltakerne
fram gjennom et fire dagers program
til ventende ordførere, driftsbestyrere
og annet gjevt folk til rett tid og sted
— opp Gudbrandsdalen, ned Østerdalen og Solør. Men, en jernhånd alene
hadde neppe vært tilstrekkelig. Uten
utmerket samspill med kjøretjenestens
den gode herr Smeby, like dyktig og
trygg bak bussrattet som ved flyspakene, kunne nok tidtabeller og «fremrykking» vist seg fra en langt mer
problematisk side. Av og til var det
ytterst få millimeter som avgjorde om
forsamlingen måtte fortsette den videre ferd pr. apostlenes hester. Men, var
det først teknisk «la-seg-gjørlig» rullet buss og passasjerer med største
selvfølgelighet frem på fjellvegene, og
ikke den minste lille svetteperle var å
observere på Smebys panne. Dette var
blåbær!

Viktige oppgaver
oppgave beForbygningsavdelingens
står bl.a. i å planlegge og utføre forbygnings-, senknings- og flomskadetiltak. Dette er arbeider som har stor

Overingenior Ola Strommen var en av
dem som bar dagens hete og byrde under
befaringen. Han kunne leksa si!

samfunnsmessig betydning ved at de
beskytter områder og virksomheter
langs vassdragene, blant annet jordbruk, boliger, industri og kommunikasjoner mot utgraving og oversvømmelse. Tiltakene muliggjør også utnyttelse av uproduktive arealer til liknende formål.
Fagsjef Bård Andersen tillot ikke
deltakerne mange minutters avslapping i bussen. Tydeligvis fantes ingen
forbygning mot den flom av informasjoner den gode fagsjef presterte —
alt selvsagt interessant og nødvendig
som bakgrunnsstoff for de mange
forestående befaringer.
I Lillehammer hadde arrangørene
—
ordnet seg med forsterkninger
friske og uthvilte tropper, så å si. Det
var direktør Lars Gaukstad som der
entret bussen — og mikrofonen. Fem
store kraftverk styrer direktøren fra
sitt hovedkvarter der, og det gikk i
tipper og masse til NSB, mens nedlagte landbruksskoler og andre kulturherligheter suste forbi bussvinduene
alt i et.
Utnyttelsen av tunnelmassen fra
Hunderfoss til den viden kjente campingplassen utgjør et kapitel for seg.
går
hunderørreten,
Ørretoppdrettet,
meget bra, og fire —fem tusen turister
turister avlegger kraftstasjonen et innvendig besøk hvert år, kunne direktør
Gaukstad berette.
Og slik fortsatte det!
Godt samarbeid
I Fåvang har NVE et godt samarbeid
med vegvesenet, og det samme gjelder
i Ringebu der vegen skal bort fra
sentrum. Plassen tillater dessverre
ikke at vi kan dvele lenger ved de
respektive prosjekt ved denne anledning.
Hundorp med velkjent møbelindustri og forbygningsarbeider i elven
Frya farer forbi. Sør-Fron kirke i
særpreget, åttekantet byggestil, Harpefossen kraftverk og Nedre Vinstra
kraftverk likeså.
Korreksjon og forbygning av Bøvra
i Medalen i Lom utgjør et større prosjekt som ble viet større oppmerksomFOSSEKALLEN
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bor og skriver sine bøker mellom disse fjelltoppene, om Olav Aukrust og
Aukrust-gården der han bodde, og
Graffer-haugen som Graffer-drakten
har sitt navn etter og den viden kjente
felespilleren Hans V. Brimi.
Ola Strømmen hadde nok å ta av.
Dette var bare noen smakebiter ramset opp etter «innfallsmetoden» uten
kjøtt på benene. I det hele tatt la
Strømmen, Bård Andersen og flere
for dagen en lokalkjennskap som må
karaktereseres som intet mindre enn
imponerende og forbausende.

Fra v. overing. Willy Nordheim, Kraftlaget Opplandkraft, sjefing. Ketil Malmo,
Glommens og Laagens Brugseierforening, medlem av hovedstyret stortingsrepresentant
Thor Lund og generaldir. Sigmund Larsen.

het, og det samme gjaldt flomverk
langs nedre del av Bøvra og videre
langs Ottavatn bygget i 1973 —77.
Langs flomelven Vulu, også i Lom. er
det utført forbygnings- og tørrlegningsarbeider over en samlet lengde
på ca. 6 km.
Finna i Vågå har vært en av de
vanskeligste flomelver i Oppland, til
tross for at området er nedbørfattig.
Storflonimen i 1860 førte til betydelige forbygningsarbeider i daværende
Kanalvesenets regi. Under og etter siste krig har store forbygningsarbeider
blitt utført.
Men strøkene her byr ikke bare på
vanskelige elver og høye fjell. Overingeniør Ola Strømmen visste å fortelle hovedstyret og
øvrige forsamling om nytt og gammelt av stor
interesse. Om Vera Henriksen som
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Fra v. hovedstvrernedlemmene

Olaf Knudson,

og generaldir. Sigmund Larsen.

Selsmyrene
Selsmyrene nord for Otta dekker ca.
7 —8000 dekar, har gjennom meget
lang tid tiltrukket seg oppmerksomhet, og allerede i 1855 la kanalvesenet
fram de første tørrleggingsplanene. De
store arbeider som her er gjennomført
i løpet av de mange år og under
skiftende forhold ble omfattet med
stor interesse fra hovedstyrets side.
Selsmyrene er etter hvert blitt omdannet til Selsvollene og utgjør nå et av
de mest verdifulle jordbruksområder i
nordre del av Gudbrandsdalen. Den
farlige Selsnepen har sitt navn herfra,
men den er nå nesten borte. Mange

Thor Lund, Erling Fossen,

Elsa Eriksen

dyr i dette området har strøket med
på grunn av den. Ellers er det kanskje
på sin plass å minne om at mange
russiske krigsfanger deltok i utbyggingsarbeidet på Selsmyrene under
siste krig, senere også tyske krigsfanger.
Ellers er Einbuggå en problematisk
flomelv som krysser jernbane og riksveg før den renner ut i Lågen ovenfor
Dovre stasjon. Forbygningene i Einbuggå er under oppsikt, og det kan bli
nødvendig med noen etterarbeider
her.

vannstand og hyppige oversvømmelse-r. Planer for senking av Glomma
ved Aumastryket har vært utarbeidet

av NVE i 1925, 1933 og 1956, men
finansieringen er ikke blitt ordnet.
Spørsmålet om senking ble tatt opp

Lesja leirene
I dalbunnen i Lesja, på leirene, var det
før 1860 to grunne innsjøer. Lesjaleirene på ca. 8000 dekar utgjør deler av
de tidligere oversvømmete områder i
ca. 10 km's lengde langs Lågen nordvest for Dombås. I 1969 ble nedsatt
et arbeidsutvalg med representanter
for NVE, Jorddyrkningsdirektoratet,
kommunen og grunneierne. Det ble
bl.a. planlagt forbygning med flomverk langs Lågen i ca. 10 km's lengde
langs høyre bredd og 7 km langs
venstre bredd, fem nye broer av omtrent 55 m's lengde, 8 hovedkanaler
med en samlet lengde på 14 km og
flomverker langs sidene, 15 km åpne
kanaler, 5 nye jordbruksveger med
tilknytning til broene og leplantinger
(mot vind) i 41 km's lengde. Anleggsarbeidet startet i Forbygningsavdelingens regi i 1977 og ventes ferdig i
1980.
En ekstra spiss på Lesja-oppholdet
sto hovedstyremedlem og varaordfører i Bergen, Arne Næss og ordfører
Bottheim i Lesja for, da de spontant
«kastet» seg over den vakre «Lesjasangen». Deres kunstneriske prestasjon ble behørig avtakket av den øvrige forsamling med stor applaus.
-

Senking av Glomma
Langs Glomma mellom Tynset og
Auma ligger ca. 10 000 da dyrket og
dyrkbar mark som har nedsatt produksjon som følge av for høy grunn-

Også de mer garvede i selskapet, hovedstyremedlemmeneErling Fossen og Olaf
Knudson, ser ut til å ha fått noe å tenke på.
FOSSEKALLEN
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igjen høsten 1975 i forbindelse med
omlegging av riksveg 30. Vegvesenet
var interessert i å nytte masser fra
Aumastryket til ny veg.
Etter drøftinger mellom Alvdal og
Tynset kommuner, Vegvesenet, Jorddyrkingsdirektoratet og NVE ble det
inngått en rammeavtale som omfattet
følgende arbeider:
Uttak av ca. 250 000 m3 masse i
Aumastryket. 150 000 skulle gå til
ny riksveg 30 langs vestsiden av
Glomma i ca. 5 km lengde. Riksvegen vil samtidig gi flomsikring på
denne siden. 100 000 m3 skulle tas
ut av NVE og nyttes delvis til
av
langs østsiden
flomsikring
Glomma, dels til sikringsarbeider
ovenfor Auma.
Bygging av 2 pumpestasjoner
flomsikring i tillegg til vegen.
Nødvendige

FOSSEKALLEN

Østamyrene
På en ca. 12 km lang strekning fra
Lomnessjøen til Hårset i Ø. Rendal
ligger ca. 10 000 da dyrket og dyrkbar
mark som har dårlig jordbruksmessig
utnyttelse på grunn av oversvømmelse og utilstrekkelig drenering. Østamyrene utgjør en stor del av disse
områdene.
Allerede i 1877 utarbeidet «kanalvesenet» planer for tørrlegging av områdene, men arbeidene kom ikke til
utførelse. Etter langvarige diskusjoner
er følgende arbeider gjennomført:

og

forbyggingsarbeider.

og
senkingen
Vegomleggingen,
flomsikringen var kostnadsregnet til
12,2 mill. kr. Rammeavtalen ga en
samlet besparelse på 2 mill, kr., slik at
overslaget ble redusert til 10,2 mill.
kr.
Vegomleggingen ble ferdig i oktoer
ber 1978. Flomsikringsarbeidene
også ferdig, men senkingen må følges
opp i noen år framover.
har tatt
Miljøverndepartementet
forbehold om at et myrområde på ca.
2000 da ikke skal berøres av senkingen.
I Tynset ble hovedstyret og dets
ledsagere tatt hånd om av ordfører
Hagen. Generaldirektør Sigmund Larsen pekte under oppholdet her nettopp på de store muligheter som er til
stede for å gjenvinne dyrket mark,
men at de økonomiske rammer setter
begrensninger.
— Disse gjenvinningsarbeider vises
i
forholdsvis liten oppmerksomhet
massemedia. Vi kunne godt tenke oss
å få litt hjelp utenfra, f.eks. fra politikernes side, for derved å oppnå større
bevilgninger til disse formål, uttalte
Sigmund Larsen.
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Den videre ferd omfattet bl.a. Savalen kraftverk over Hanestadkjølen til
Øvre Rendal der senkning, korreksjon
og forbygning av Rena ved Østamyrene utgjorde et sentralt objekt.

1946 —48: Senking av Akrestrømmen
mellom Lomnessjøen og
Storsjøen.
1948 —58: Senking av Rena fra Lomnessjøen til ovenfor Hornsetstrømmen.
Disse arbeidene ble utført i VF's
regi. Kostnadene ble dekket med 50 %
på NVE, 30 % på kommunene og
20% på grunneierne. Arbeidene danner grunnlaget for utnyttelsen av områdene ovenfor, men senkingen ble
ikke ført videre.
I forbindelse med Rena kraftverk
ble utløpet lagt like ovenfor Hornsetstrømmen, og Rena ble utvidet og
senket ned til Storsjøen. Dette ga støtet til nye vurderinger av senkingsmulighetene for Rena videre oppover.
Et utvalg med representanter for
MyrselskaLandbruksdepartementet,
pet, Hedmark landbruksselskap og
NVE foreslo i 1970 at Rena ble senket og kanalisert i ca. 10 km's lengde
og at det ble gravd en hovedkanal i
Østamyrene. Derved ville 6100 da bli
nyttbare til jordbruk og 2400 da til
skog.
Etter en omstendelig saksbehandling i distriktet, LandbruksdeparteInmentet, Miljøverndepartementet,
dustridepartementet og i Regjeringen

ble det opplyst i spørretimen i Stortinget 19. november 1975 at Miljøverndepartementet ikke ville arbeide
videre med å sikre verneinteresser på
Østamyrene.
Revidert plan ble utarbeidet i 1976
og arbeidene kom igang høsten 1977 i
VF's regi. Planen ble senere utvidet til
å omfatte ca. 1 km's forlengelse i øvre
ende, med ny bru i fylkesveg.
Arbeidene er i god gjenge og ventes
ferdig om ca. 2 år. Det er utmerket
samarbeid med kommune og grunneierne om grunnforhold m.v.
Av de poster som sto på det videre
program nevnes Mistra og Akrestrømmen, Storsjøreguleringen, Nye
Osa kraftverk, Løpet kraftverk og
Strandfossen kraftverk. En rask visitt
innom Skogbruksmuseet i Elverum
hørte også med.
fortsatte befaFør hovedstyret
ringen av de mange og omfattende
forbygningsarbeider i Flisa-området i
Åsnes kommune, ble det også anled-

Hovedstyresekretær0. Dyrdahl «loset»
deltakerne presis og bestemt gjennom det
omfattende programmet.

ning til en orientering og besiktigelse
av det nye Skjefstadfoss kraftverk.
I Grue kommune har NVE vært
engasjert i store oppgaver fra lang tid
tilbake, bl.a. flomverkene mot GlomDet
ma ved Holmen —Godtland.
største arbeidet er imidlertid flomsikringen av Kirkenær-området.
Tettstedet Kirkenær har fra gammelt vært truet av utgraving og oversvømmelse fra Glomma. De første
forbygningsarbeidene i Kanalvæsenets
regi ble utført i 1825 —29. Grunneierne har søkt å hindre oversvømmelse
på dyrka mark ved å bygge jordvoller.
Storflommer i 1916, 1927 og 1934
gjorde store skader, men planlagte tiltak strandet på finansieringen. Under
katastrofeflommene i 1966 og 1967
boliger, induble jordbruksområder,
stribedrifter og veger satt under vann
og hele tettstedet ble lammet i mange
dager. Omfattende sikringstiltak ble
planlagt av Forbygningsavdelingen.
Stortinget vedtok å gi tilleggsbevilgning uten distriktsbidrag.
I samarbeid med Jorddyrkingsdirektoratet bygger VF for tiden flomverk med pumpestasjon for å tørrlegge ca. 2000 da lavtliggende jordbruksareal i Kirkenær-området.
Den omfattende befaring ble avsluttet med Kongsvinger kraftlag og det
nye kraftanlegget i Funnefoss.
I en oppsummering av en så omfattende befaring, med et så omfattende
program, har det ikke vært mulig å få
med på langt nær alt. De aller fleste
av de personer — både fra sentralt
hold og de fra distriktene, politikere
og fagfolk, som samtlige bidro til å
gjøre turen særdeles vellykket og interessant har det ikke vært praktisk mulig å få med i et referat som dette.
Utenom de tidligere nevnte arrangører som maktet å trekke lasset på en
slik utmerket måte, kunne vi ha lyst
til å rette en særskilt takk til Glommens og Laagens Brugseierforenings
representant, sjefing. Ketil Malmo.
All ære til Sperstad, Bård Andersen, Hillestad, Strømmen, Dammerud
— og alle de andre. Her var det meget å hente, som det heter.

Einar Enger (t.v.) har tilsyn og ansvar for den nye og imponerende pumpestasjonen
1 Kirkenær. Her sammen med NVE's nye hovedstyremedlem Elsa Eriksen og generaldirektør Sigmund Larsen.
FOSSEKALLEN
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Flomskadeni Jostedal

Natten mellom 14. og 15. august 1979 opplevde jostedølene en katastrofeflom. Etter fiere dagers nedbør inntraff ekstraordinær snesmelting p.g.a. fenvind. Sideelvene fra breområdene vokste voldsomt og
Jostedalselva steg til høyder som aldri tidligere var registrert. Et
flommerke fra 15. august 1898 ble overskredet med mer enn 1 m. Flere
sideelver førte store masser ned i dalen. Langs hovedelva oppstod en
rekke nye elvebrudd og store områder ble oversvømmet. Flere steder
stod vannstanden i høyde med gulv i 2. etasje. Anslagsvis 1000 bolighus
ble flomskadd, ca. 10 bruer ble ødelagt og verdifull dyrka mark ble
skadet.
Det er utført betydelige forbyggingsarbeider i Jostedal, spesielt i
årene 1903 —09 og 1915 —22. Senere er det bygget flomverker for
å hindre oversvømmelse og utført
flere senkingstiltak. Flomverkene
var flere steder kombinert med offentlige veger. Disse arbeidene har
sikret store verdier i Jostedal, men
de var ikke tilstrekkelige til å hindre oversvømmelse under de katastrofale vannmengder i år.

Av
fagsjef Bård Andersen

Flommen 14. —15. august har
også gjort seg gjeldende i tilgrensende strøk av Jostedal, bl.a. i Veitestrand, i Jølster og i Stryn. Dessuten har vi fått meldinger om
skader i søndre områder i Hordaland, og i nordre deler av Roga-

Det gikk hardt utover riksveg og elveforbygning ved Alsmo under oversvommelsen.
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land. Skadene på disse stedene er
ikke av samme katastrofale karakter som i Jostedal, men utbedringsarbeider er nødvendige for å
hindre større skader.
Forbygningsavdelingen
var på
befaring i Jostedal umiddelbart etter flommen sammen med representanter fra Statens naturskadefond, fra fylkesmannen, fra Vegvesenet og fra Luster kommune,
dessuten lensmannen og lokale interessenter. Befaringen foregikk
med bil, til fots, med traktor og
med helikopter. Det var til dels
tragiske tilstander vi møtte, og det
er ufattelig at ikke menneskeliv
gikk tapt. Jostedølene er vant til at
elva kan bli farlig, men de har
aldri opplevd slike vannmengder.
Dessuten var det et stort antall
turister i dalen, med telt og campingvogner, og det gikk flere dager

før det kunne slås fast at alle var
reddet.
Under
befaringen
snakket
vi
blant annet med en familie som i
1971 opplevde at et flomskred raserte hus og hjord oppe i dalsiden.
De fikk hjelp av Naturskadefondet
til å starte på nytt nede i dalen. Nå
var våningshus
og uthus sterkt
skadet av skittent flomvann, som
hadde stått oppunder
taket i 1.
etasje i 8 — 10 timer. Også redskap
og avlinger var sterkt skadet.
Flere sideelver inne i Jostedal
hadde ført store mengder stein og
grus ned i dalen. Et sted holdt
Vegvesenet på å grave fram en bro
før det kunne lages nytt elveløp!
Både sideelver og hovedelva hadde
flere steder tatt helt nye løp og
gravd ut den sparsomme
dyrka
marken. En stein på ca. 20 m3,
som hadde vært brofeste for en
hengebro, var flyttet nesten 200 m
langs Jostedøla!

Personen ved hushjornet viser ved hjelp av en kost hvor hoyt på veggen vannet sto da
flommen var på sitt verste i Myklemyr.

Forbygningsavdelingen
har
planlagt utbedring og forsterkning
av eldre arbeider og noen nye tiltak på i alt 17 forskjellige steder til
en foreløpig sum på 5 mill. kr.
Vestlandskontoret
har satt i gang
arbeider på de mest kritiske par-

Hus, veg og dyrket mark er odelagt av flomvannets enorme krefter.

tier, og maskinene
vil ha nok å
gjøre i lang tid. Vi har søkt Oljeog energidepartementet
om tilleggsbevilgning
for å kunne få utført det som ansees mest nødvendig.
Men sporene etter flommen i
Jostedal vil nok merkes i mange år
framover. En rekke steder var det
meste av livsgrunnlaget
for jordbrukerne
i Jostedal ødelagt. Naturskadefondet
vil her komme inn
i bildet, men det er ikke lett å finne
erstatning for en families eksistens
og trivsel.
Til slutt må nevnes et verdifullt
pluss for kraftutbyggingen
i Jostedal. Leirdøla kraftverk hadde ledig
magasinkapasitet
da
flommen
kom. Leirdøla var derfor eneste
sideelv som ikke skapte problemer.
Flomreduksjonen
har utvilsomt
reddet
kommunesentret
Gaupne
fra en katastrofe. Vi får håpe at
dette kan være en nyttig leksjon
for senere vurdering av kraftprosjekter.
FOSSEKALLEN
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Aldringog arbeid
Av kontorsjef Olav Åkre

«Alt går så fort i dag» — ein frase vi er vel vande med og nyttar dagleg.
Uttrykket er nok ikkje nytt, men det kan vel trygt seiast at det aldri har
vori sannare enn i etterkrigstida. Det er ikkje berre teknologiske
nyvinningar som har velta inn over oss, også verdioppfatningar- og syn
endrar seg raskare. På mange måtar opplever mange dette siste med
større uro enn når det gjeld teknologien.
No var det ikkje meiniga å taka
dette spørsmålet opp til drøfting i si
fulle breidde. Her skal vi prøve å
avgrense oss til temaet arbeid og
aldring. Ein kan vel gå ut ifrå at
mennesket til alle tider har sett på
det å verte eldre med blanda kjensler. Det er likevel grunn til å tru at
det var enklare før fordi det som
regel innebar meir makt og høgare
status, noko ein den dag i dag vil
finne i såkalla meir primitive (teknologisk sett)samfunn enn vårt. At
dette no til ein viss grad har endra
seg har utan tvil noko å gjera med
dei raske omskiftningane vi opplever i dag. «Kunnskap er makt» heiter det. Det gjeld også i dag, men
då må det leggjast til «rett kunnskap». Det som var rett og gangbart i går, treng ikkje vere det i
dag. Forelda kunnskap kan tvert i
mot vere til hinder i visse høve.
Kunnskap og innsikt skaffa ein seg
fyrst og fremst gjennom eiga
røynsle, dessutan vart sjølvsagt
mykje overført frå ein generasjon
til neste. Dette gjeld ikkje i same
grad i dag. Kunnskapane hentar
ein seg ved utdanningssituasjonar,
og det gjer ein ikkje ein gong for
alle. Om ein har fått si utdanning
ved universitetet eller høgskule,
må ein i dag stadig få ajourført
kunnskapen og det kan skje anten
ved å lese faglitteratur eller tidsskrift, eller ved å ta del i etterutdanningskurs.
Denne raske foreldinga av
kunnskap vi opplever i dag merkar
10
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ein best innan fagområde som t.d.
teknologi, EDB og medisin. Innanfor det ein kaller samfunnsfag som
t.d. jus og økonomi er ikkje dette
så markert.
Kva skjer så med oss når vi vert
eldre? Fysisk merkar ein det m.a.
med:
endringar i sansane, t.d. syn og
høyrsel
at styrken i muskulaturen minkar

Kontorsjef Olav Akre.

at ein vert mindre uthaldende
ei endring i hjarte og årene
ei endring i ledd og beinbygningen.
Psykisk vil ein merke alderen
med at ein treng lengre tid på å:
lære nye ting
tilpasse seg nye situasjonar
t.d. å take ei avgjerd.
Lat oss likevel leggje til at desse
«symptoma» ofte vert unødvendig
forsterka p.g.a. ei undervurdering
hjå den eldre og manglande sjølvtillit.
Ser me rundt oss legg me også
merke til at folk eldast ulikt. Nokre
vert «gamle» fort, medan andre
held spensten opp i åra, både fysisk
og psyskisk.
Det er klårt at alle desse sidene
vi har vore inne på vil ha konsekvensar for eit menneskje i ein arbeidssituasjon. For eit par år sidan
vart det sett av pengar til eit prosjekt omkring arbeidssituasjonen
til eldre sivilingeniørar. Forskarar
ved Institutt for industriell miljøforskning i Trondheim skulle stå
for gjennomføringa av prosjektet.
To bedrifter med mange av
nemnde kategori tilsette skulle peikast ut som forsøksbedrifter. Valet
fall på NVE og NEBB. Resultatet
av denne undersøkinga ligg no
føre, og vi håper å kunne kome tilbake til resultata seinare i dette bladet.
Etter at ein førebels rapport vart
lagt fram, vart det skipa til eit seminar på Høsbjør 12. —14.3. d.å og
temaet var «Seminar om sivilingeniørenes arbeidssituasjon, organisasjonsstruktur og alternative yrkestemaer». I tillegg til dei to tidlegare nemnde bedriftene NEBB og

Distriktskontorfor
statskraftverkenem.m.
Tøndevold tok i Fossekallen nr. 7 opp
ideen med distriktskontor for statskraftverkene i Mo i Rana, Tanken var
å overføre arbeidsoppgaver fra hovedkontoret til en ute-administrasjon.
Arbeidsoppgavene ved hovedkontoret har stadig økt de siste år, men arbeidsstokken er ikke tilsvarende styrket. Etaten er i dag bemanningsmessig
(antall og kvalifikasjoner) underdimensjonert i forhold til arbeidsoppgavene. Den faglige utarming som dermed skjer/har skjedd innebærer at etaten løser sine oppgaver til betenkelig
høye omkostninger (bare unntaksvis
«optimal» løsning). Samtidig settes arbeidsmiljøet i fare.

I halen til Tøndevolds innlegg leser
vi at distriktskontoret bør kunne betjene SB, SK og SA. Jeg tror at SP også
med fordel kunne plante en avlegger
der. Opprett 10 —15 stillinger å la dette
være produksjonsavdelingens «tenkeboks»! Da kunne SP gis en rimelig mulighet til å løse sitt opiimaldriftsproblem.
Lønningsomkostningene ville i dette
tilfellet være symbolske sett i forhold
til forventet avkastning. Staten har
neppe noe bedre investeringsobjekt, ei
heller i Nordsjøen!
S. Kroken

I augustnummeret
av Administrasjonsnytt presenteres en veiledning for
utredningsutvalg. Veiledningen inneholder spørsmål som er av generell
interesse for slike utvalg, blant annet
planlegging av utredningsarbeid, mulige arbeidsopplegg og fremgangsmåte
for innsamling av data og vurderinger. I samarbeid med Finansdepartementet er det laget et kapittel om
administrative og økonomiske konsekvenser av utredningsarbeidet. Videre omtaler veiledningen reglene for
trykking og offentliggjøring av utredninger. Den viser også hvordan offentlighetsloven gjøres gjeldende for
utredningsutvalg.
Interesserte kan få veiledningen ved
å henvende seg til Statens rasjonaliseringsdirektorat, Postboks 81 15 Dep,
Oslo 1.

Det er i dag utenkelig at arbeidskapasiteten ved hovedkontoret kan økes
til et nivå som er rimelig i forhold til
arbeidsoppgavene. Dermed fungerer
ikke organisasjonsmønsteret
med en
sterk sentral ledelse etter hensikten. I
denne situasjon må det være riktig å
avlaste hovedkontoret.

NVE, deltok 3 andre bedrifter, alle
teknisk prega.
Problemområdet aldring og arbeid vart drøfta grundig desse 2 %
dagane seminaret varde, og innfallsvinklane var fleire. Alle bedriftene kjente til problem som kunne
oppstå med aukande alder hjå den
tilsette som t.d. dette å holde seg
ajour innan fagområdet, og om
sviktande helse og arbeidskapasitet. Noko stort problem var det
ikkje hjå nokon av bedriftene, men
ein måtte forvente at situasjonen
kunne endre seg fort p.g.a. den teknologiske utviklinga.
Fordi problemet enno ikkje er så
stort (kvalitativt sett), hadde bedriftene lite konkret å fare med når det

Veiledning for
utredningsutvalg

gjaldt tiltak. Tidlegpensjonering eller forflyttingar er det mest vanlege. At personar i serleg ansvarsfulle og krevjande stillingar har
«gått til sides» og slept nye krefter
til har ein hatt ein del av i den seinare tid. Slike løysingar er likevel
som regel lite populære mellom dei
som kjem i ein slik situasjon. Dei
fleste opplever det naturlig nok
som eit tap av andlet, som ei degradering, med psykiske og sosiale
konsekvensar.
Deltakarane var samde om at
bedriftene i framtida måtte inn på
ein meir aktiv måte for å løyse problema på ein menneskeleg sett tilfredsstillande måte. Det bør i større
grad verte eit leiaransvar å «halde

eit auga» med medarbeidarane.
Passe på at dei ikkje stivna til i jobben, men heldt ved like evna til å
take inn nye idear og impulsar.
Gamle fagområde og spesialitetar
vil forsvinne i raskt tempo og nye
vil dukke opp. Difor er «livslang
læring» ikkje berre ein frase, det vil
verte ein realitet om han ikkje alt er
det. Tenk berre på kva ein no ser i
emning når det gjeld bruk av mikroprosessorar. Medarbeidarsamtalar eller Planleggings- og utviklingssamtalar kan verte eit godt
hjelpemiddel i denne samanhang.
Deltakarane
på seminaret var
samde at det kunne vere eit forsøk
verdt å prøve for å kunne kome på
offensiven.
FOSSEKALLEN
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Historisk i NVE:

Elsa Eriksen første
kvinne i hovedstyret
Eneste hane i kurven!
For adjunkt Elsa Eriksen fra
Finnsnes i Troms er situasjonen en
annen, nemlig — billig omskrevet
— eneste høne i den meget seriøse
kurv — Hovedstyret for Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Ved å ta plass der, har den 37 år
gamle
undervisningsinspektøren
ved Finnsnes ungdomsskole sikret
seg en plass i NVE's historie for
alltid. Ingen kvinne før sjarmerende fru Eriksen har hatt sete i
den ærede og høytidelige forsamling.

Tekst/ foto:
Sverre Skara
Det er ansvarsfullt å være banebryter. Dessuten er det byrdefullt.
Å brøyte seg bane til det klare lys i
alle kriker og kroker av den mangfoldighet vesenet omfatter —MW
og GWh, utbygging og forbygning, varmekraft og atomer, konsesjoner og budsjetter —og folk og
fe, hadde vi nær sagt, krever sin
kvinne. At den tekniske bakgrunn
begrenser seg til bryteren for å få
potetene kokt til mann og barn, har
selvsagt ingen ting med saken å
gjøre, og hører strengt tatt ikke hit.
Snarere noterte vi opplysningen
som et fortrinn. I alle krokene og
krikene sitter det fagfolk og vet alt
— om detaljene.
Det beror selvsagt ikke på tilfeldigheter å bli valgt til hovedstyremedlem i NVE. Det gjelder også
for Elsa Eriksen. Inntrykket forsterker seg meget etter hvert som vi
lytter til synspunkter og standpunkter. Rolig, veloverveid og politisk profesjonelt bringes saker og
ting på plass. Ingen tilfeldigheter
og lettkjøpte talemåter, som sagt.
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Elsa Eriksen har skrevet historie ved å bli den forste kvinne i NVE's hovedstyre.
Her er hun klar til å stige ombord i helikopteret for en befaring av Øvre Ottautbyggingen. Det er meget å sette seg inn i.

Direktør Per Sodal
ny styreformann i RL
— Som sant er, ble jeg ikke så
lite overrasket da jeg sto overfor
spørsmålet om å påta meg dette
vervet. Lang betenkningstid hadde
jeg heller ikke. Det endte imidlertid, som en skjønner, med «ja» og
avgjørelsen står for meg som en
utfordring, forteller vårt nye hovedstyremedlem.
Elsa Eriksen representerer Arbeiderpartiet og er bl.a. formann i
partiets kvinneutvalg i Troms.
Det er kvinnesak jeg har
vært mest opptatt av, men har av
den grunn ikke følt meg som noen
typisk kvinnepolitiker. Jeg bare føler at det er nødvendig på bakgrunn av dagens situasjon. I dette
øyeblikk nærer jeg stor respekt for
den oppgave jeg har tatt på meg og
håper — og tror — jeg kan utføre
en skikkelig jobb.
Hovedstyremedlem Elsa Eriksen har nettopp lagt sin første befaring — en fire dgers tur i buss, i
fjell og skog, langs elver og bekker
i Gudbrandsdalen, Østerdalen og
Solør bak seg. Hennes mannlige
styrekolleger og ditto fagfolk fulgte
med for å gå forbygningsarbeider
og natur — og landskapstiltak nøyere etter i sømmene. Imponerende
resultater, prosjekter under arbeid
og oppgaver som det ennå ikke er
tatt fatt på svever fremdeles litt
rundt og har vanskelig for å falle til
ro. Tusenvis mål dyrkbar jord er
innvunnet eller beskyttet takket
være bygging av flomverk. Muligheter for reising av ny industri er
lagt til rette, for å nevne noe.
Meget av dette, tilstår fru Eriksen, var jeg ikke engang klar
over sorterte under vassdrags- og
elektrisitetsvesenet. Jeg tror svært
mange vanlige mennesker ikke er

kjent med dette. I det hele tatt tror
jeg folk flest ikke er klar over de
mange oppgaver og områder NVE
står for, et beklagelig faktum, tror
jeg, som nok bør tas alvorligere fra
vår side. Selv em mange vil mene
at vi snart informeres ihjel, må
ikke NVE smyge inn i sitt gode
skinn for det.
Foreløpig ser jeg ingen særskilte områder i mitt virke som hovedstyremedlem jeg gløder mer for
enn andre. Om det kommer får tiden vise. Foreløpig er jeg for ny i
stolen.
Hva har forbauset deg mest
— hittil?
At jeg i det hele tatt ble valgt.
Hadde ikke engang tenkt på noe
sånt, og hadde heller ingen ambisjoner i den retning. På den annen
side finner jeg ikke noe enestående
i å være første kvinne i NVE's hovedstyre. Det må handle om mennesker og ikke kvinne eller mann.
I partiets program går det klart
fram at det må settes krefter inn for
å skape et kvalitativt bedre samfunn, og da må det kreves at kvinner også må være med. Håper
ikke, da valget falt på meg, at det
ikke var fordi jeg er kvinne, men
også fordi jeg forutsetningsvis ville
gjøre en skikkelig jobb, sier Elsa
Eriksen som har skrevet historie i
NVE's store bok. Bare det er i seg
selv en bragd!
Vi hilser velkommen.
Ved valgperiodens utløp fikk
NVE's hovedstyre to nye medlemmer. Den andre er stortingsmann Thor Lund fra Aust-Agder, og vi skal senere komme tilbake med et introduksjons-intervju med ham.

Direktør Per Sødal, Arendals Vassdrags Brukseierforening, ble valgt til
formann i Reguleringsforeningenes
Landssammenslutning (RL) under årsmøtet i Harstad. Utbyggingssjef Harald Vestad, Oslo Lysverker, hadde
frasagt seg gjenvalg etter 12 år i styret, hvorav de siste fire årene som
formann. Etter valget ble styret i RL
bestående av følgende:
Formann:
Direktør
Per Sødal,
Arendals Vassdrags Brukseierforening.
Styremedlemmer: Direktør Johan
Baade-Mathiesen,
Sire-Kvina Kraftselskap, direktør Lars Gaukstad, K/L
Opplandskraft, overing. Thorleif Hoff,
NVE —Statskraftverkene, direktør Ole
Jørgensen (ny), Skiens Brukseierforening og direktør Ragnar Myran,
Trondheim Elverk.
Varamenn:
Sjefing. Otto Åberg
(ny), Bergenshalvøens komm. Kraftselskap,
direktør
Arne
Lieungh,
Glommens og Laagens Brugseierforening,
overing.
Arnold
Teigset,
NVE —Statskraftverkene,
utbyggingssjef Leif Rathe, Sør-Trøndelag
Kraftselskap og direktør Fredrik Røsstad, Hjartdøla Kraftverk.

Hvorfor forsvinner
fjellørreten?
Noe forsinket kommr vi tilbake til ovennevnte innlegg av biolog H. MuntheKaas Lund i Fossekallen nr. 5/1979, og
vil til tegningen gjerne stille følgende
spørsmål:
Når ble det fastslått at (overflate)insektene holder seg borte fra regulerte
vann?
Selv om man «brenner» for en sak,
finnes det vel fortsatt en grense når det
gjelder å overdrive de uheldige virkninger
av en regulering, som kanskje tilsynelatende ikke er så store som mange vil nå
har trodd, kfr. bl.a. artikkel i samme nr.
av Fossekallen om «Vassdragsreguleringene kan virke positivt på fiskefaunaen».
JON FRIIS
FOSSEKALLEN

Vannkraftverkkan forårsake
fiskedød
Av overing. Pål Mellquist
Hittil har man betraktet vannkraftverkene som «rene» i den forstand
at de ikke endrer kvaliteten på det
vannet som benyttes. I den senere
tid har vi imidlertid blitt oppmerksomme på at dette er en sannhet
med visse modifikasjoner.
Ved visse kraftverk og ved bestemte driftsforhold kan overmetning av nitrogengass føre til fiskedød. Det ferskeste eksemplet er
fra Tafjord hvor flsk for angivelig
4 mill, kroner gikk tapt ved et oppdrettsanlegg ute i fjorden, ca.
700 —800 m fra utløpet fra kraftverket.
Vanlig luft inneholder ved normal temperatur og trykk 78% nitrogen (tidl. kvelstoff) og ca. 21 %
oksygen (tidl. surstoff). Begge gassene finnes også normalt løst i
vann, men da i et noe annet innbyrdes forhold, h.h.v. 65 % og
35% . Dvs, at ved 20°C og 760 mm
kvikksølvhøyde (1 atm.) inneholder 1 liter vann 16,4 mg nitrogen
og 8,8 mg oksygen. Begge gassene
er hva man kaller fysisk løst i vann
og mengden som er løst avhenger
hele tiden av trykk og temperatur.
senkes
temperaturen
Dersom
og/eller trykket øker, kan vannet
inneholde mer gass pr. liter enn de
verdiene som er nevnt ovenfor.
Det omvendte er tilfellet dersom
temperaturen øker eller trykket reduseres. F.eks. kan vann ved 1
atm. og 30°C holde 13,9 mg/1 nitrogen og 7,5 mg/1 oksygen. Dersom endringer i trykk eller temperatur skjer raskt, vil man få en situasjon hvor likevekten mellom
gass og væske ikke har innstillet
seg og en over- eller undermetning
kan bestå i kortere eller lengre tid.
Det som her er beskrevet er en
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parallell til det som skjer i en seltersflaske. Bryggeriet tilfører kullsyre (kulldioksyd) under trykk når
de tapper flaskene. Kullsyren løser
seg i vannet p.g.a. trykket så vi kan
ikke se noen gassbobler når korken

er på. Når vi trekker flasken opp,
vil imidlertid trykket falle raskt og
bobler begynner å danne seg fordi
væsken ikke lenger greier å holde
på så mye gass.
Det er imidlertid viktig å være

Ved overlop på store dammer kan også overmetting forekomme.

klar over at dette ikke har noe med
nitrogen å gjøre i den form som vi
f.eks. hører om i forbindelse med
forurensninger av Mjøsa og andre
sjøer. Det siste er en kjemisk løsning av nitrater, ammoniumforbindelser og nitritt som skyldes
helt andre forhold. Det fenomen
som her omtales er en rent fysisk
betinget prosess som er helt uskadelig så lenge gassene er i likevekt
med væskens muligheter til å holde på dem.
kan forårVannkraftverkene
sake overmetning av gasser i avløpsvannet på to måter. Den ene,
slik tilfellet er i Tafjord, går ut på at
luftbobler piskes inn i vannmassene når vannet stuper ned i sjakten fra et bekkeinntak. Vannet inneholder da milliarder små luftbobler som bl.a. inneholder 78 %
nitrogen. Dersom vannet transporteres så raskt nedover i tunnelsystemet at trykket øker før disse
luftbobler får tid til å unnslippe, vil
stadig mer nitrogen (og selvfølgelige også oksygen) gå i løsning. Idet
vannet når turbinen inneholder, da
vannet langt mer fysisk løst gass en
det er istand til ved normalt trykk.
På meget kort tid passerer vannet turbinen med sitt høye trykk og
kommer ut i utløpskanalen med
normalt trykk. Vannet er derved
blitt overmettet med nitrogen og
oksygen. Om vi tar Tafjord som
eksempel, så har man målt 130 %
nitrogenmetning i avløpskanalen.
Dvs. at om vi antar en vanntemperatur på + 2°C så inneholdt vannet
32,3 mg nitrogen pr. liter, mens
det normalt skulle vært 24,9 mg/l.
At dette kan føre til problemer kan
man forstå når det er kjent at lakseved
problemer
får
fisket

-Det problematiske bekke-inntaket i Tafjord. Den kraftige luftinnpiskingen forer til
kraftige tilbakeslag med eksplosjonsartet virkning. Varegrinder og store betongkonstruksjoner er blåst I filler.

103 —104 % metning og total døved
inntreffer
delig het
115 —120 % . Fisken synes å tåle
overmetning av oksygen langt bedre enn nitrogen, men det er mulig
at også oksygen kan bli kritisk om
verdiene blir store nok. I denne
sammenheng er dette imidlertid
mindre interessant siden begge gasser normalt vil forekomme og dødelighet inntreffer relativt raskt
p.g.a. nitrogeninnholdet.
Den andre måten som kan føre
til overmetning av gasser er ved
overløp over høye dammer. Dette
er kjent fra utlandet og et tilfelle er
kjent i Norge. Det som skjer er at
vannet river med seg endel luft på
sin ferd ned i avgrunnen og dersom det er en vannansamling med
noe dybde under dammen, kan det
nedstyrtende vannet transporteres
så raskt ned at trykkøkningen fører
til overmetning. Skjer transporten
videre i relativt rolig flytende vann,

kan dette overmettede vannet bli
transportert ganske langt uten å
komme særlig i kontakt med luft.
Det er, i denne sammenheng, dessverre slik at det går raskere å få
vannet overmettet enn å stabilisere
forholdene igjen. Metningsverdien
synker forholdsvis raskt ned mot
120 —125 % , men så går det tregere videre. Det samme finner vi i
mineralvannflasken som vi brukte
som eksempel tidligere. Bobledannelsen opphører etter en tid etter at
korken er tatt av flasken, men rister vi på den begynner innholdet å
bruse igjen.
Fisk er ifølge litteraturen meget
for gassovermetning,
ømfintlig
spesielt nitrogen. Det som skjer er
at det overmettede vannet stadig
avgir små gassbobler for å nå likevekt, og dersom dette skjer inne i
fiskekroppen, danner det seg bobler i kroppsvæskene og fisken dør
av såkalt boblesyke. Det er en paFOSSEKALLEN
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Detalj av bekkeinntaket som viser hvorledes det sterkt opp-piskede vannet styrter ned
sjakten. Det er her problemene med overmetning starter.

rallell til dykkersyken (the Bends)
som mennesker blir utsatt for om
de blir utsatt for et for sterkt trykkfall.
Boblesyken er vanskelig å påvise
fordi de ytre symptomene forsvinner raskt etter at døden er inntrådt,
og nesten alle symptomer er borte
innen 24 timer. Dette er kanskje en
av hovedgrunnene til at så vidt få
tilfeller er kjent her til lands. Videre har villfisk en viss mulighet til
å søke ned på større dyp for å kompensere ved høyere hydrostatisk
trykk. I elver og på grunt vann er
denne muligheten ikke til stede. I
Tafjord var det nettopp i fjæra og
ikke i selve fjorden at død villfisk
ble observert.
Giftigheten av nitrogen er avhengig av graden av overmetning,
hvor lenge fisken blir utsatt for påvirkningen, vanntemperaturen, fiskens kondisjon og fiskens bevegel-
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sesfrihet. Voksen fisk synes å være
mere utsatt enn yngel og forskjellige fiskearter synes å tåle nitrogenovermetningen
forskjellig.
For laksefisk begynner problemene
som
nevnt
allerede
ved
103 —104 % og total dødelighet
inntreffer ved 115 —120 % . Det er
en glidende overgang mellom disse
verdier og ved lave verdier kan fisken svekkes slik at den dør av
andre årsaker som ellers ikke ville
ha hatt slik effekt. Om også andre
organismer i sjø eller hav blir tilsvarende påvirket er ukjent.
Det er mange interessante spekulasjoner man kan gjøre ut fra de
opplysninger man hittil har. Man
kan f.eks. spørre seg om den reduksjon i fiskebestand som man
ofte finner i reguleringsmagasiner
ikke bare skyldes vannstandsvariasjonene, men kanskje også gassovermetning.
Vassdragsdirektoratet ønsker å

få undersøkt saken nærmere, og
har derfor gått til anskaffelse av
måleutstyr slik at «farlige» kraftverk kan undersøkes. Vi vil gjerne
be om at stasjonsbetjening og
andre som har registret fiskedød eller annet mistenkelig om å rapportere til Natur- og landskapsavdelingen. Dersom vannet ut fra
kraftstasjonene er overmettet vil
man ofte kunne se dette ved at det
er blakket, omtrent som brevann,
og at det bruser som selters. Ansamling av måker som holder kalas på død fisk i sjøen utenfor utløpet kan også være en pekepinn
om at noe er galt. Overmetting vil
sannsynligvis skje når det går store
mengder vann ned i bekke-inntak
og ved overløp på dammer, —
altså i flomsituasjoner vår og høst.
Foreløpig er det ingen universalløsning for å fjerne gassoverskuddet fra vannet når det først er der,
men det er å håpe at de undersøkelsene som nå igangsettes kan føre til
at problemet unngås ved konstruksjon av nye kraftverk.

Ein bymann
vart .fornærma .fordi
han Per hadde sagt d u til han.
Jeg er ikke dus med Dem, sa
han.
Å, eg har no sagt du til dei som
er større, meinte Per.
Til hvem da?
Når eg snakkar med Vårherre,
seier eg «Fader vår, du soI71 er

melen».

Miljøvernministeren i Statskraftverkene:

Vi er på veg mot en bedre
forvaltningav vannressursene
I forrige nummer av Fossekallen ble
det fortalt at miljøvernminister Gro
Harlem Brundtland i «Fredagsklubbens» regi hadde vært til stede i
Statskraftverkene, og at vi skulle komme tilbake med en noe fyldigere omtale av hennes tale.
Når jeg i dag har anledning til å
henvende meg direkte til de ansatte i
Statskraftverkene, er det naturlig for
meg å ta opp enkelte prinsipielle
spørsmål som jeg mener er av betydning for Miljøverndepartementet i forhold til Statskraftverkenes virksomhet.
Grunnlaget for Miljøverndepartementets medvirkning i energipolitikken ligger i vårt ansvar både som
samordningsdepartement
for regional
planlegging og ressursforvaltning og
som fagdepartement
for forurensningsvern, naturvern, vilt og ferskvannsfisk, friluftsliv og kulturminnevern. Jeg vil i denne forbindelse peke
på at Miljøverndepartementet har et
særlig ansvar for at ikke-økonomiske
verdier tillegges tilstrekkelig vekt innen samfunnsplanleggingen og i samfunnsutviklingen
generelt,
uttalte
statsråden innledningsvis.

like lite som noen annen brukergruppe — kan ha en eksklusiv rett til å
utnytte vannressursene ut fra sine interesser alene. Konsekvensen av dette
prinsipielle utgangspunkt må bli at
bruken av vannressursene må avveies,
prioriteres og samordnes, på grunnlag
av samlede konsekvensanalyser.
Et hovedsyn
Det er et hovedsyn fra Miljøverndepartementets side at vannressursplanleggingen bør knyttes nært til den

Hun minnet ellers om at vann er en
av våre viktigste og mest uunnværlige
naturressurser. Vann inngår som forutsetning for svært mye av vår økonomiske virksomhet
— herunder
energiproduksjon,
— og er samtidig
en viktig del av naturmiljøet. Vann er
dessuten et nødvendig næringsmiddel
for alt biologisk liv.
Det knytter seg mange og ofte
motstridende interesser til bruken av
vannressursene.
Konfliktene øker i
styrke og omfang. Jeg går ut fra at
Statskraftverkene også føler det slik,
fortsatte statsråden.
Vi må innse at dette er en naturlig følge av økende knapphet, økte
kunnskaper om sammenhenger og
konsekvenser, større bevissthet hos ulike brukergrupper og endrede verdiprioriteringer i samfunnet.
Miljøvernministeren pekte ellers på
at vi først og fremst må lære oss til å
erkjenne at intet offentlig organ —

Gro Harlem Brundtland.

regionale planleggingen.
Grunnleggende avveininger og prioriteringen
bør skje i oversiktsplansammenheng,
og konkrete forslag bør så langt som
mulig fremmes i tilknytning til den
regionale planleggingen på ulike nivåer.
— Hvis vi skal ha noe håp om en
bedre samordning og helhetsvurdering på regionalt og lokalt nivå, krever det først og fremst at vi sentralt
«beskikker vårt hus», slik at vi kan
utvikle en konsistent nasjonal vannressu rspolitikk.
Som et første skritt i denne retning
— og som en oppfølging av intensjonen i langtidsprogrammet
— ble det
ved kongelig resolusjon den 30. juni i
fjor opprettet et interdepartementalt
utvalg for samordning av vannressursforvaltningen, det såkalte Vannressursutvalget. Fagsjef 0. Gunnes og
overingeniør 0. Fossheim er medlemmer av dette utvalget.
Statsråden pekte på en rekke oppgaver som var tillagt utvalget, som det
imidlertid vil føre for langt å komme
nærmere inn på her. Det skal bl.a.
utarbeide en samlet plan for landets
vannforsyning med oversikt over dagens situasjon, vurdering av fremtidige behov og mål, utredning av virkemidler og handlingsprogram m.v. Arbeidet skal lede fram til en stortingsmelding om vannforsyning.
Vannressursutvalget har allerede levert et par foreløpige utredninger. Det
er bl.a. utarbeidet en ganske omfattende rapport om status for den offentlige
forvaltning av vannressurser. Rapporten har fått stor etterspørsel. Den viser
klart at vi har en lang veg å gå før
vannressursforvaltningen
kan sies å
være samordnet på en optimal måte.
Bedre planlegging
Gro Harlem Brundtland pekte i foredraget på nødvendigheten av en langt
mer samlet og oVersiktlig planlegging
av videre vannkraftutbygging. Det er
viktig at den gjenstående vannkraftutbyggingen skjer i de vassdragene hvor
fordelene sett i relasjon til ulempene
samlet sett er størst.
FOSSEKALLEN

En viktig begrunnelse for en samlet
vassdragsplanlegging, er den konfrontasjon vi i de senere årene har opplevd
mellom kraftutbygging og forurensningsproblemer.
Utbyggingsplanene
for Jotunheimen og de mulige konsekvensene dette kan ha for forurensningssituasjonen i bl.a. Mjøsa er et
klart eksempel på slike sammenhenger.
Det er idag etablert kontaktrutiner
mellom NVE og SFT som muliggjør
at forurensningsmyndighetene
blir
trukket inn på et tidlig tidspunkt i
konsesjonsbehandlingen.
Dklig informasjon
I konsesjonssaker
Som kjent er det Vassdragsdirektoratet som er vårt primære kontaktpunkt innen NVE. Men siden Miljøverndepartementets forhold til Vassdragsdirektoratet også bør ha interesse
for Statskraftverkene, skal jeg også
her peke på et par problemstillinger
som opptar meg atskillig i denne sammenheng.
Vassdragsdirektoratet laget i 1974
et rundskriv med retningslinjer for
hvilke opplysninger som skal følge
konsesjonssøknader. Det er vårt inntrykk at konsesjonssøkerne ikke er
flinke nok til å følge disse retningslinjene. Undersøkelser kommer ofte også
sent igang, slik at konsesjonssøknader
sendes inn før det materialet som skal
følge søknadene er ferdig. En tidsmessig planleggingspraksis krever at konsesjonssøknader er komplette, med
konsekvensanalyser, før de sendes ut
på høring. Det viser seg også at en
unnlatelse av dette oftest fører til forsinkelser i høringsprosessen. Jeg må
samtidig si at Statskraftverkene her
har stått i en særstilling. Med den
nære forbindelsen Statskraftverkene
har med sentraladministrasjonen er da
dette også rimelig. Statskraftverkene
bør ha et særlig ansvar for å følge opp
slike signaler om en best mulig saksbehandling.
Dette at konsesjonssøkerne ofte utarbeider ufullstendige konsekvensanalyser, bunner ofte i dårlig informa-

sjon. Jeg tror derfor vi bør vurdere
om det bør holdes kontaktmøter mellom Miljøverndepartementet med sine
faglige organer. Vassdragsdirektoratet
og konsesjonssøker, allerede under
den forberedende planlegging.
Miljøvernmyndighetene
oppfattes
av og til som en motpart som vil forhindre enhver vasskraftutbygging. Det
er vår forvaltningsmessige plikt å bidra til å forhindre feildisponeringer og
unødige skadevirkninger, men både
energiforvaltning og miljøforvaltning
har som mål å gjennomføre en forsvarlig ressursutnyttelse. Denne ressursutnyttelsen omfatter utbygging av
vassdrag etter en samlet og langsiktig
plan.

—
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Kvalitetsovervåking
Som kjent leder Hydrologisk avdeling i NVE en kontinuerlig overvåking av det vi kan kalle kvantitative
forhold i vassdragene. Vi har derimot
ikke hatt noen systematisk, kontinuerlig overvåking av kvaliteten av
våre vannressurser.
SPT har nå utarbeidet et forslag til
kvalitativ overvåking av vassdrag og
fjorder i Norge. Målsettingen med
programmet er å dekke myndighetenes behov for informasjon om forurensningsforholdene med sikte på best
mulig forvaltning av vannressursene.
Overvåkingen vil bestå i systematiske
og langsiktige undersøkelser og vil i
stor grad erstatte de nåværende resipientundersøkelser.
Med overvåking menes i denne
sammenheng undersøkelser og vurderinger av fysiske, kjemiske og biologiske forhold. Overvåkingen tar sikte
på å klarlegge forurensningstilstanden
i vannforekomstene, og legge grunnlag for en vurdering av hvor stor
forurensningsbelastning
de
ulike
vannforekomster tåler, om eventuelle
tiltak må iverksettes og hvilke konsekvenser nye tiltak vil medføre. Sammen med overvåking må det føres
kontroll med de aktiviteter i resipientenes nedbørfelt som har betydning
for vannkvaliteten eller som stiller
særlige krav til vannkvalitet. Over-

våkingsprogrammet
foreslås bygget
opp trinnvis. I den første femårsperioden, fra 1980 —1984, tas det sikte på
å sette igang overvåking i ca. 90
vannforekomster.
De videre trinn i
programoppbyggingen vil bli fastlagt i
løpet av denne første femårsperioden.
I 1980 vil programmet omfatte ca. 30
vannforekomster til en beregnet kostnad av ca. 10 mill. kroner.
I tillegg til sentrale tiltak for en
bedre vannressursforvaltning,
er det
av vesentlig betydning at informasjon,
metoder og organisasjon legges til rette for en best mulig forvaltning av
vannressursene på regionalt og lokalt
nivå.
Miljøvernministeren
avsluttet sitt
foredrag med følgende ord:
— Jeg tror vi kan konstatere at vi
er på veg mot en_bedre vannressursforvaltning. Men — som jeg pekte på
tidligere — det er en lang veg å gå.
Informasjonsgrunnlaget må forbedres.
Våre metoder er fremdeles lite utviklet. Administrative rutiner kan og bør
forbedres. Og vi bør ikke uten videre
forutsette at vårt nåværende organisasjonsmønster er det beste eller eneste mulige.
Vannressursutvalget er et viktig —
men kanskje bare et første — skritt i
retning av en bedre samordning.
De utredningene vi står overfor stiller store krav til faglig dyktighet, politisk innsikt og
først og fremst —
vilje til nytenking i en tid preget av
sterke utfordringer, i vår samfunnsplanlegging generelt sett — og når det
gjelder vår fremtidige energipolitikk.
Etter statsrådens meget interessante
og i høyeste grad informerende foredrag ble ordet gitt fritt. Det utviklet
seg en meget aktiv meningsutveksling,
som tilsynelatende fikk brikker til å
falle på plass både for foredragsholder
og tilhørere.
Til slutt takket overirigeniør ved
SBS, Sven-Erik Hetager, miljøvernministeren for den interesse som var
utvist ved å ta seg tid til å stille opp
ved denne uoffisielle og uhøytidelige
anledning. På de tilstedeværendes
vegne overrakte han blomster.

Ein rett dei tilsette
NVE hadde og misste
(Ved kg1. resolusjon av 4. januar 1963)
I reglementet for NVE av 13. januar
1923 med brigde av 16. januar 1947
hadde dei tilsette ein rett som dei no
har misst. Det gamle reglementet vart
sett ut av kraft då vi fekk eit arbeidsreglement 4. januar 1963.
Den retten vi miste står i § 6 i reglementet fra 1923. Når det gjelder en ansøker som allerede er i etaten, skal det
følge en uttalelse fra vedkommende
avdelingssjef. Disse uttalelser blir å
oppbevare i hovedstyrets hemmelige
arkiv. Dog skal hver enkelt ansoker
ha rett til å se uttalelser som gjelder
ham.
Denne retten til å sjå det som er
skreve om oss er det vi har misst. For
nokre år sidan bad eg om å få sjå slike
uttalelse. Eg heldt fram at eg var tilsett etter reglementet av 1923 og soleis hadde krav på å få sjå det som
var skreve, dette fekk eg avslag på.
Då det nye reglementet kom, hadde
framlegge so vidt eg veit vore lagt fram
for organisasjonane, dei hadde ikkje
nokon merknad til det. Samarbeidsutvalet derimot fekk ikkje sjå det før etter
at det var kg1. res. På det. (Fossekallen
nr. 2-1963 side 21.) For meg var det
uskjønleg at organisasjonane
ikkje
gjekk mot at dei tilsette misste denne
retten. Men det var visstnok so då at
organisasjonane skulle få sjå slike fråsegn og dei slo seg til tåle med det.
No etter at den nye Offentlegheitslova kom vart det meg fortalt at-organisasjonane ikkje har krav på å sjå
slike «notat». Interne notat har ingen
krav på å få lese. Eg skreiv då til
Administrasjonsdirektoratet og spurde
om dei meinte slik saksbehandling var
forsvarleg. Spørsmålet mitt fekk eg
ikkje svar på, det vart berre svara at
det ikkje var gjort nokon feil i den konkrete saka eg hadde rekne som døme. I
den saka hadde eg fått opplyst at tingingsmennene frå administrasjonane
sat med meir positiv fråsegn enn den
dei frå organisasjonen hadde. Etter
svaret eg fekk frå direktoratet var altso
det i orden. For meg var det skre-

mande å lese. I eit slikt tingingsmøte
kan altso administrasjonen sine folk
berre seie at vi har opplysningar som
gjer at vedkomande ikkje kan få opprykk, dermed basta, det verste er sjølvsagt at den det gjeld ikkje har krav på å

sjå det som vert skreve. Dette bør takast opp til drøfting, og vi bør få tilbake ordninga med at «hver enkelt ansøker har rett til å se de uttalelser som
gjelder ham».
Sigurd Nesdal

Vi mangler en «siviløkonomutdanning»
for offentlig administrasjon
Vi må bygge opp en utdanning som i
sterkere grad er rettet inn mot helhetsproblemene i offentlig forvaltning,
sier statssekretær Tormod Hermansen
i Finansdepartementet i en artikkel i
siste nummer av Administrasjonsnytt.
I en situasjon der juristene tar seg av
rammebetingelsene for forvaltningen
og sektorprofesjonene
presser fram
sektorenes interesser, er det viktig at
de politiske organ har til disposisjon et
personale som har utdanning til å
hanskes med tverrgående spørsmål,
samordningsproblemer
og forslag til
helhetsløsninger slik de melder seg både i den enkelte etat og på de ulike
politiske plan. Dette er en form for
utdanning vi i dag praktisk talt ikke

har, men hvor de enkelte distriktshøyskoler på forskjellige måter har
bygget ut nye tilbud.
En slik utdanning vil kunne representere et bidrag til å styrke den sentrale styringen i den offentlige sektor,
først og fremst i kommunene, men
også i statlige organer. Likevel vil den
sannsynligvis ikke rekruttere en hoveddel av de ansatte. Fortsatt vil jurister og tradisjonell sektorprofesjonsutdanning utgjøre hovedinnslaget.
I dag har vi ikke en slik utdanning
på universitetsnivå. Vi mangler en «siviløkonomutdanning» for offentlig administrasjon, heter det i Administrasjonsnytt.

Likestillingsombudet:

for de to kjønn. Hun har mottatt en
del henvendelser om skattereglene og
om fordeling av barna i skilsmissesaker, og hun akter å se nærmere på
muligheten for kvoteordninger til studier der det tradisjonelt er flest menn.
Før likestillingsloven trådte i kraft,
var vi spente på om vi ville få noe å
gjøre, forteller Eva Kolstad. Men loven er tydeligvis kjent, for forespørsler og klager har strømmet inn fra
hele landet — både fra kvinner og
menn.
Likestillingsombudets
funksjonsperiode er på seks år. Ifølge Administrasjonsnytt har Eva Kolstad ingen
lusjoner om at hun skal klare å gjøre
seg selv overflødig i løpet av den
tiden.

Forbigåelser
vanskeligst
De vanskeligste sakene er de som gjelder forbigåelser på grunn av kjønn,
sier vårt nye likestillingsombud, Eva
Kolstad, i et intervju i Administrasjonsnytt. Ofte kommer det også andre momenter inn i slike vurderinger,
og når ansettelsen alt har skjedd, kan
den ikke kjennes ugyldig av ombudet.
Det eneste hun kan gjøre, er å si fra at
det ikke må skje igjen.
Av mer langsiktige saker arbeider
likestillingsombudet med private pensjonsordninger som virker ulike over-
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DanielTvedtgår av

Skyttere
i NVE
Skyttergruppen ved Hovedkontoret vil
arrangere
landsomfattende
korrespondansestevne i miniatyr- og luftgeværskyting innen NVE, og innbyr
samtlige skyttere/skyttergrupper
til å
delta.
Skriftlig påmelding med navn og
klasse på deltakere, samt kontaktmannens (oppmannens) adresse og telefonnummer sendes:
NVE's Skyttergruppe
Middelthunsgt. 29
Oslo 3
innen
31.
oktober
1979.
Vanlig 30 skudds program ifølge
NBIF's regler. (Reglene skaffes ved
henvendelse.)
Premiering:
Skyttere som ønsker å delta i premieskyting betaler kr. 20, — i premiekontingent. Hele belø pet går til premier.
En tredjedel i hver klasse premieres.
Aktive Krag- og miniatyrskyttere
stiller i egen klasse (kl. 7).
Skytingen tenkes utført før 15. desember i år. Skivemate riell blir sendt
herfra til på meldte deltakere.

Driftsbestyrer Daniel Tvedt gikk over i
pensjonistenes rekker ved utgangen av
august 1979. Han kunne da se tilbake
på 32 års tjeneste i vår etat, hvorav 22
år som driftsbestyrer.
Han er født i 1909 og har eksamen
fra NTH-elektro 1934. Før han kom til
NVE i 1941 hadde han praksis som
skipselektriker og som ingeniør ved
Oslo Lysverkers driftsavdeling. I ca. 9
år var han så knyttet til lokal drift av
Nore kraftverk. Etter et sidesprang til
Karmsund Kraftlag som varte i 6 år,
havnet han igjen i NVE i 1956 som avdelingsingeniør
i elektrisitetsavdelingen. Fra 1957 har han vært driftsbestyrer, først ved Rana-verkene og
fra 1965 ved Tokke-verkene.
Tvedt har således sittet i viktig lederstilling i en årrekke og har der gjort en
betydelig innsats. Hans virksomhet
har hele tiden vært preget av sterk
pliktfølelse og ansvarsbevissthet. Det
er særlig grunn til å trekke frem hvor-
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ledes personalets ve og vel alltid har
ligget ham sterkt på hjertet.
Det er dog på ingen måte nok å beskrive Daniel Tvedt ut fra rent tjenestlige forhold. Han er en særpreget personlighet med sin helt spesielle stil og
uttrykksform, og dertil er han benådet
med talegaver. De som har opplevet
ham når han i festlig samvær når de
store høyder, vil neppe glemme det.
Daniel Tvedt er virkelig en sjelden
blomst i Vår Herres hage.
Når vi på etatens vegne takker ham
for den innsats han har gjort i tjenesten, må vi som har kjent ham i mange
av disse år, føye til en ekstra takk for
de gleder han har gitt oss i personlig
samvær.
Daniel Tvedt har flere faglige kulturelle interesser utenom sin egentlige
profesjon. Da han også ser ut til å bære
sine år uvanlig godt, bør utsiktene til
pensjonisttilværelsen være de beste. Vi
ønsker ham lykke til!
Thor Voldhaug

Klasseinndeling:
Sams klasse for kvinner og menn.
Kl. 1: Under 8 p. i gj.snitt 30 skudd
stående 15 m (under 240)
Kl. 2: Under 8 p. i gj.snitt 30 skudd
stående 15 m (over 240)
Kl. 3: Under 8,4 p. i gj.snitt 30 skudd
stående 15 m (over 252)
Kl. 4: Under 8,7 p. i gj.snitt 30 skudd
stående 15 m (over 261)
Kl. 5: Under 9 p. i gj.snitt 30 skudd
stående 15 m (over 270)
Kl. 6: Under 9,3 p. i gj.snitt 30 skudd
stående 15 m (over 279)
Kl. 7: Aktive krag- og miniatyrskyttere
Veteraner skyter i klasse 2
(over 55 år)
Klasse oppgis ved påmelding
(skytterkort)
Deltakere i lagskyting oppføres på forhånd med tydelig angivelse av lag nr.
(hvis flere lag) og klasse.
Familiemedlemmer
kan delta.

av ansatte i NVE

NVE's Skyttergtuppe M 29
Erik Pallesen-Mustikay
Oppmann

Asbjørn Vinjar etter ulandsoppdrag:

NVE kan hjelpe norsk industri
i deres markedsføringi utlandet
Elektrisitetsdirektør
Asbjørn Vinjar er
en mann på farten, som de fleste innen etaten sikkert- kjenner til. Han
brenner sterkt for problemene i utviklingsland, og er blitt stor ære til del
for de tjenester han har nedlagt i den
sammenheng.

For en tid tilbake ble direktør Vinjar forespurt om han, på bakgrunn av
sin kjennskap til problemene
i utviklingsland og de forhold som råder på
denne
delen av det internasjonale
marked, kunne virke som leder for en
delegasjon
fra Norges eksportråd
til

Om å lide for skjønnheten!

.

I Burma .fikk jeg se mye interessant på
de reiser .jeg ,foretok. Bl.a. besøkte .jeg
Shan-provinsen
hvor det bor en fdtallig stamme som kalles Paduang-folket.
Kvinnene hos dette ,fblket har en spesiell mate a .frenzheve og demonstrere
sin skjønnhet og verdighet på. Det vises på bildene soln jeg var så heldig
fa tatt mens jeg var der. De hadde
pyntet seg .for å vise oss hvor .fine de
kan bli. Denne damen (se bilde0 har

til sammen rundt hals og legger ca. 10
kg messing ,fbruten mye annet pynt..
Messingringene
rundt halsen begynner
de med allerede som småjetzte. Etterhvert legges ,flere ringer på. Det som
Skjer er at kraveben og brystben klemmes ned slik at brystkassen
mindre. Hvirvelsøvlen
blir ikke .fOrlenget.
Den nye generasjon noler med a opprettholde denne skikken, .forteller direktør Asbjørn Vinjar.

Sørøst-Asia.
Han kunne dessuten. på
de seminarer
som der skulle holdes.
stå fram som «brukeren»
av det system som firmaene har levert utstyr til
opp gjennom tidene her i Norge.
Det er riktig at jeg i mai i år
ledet en delegasjon
for Norges eksportråd til Sørøst-Asia. Det ble holdt
seminarer i Thailand og på Filippinene om norsk teknologi i forbindelse
med vannkraft
og elektrisitetsutbygging. Tilsvarende
seminar ble holdt
også i Malaysia. Norsk industri som
har levert utstyr til kraftutbyggingen
i
Norge deltok med informasjon
om
sine produkter.
Dessuten ble det fortalt om norske kredittmuligheter
og
-betingelser.
Deltakere i de respektive land kom
fra Elektrisitetsforsyningen
og fra de
myndigheter
som steller med den. Interessen for det de norske representantene hadde å fortelle var stor. Sikkert
er det at seminarene
bidro til øket
kunnskap i disse land om mulighetene
for å handle med norsk industri på
dette området.
forteller direktør Asbjørn V injar i en samtale med Fossekallen.
Er ii konkurransedyktige?
Konkurransen
pa denne delen
av det intenasjonale
marked er meget
stor. Norske
firmaer
ha; tydeligvis
vanskeligheter
på grunn av omkostFOSSEKALLEN
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Over i pensjonistenes

rekker
Den 31. august i år ble Einar Lieshagen og Sverre Sæther pensjonister. De
fratrådte etter lang tid i SK's tjeneste.
De er begge bosatt på Østre Toten og
er naboer.
For oss som er tilbake i SK og som
har vært deres daglige arbeidskamerater, føles det rart å ikke se dere på arbeidsplassen lenger. På den annen side

ningsnivået her i landet, men at de
kan levere godt og hensiktsmessig utstyr er det ingen tvil om. Det ser ut til
at NVE kan hjelpe norsk industri i
deres markedsføring i utlandet ved å
informere om det system som utstyret
inngår i. Spørsmålet er ikke bare å
selge, men også ta risikoen ved å
kjøpe. Her er det alltid to parter. Det
er ikke usannsynlig det kan bli trukket veksler på NVE også på dette
felt i tiden som kommer.
Var du pålagt andre oppdrag i
forbindelse med reisen?
Etter oppholdene i Bangkok og i
Manila dro jeg etter anmodning fra
norske myndigheter til Burma for å få
et inntrykk av energisektoren og særlig elektrisitetsforsyningen der. burma
synes å være interessert i et øket
samarbeid med Norge. Inntrykkene
derfra ble mange og dype. Burma har
vært og er for så vidt fremdeles et
temmelig lukket land. Det har hittil
ønsket å utvikle seg uten for sterk påer
Buddhismen
virkning utenfra.
sterkt forankret i Burma. Den skaper
likhet mellom menneskene. De har en
sosial struktur som kan være en av
årsakene til at de gjerne vil samarbeide med Norge. Muligheten for et videre samarbeid mellom Norge og
Burma vurderes av myndighetene i de
respektive land. Norsk industri stiller
seg noe avventende, men bør etter
min oppfatning prøve å komme inn
med sine produkter i Burma, slutter
Asbjørn Vinjar som sikkert ikke har
lagt sin siste oppgave i uhjelpssammenheng bak seg.
Sv. Skara
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har dere gjort dere fortjent til en hvilepause etter så lang arbeidsdag. Dere
har begge over 30 år i SK's tjeneste, ja
Einar Lieshagen har vel nærmere 40
år.
Hele det sørlige Norge har vært
deres arbeidsområde. Det er umulig
for meg å gå i detalj om alle steder dere
har vært, og alle de oppgaver dere har
vært pålagt i denne tiden. Men som ett
monument over deres livsverk, står i
dag, mange kraftoverføringslinjer og
som dere har
transformatorstasjoner,
vært med på å bygge. De vitner om
manns verk, og dere fortjener all honnør.
På en liten tilstelning i forlegningen
på Minnesund i forbindelse med deres
fratreden, viste også etaten SK sin
takknemlighet til dere ved de gaver

dere ble overrakt. Jeg beklager at jeg
ikke kunne være til stede ved denne
anledning, men jeg respekterer dere
ikke mindre av den grunn.

Einar Lieshagen.

Sverre Sæther.

Vi har hatt mange gode dager sammen, både på stasjoner og linjer. Dere
har også mange ganger ytet mere enn
full innsats, når storm og uvær truet
med å ødelegge kostbart utstyr og materiell. Arbeidet gikk alltid foran alt.
Mange fine minner har dere også fra
skog og fjell i vårt vakre land.
Jeg vil alltid huske dere som gode
arbeidskamerater, ja reale kompiser,
aet er det dere er.
Jeg ønsker dere alt godt i fremtiden,
og at dere ofte tar frem spaden og prøver krefter, også som pensjonister.
Magnulf Aanvik

Over og ut etter 15 år
Mer ån hålften av alle våre civilingenjärer år tekniskt oanvåndbara efter at de fyllt 40 år!
Bertil Håård, chef för STFanser det
Ingenjörsutbildning,
mycket allvarligt att våre tekniker blir «för gamla» efter bara
15 års yrkesverksamhet.

—Efter högst 15 års teknikutveckling bakom hans rygg år
så gott som alle hans tekniska
kunskaper passè.
«Elteknik» (Svensk tidsskr(t)

Kalles refieksjoner:

Gløm ikke nyhetene,
herr redaktør!

Kjela kraftverk ble
satt i drift i juni
— uten besøk av
statsråd (se nr. 1)
og uten omtale i
På
Fossekallen.
grunn av det gule
kortet fra Leirdøla
hadde du bedt en
om å skrive i nr. 7,
men denne mannen svikta. Sjølsagt fritar ikke detde deg for ansvaret for at bladet
inneholder viktige
hendinger.
Så lenge det er framgang, er det
håp. Jeg er en tålmodig mann, og
derfor nøyer jeg med med å gi deg
nok et gult kort. Neste kraftverk er
Oksla i januar og Sima i februar.
I mange eventyr skjer forunderlige
ting når midnatt-timen slår. Man stiger ned av sin sokkel, vandrer omkring og løser menneskenes problemer i nattens mulm og mørke. Imidlertid må man være tilbake på plass
før soloppgang.
Med en hovednøkkel under hatten
kunne jeg ønska noe slikt i virkelighetens verden. Da ville du ha oppdaga,
herr redaktør, at nyheter på en mystisk måte hadde blitt tilføyd i korrekturen.
KA LLE

Surpompen Kalle
Hva er det som går av deg, Kalle? Vi,
dine gamle kompiser fra mange anleggsplasser rundt omkring i vårt
lange land gjennom mange år, kjenner deg ikke igjen. Du er blitt så sur
og negativ, Kalle, og det ligner ikke
deg. Alt og alle kritiseres i spalta di.
Du kan da vel aldri ha tatt skade på
sinnet etter å ha .flytta ihop med
i hovedstaden? Det
«NVE-kremen»
skal være .flere der som har det litt
problematisk i så måte, har feg hørt.
I gamle dager var det andre boller,
da Kalle. Hus'er du håssen vi sleit og

streva mange ganger? Da var det du
som gikk i spissen, som aldri sto i beit
for noe som helst. Det kunne gå hardt
.for seg mange ganger, da gjenlyden av
salvene rullet som tordenbrak mellom
fiellsidene, men du gulpa da aldri surt
den gangen. Tvert-i-mot var du den
positive.
-

.

.

(

A

Vi .forstår oss ikke på redaktør'n
heller som bryr seg om å ta inn, i det
ellers så .fine bla's sitt, dissa oppstøta
dine. Han må famen være ein .fin og
romslig kar! Men, nå har ikke v i
tenkt å .finne oss i detta lenger. Skal
du Kalle, •ortsette som talsmann .for
oss gamle gutta, .får du ta skjea i ei
anna hand. Du .får heile verden til å
tru at vi er en gjeng surpomper, og det
vil vi ikke ha sittende på oss, bare
såvidt du veit det. Du var en harding
til å svinge slegga, men blyant er
blyant — og den må du lære deg til å
håndtere på en .finere måte, om du
forstår hva vi meiner.
Nå, som du veit håssen vi gutta ser
på det, vil vi også du skal veta at noen
må være våken og rette .fingeren i
været hvis det bærer .fullstendig over
skaftene. Det er bare at du har blitt så
endisig og sur, Kalle. Sving din vidbremmede hatt og stem i med en glad
rallarsang i blant. Kan du ikke det,.får
du heller holde kjeften din, Kalle!
Med rallarhilsen
FLINTSTONE
Fossekallen er et blad der vi legger
an på en frimodig meningsbrytning i
spaltene. Vi finner derfor ingen grunn
til å stoppe Kalle så lenge han beveger
seg noenlunde innenfor rimelighetens
grenser.
Red.

Færre
fremmedord,
takk!
Ettersom jeg er ganske ny her
NVE, så har jeg holdt meg litt
på avstand for å se hvordan det
hele fungerer, og jeg må si meg
godt fornøyd med arbeidsmiljøet her.
Men det er en ting jeg godt
kunne tenke meg å sette fingeren på, og det er bruken av
fremmedord, for jeg mener at
har vi et morsmål, så skal vi
bruke det. Det er ingen mening
i å «ape» etter de store «forståseg-på'ere» fra utlandet som
kommer med ord for en gjenstand (ting) som vi godt kunne
ha oversatt til norsk. Det er jo
selvfølgelig klart at noen ord
går det praktisk talt ikke an å
fornorske, men så langt det er
mulig synes jeg at vi skal gå inn
for å få et godt norsk språk så
både unge og gamle forstår hva
dere sier.
Det er nemlig en kunst å
snakke rett norsk, og den kunsten er det bare noen få som
klarer (ennå i hvert fall).
Så kjære kollega, vis at også
d u kan klare å snakke det
norske språk riktig.
Hilsen
Anne Halvorsen
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Et nytt nummer av Fossekallen
foreligger, og vi finner det betimelig å minne om at fristen for innlevering av stoff til blad nr. 9 i år
løper ut i disse dager. Det vil med
andre ord si at nå er det hastverk
igjen med hva du eventuelt måtte
ha på hjertet. Fossekallen er som
kjent, åpen for det meste — for
alle!
V1 gjør også merksam på at
fristen for stoffinnlevering til årets
siste nummer — nr. 10 — løper
ut så tidlig som 9. november.
Merk det!

NVE's personale
Endringer i juli og august 1979
Nytilsatte:
Antonsen, Astrid
Bryhn, Hans
Eggerud, Halvor
Engesæth, Arne
Flaata, Olav
Gausvik, Kjetil
Halvorsen, Anne
Hansen, Reidun S.
Hanssen, Kai H.
Haugli, Ola
Hoff, Jan Helge
Horn, Nicolay
Horne, Petter
Jokobsen, Halvor
Kavli, Evy
Knutli, Arvid
Kvisberglien, Jan
Kaasa, Terje
Lawrie, Eric
Lorentsen, Edgar
Mathisen, Finn Ove
Myhre, Karl B.
Nilsen, Bjørg
Offerdal, Kristen
Pladsen, Magne
Samuelsen, Einar
Skodje, Gerd Janne
Solberg, Torbjørnm
Solberg, Erling
Soleng, Torbjørn
Steine, Kirsten Hiim
Stub, Eva Vigdis
Sund, Svein Helge
Thorsen, Kjell
Trå, Bjarne
Øen, Gunnar
Økland, Terje

Ktr.ass.
Fagarbeider
Fagarbeider
Konsulent
Driftsarbeider
Maskinm.assistent
Tegneassistent
Ktr.assistent
Maskinist
Driftsarbeider
Ingeniør
Ingeniør
Avd.ing.
Spesialarbeider
Ktr.fullm.
Spesialarbeider
Fagarbeider
Ingeniør
Ingeniør
Driftsarbeider
Maskinm.assistent
Førstesekretær
Ktr.fullm.
Maskinm.assistent
Driftsarbeider
Fagarbeider
Ktr.ass.
Ingeniør
Overingeniør
Ingeniør
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Overing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Drifsarbeider
Avd.ing.

Ulla-Førre-anleggene
Sylling trafostasjon
Mår kraftverk
AJ
Nore-verkene
Vestlands-verkene
SBG
VA
Glomfjord kraftverk
Vågåmo trafostasjon
Ulla-Førre-anleggene
SEA
SBS
.Mår kraftverk
AAA
Rana-verkene
Område 3
SEL
SKG
Glomfjord kraftverk
Porsgrunn trafost.
AJ
AAØ
Vestlands-verkene
Nore-verkene
Mår kraftverk
SAA
Ulla-Førre-anleggene
EE
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
EA
Ulla-Førre-anleggene
EEM
Ulla-Førre-anleggene
Vestlands-verkene
SEA

Avansement og opprykk:
Akselsen, Kåre
Brattbakk, Bjørnar
Christiansen, Stein
Frognerhagen, Halvor
Gravås, Johannes
Heimark, Rune
Martinsen, Gunnar
Maurseth, Aud Eli
Molkersrød, Kjell
Norclal, Berit

Maskinmester
Avd.ing.
Førstekonsulent
Spesialarbeider
Avd.ing.
Spesialarbeider
Førstesekretær
Ktr.fullm.
Avd.ing.
Tegner

Tokke-verkene
EKT
ESF
Nore-verkene
SBM
Mår kraftverk
AP
Eldfjord-anleggene
VVT
VU

Trykk:

Haakon

Arnesen

A/S,

Oslo

Olsen, Svein Brå then
Skjørestad, Rolf
Svendsen, Vidar N.
Wetterhus, Nils
•

Maskinm.assistent
Førstesekretær
Avd.ing.
Spesialarbeider

Vestlands-verkene
SK-Lillesand
VVT
Nore-verkene

Fratredelse med pensjon:
Førstektr.fullm.
Brænd, Ellen
Gikling, Harald
Damvokter
Røv, Ivar
Maskinist
Søyseth, Ola
Maskinmester
Tvedt. Daniel
Overing.

VH
Aura-verkene
Tokke-verkene
Aura-verkene
Tokke-verkene

Fratredelse, annen:
Devold, Ivar
Ekre, Jan Haavard
Erstad, Ivar
Fladeby, Tove M.
Furseth, Ingrid
Glesåen, Jostein
Gundersen, Thomas
Hauge, Jostein
Isaksen, Per-Kristian
Jensen, Hanna
Johansson, Nils
Karlsen, Gunnar
Kyrkjeeidet, Haakon
Magnussen, Mona
Michelsen, Knut
Nylund, Lise T.
Nylund, Reidar
Stange, Helge
Syverinsen, Ola
Sæter, Anders
Torgersen, Bodil
W ikborg, Hanne
Øvergaard, Mikael
Aakvik, Margaret

SVK.
SK-Hokksund
Vestlands-verkene
AAØ
idfjord-anleggene
SK-Melhus
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
SBG
AAA
SBP
SBG
SBP
SAA
SAA
SBG
SDS
AP
SEK
VU
VA
AAA
AE
VF

Sjefingeniør
Stikn.formann
Ingeniør
Førstekonsulent
Ktr.fullm.
Overing.
Overing.
Ingeniør
Ifigeniør
Ktr.ass.
Avd.ing.
Tegneass.
Overing.
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Tegneass.
Avd.ing.
Konsulent
Overing.
Overing.
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Ktr.fullm.
Ktr.ass.

Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 —Maj.
Oslo 3.

