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Denne gang kan vi presentere et forsidebilde av spesiell karakter for våre lesere.
Det viser vår minste og vår østligste stasjon som ikke ligger i Norge i det hele
tatt, men i det nord-vestlige hjørne av
Russland. Sjefingentør Lars Frydendal
har vært der — reportasje side 4.
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Ved årets slutt
Julehøytiden nærmer seg. Der er tid for å ta en stund til rolig
ettertanke.
Året 1982 har hatt mange høydepunkter som det er verd å
minnes. Vi fikk Høyesteretts befriende dom i Alta-saken i
februar. I juni åpnet vi landets største kraftstasjon, Kvilldal, der
M. Kongen kastet en helt spesiell glans over en strålende
dag. Og vi fikk i samme måned en innstilling fra det utvalg som
skulle vurdere NVE's framtidige organisasjon. Det er en sak som
vil følge oss også inn i 1983, og som vil være omfattet med stor
interesse av alle ansatte i etaten helt til Stortinget setter den
endelige sluttstrek. La oss håpe at vi denne gang får en klar og
endelig avgjørelse.
Før vi tar fatt på et nytt interessant arbeidsår, kommer julen
inn som en fredelig pust i bakken. Vi legger for en stund alle
oppgaver til side og lar roen og freden sige på.
Takk til alle i NVE for godt samarbeide og god arbeidsinnsats
i det år som nå ebber ut.
Jeg ønsker alle ansatte og pensjonister med deres familier en
god jul og et godt nytt år!

•

Trekk fra vår
virksomhet
i 1982
Det kan være naturlig nå ved slutten av året å summere opp noen
inntrykk fra vår virksomhet i 1982.
Når det gjelder vår omverden,
kan vi nesten snakke om tiden før
og etter den 26. februar 1982. Den
dagen la Høyesterett frem sin dom i
Alta-saken. Dommen var enstemmig, og velsignet entydig og klar i
sine konklusjoner.
Etter dommen er mye av kritikken mot NVE og motstanden mot
vannkraftutbygging blitt bortb. Nå
betyr ikke det at vi slipper strid
omkring nye utbyggingssaker. Men
de som ut fra ideologiske eller andre grunner protesterer, er etter Altadommen fratatt en god del usaklige argumenter.
Et annet forhold kan også ha
ført til mindre motstand mot videre
vannkraftutbygging; nemlig at det
etter hvert begynner å gå opp for
noen og enhver at vi ikke har noe
bedre å sette i stedet dersom vi skal
dekke en økende kraftetterspørsel.
Kjernekraft, kullkraft og oljekraft
er både dyrere enn vannkraft og
har hver for seg langt større miljøproblemer. En så verdifull ressurs
som gass er det galt å brenne opp
for elektrisitetsproduksjon dersom
det ikke foreligger helt spesielle
problemer med transport av gassen.
Bølgekraft, vindkraft og solkraft
er slett ikke det som mange håpet.
Dermed er ringen sluttet, vi er tilbake til vannkraften igjen. Så lenge
vi har vannkraft å bygge ut med en
rimelig belastning på natur og miljø, er det den beste måten å løse
kraftproblemene på i vårt land. Vi
får bare forsøke å redusere forbruksveksten mest mulig ved sparetiltak og energiøkonomisering på
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alle felter. I dette arbeidet bør vi
strekke oss opp til en kostnad for
hver innspart kilowattime som
minst ligger på høyde med det å
bygge ut og skaffe frem ny kraft.
Her står el- eller energiverkene
overfor et utfordrende arbeidsområde.
En annen sak som har stått sentralt i 1982, er spørsmålet om å
utnytte mest mulig av den tilfeldige
kraften innenlands. Det er en ideell
løsning i vårt land å få et fleksibelt
brukermarked som kan nytte tilfeldig kraft når den er å få, og som
kan gå over på olje i de få årene
nedbøren svikter. Dette kan vi bare
få til ved en større bruk av elektrokjeler til oppvarmingsformål i
større bygg og til prosessdamp i
industrien. Det er store kraftmengder det dreier seg om, ca. 8 TWh i
et år med midlere nedbør. I tillegg
til denne «ordinære» tilfeldige kraften kan vi utover i 80-årene få
ekstra kvanta

Nå kan det ta tid å få til en
virkelig omfattende økning i bruk
av elektrokjeler. Det er heller ikke
målet å utnytte absolutt all tilfeldig
kraft på denne måten. I mange år
vil vi fortsatt eksportere tilfeldig
kraft til våre naboland. I tørre år vil
det dessuten bli nødvendig å importere store kraftkvanta. Det gjør at vi
for tiden vurderer en utvidelse av
kabelforbindelsen til Danmark ved
å legge &I eller to nye kabler. Derved kan vi unngå å bygge store
varmekraftverk i Norge for tørrårssikring.
Selv om vi ser med bekymring på
fastkraftdekningen mot slutten av
dette tiåret, er det hyggelig til sliatt
å kunne si at magasinfyllingen for
tiden er slik at vi ikke venter noen
problemer med kraftdekningen i
vinter. Alle kan uten bekymring
nytte den elektrisitet de ønsker til
lys og varme gjennom en mørk og
hustrig vinter.

å ta vare på. Dersom

den kraftintensive industrien fortsatt går med redusert produksjon,
og ikke selger ledig kraft tilbake på
langsiktige avtaler, slik at den kan
avsettes som fastkraft, må den kraft
industrien ikke gjør bruk av, selges
på det tilfeldigekraftmarked. I 1982
vil det dreie seg om ca. 3 TWh.
For å få til en slik utvidet innenlands bruk av tilfeldig kraft, må det
tas i bruk et prissystem som gjør det
attraktivt å bruke elektrokjeler.
Samkjøringen har fulgt opp hovedstyrets initiativ i fjor høst med
forslag til løsning av prisspørsmålet.
Nå håper vi at elektrisitetsverkene
går inn i en aktiv salgspolitikk. Det
står nå til dem om vi skal få en
nasjonaløkonomisk riktig bruk av
denne svære energiressursen.
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Bryterrevisjoni Austerveg:

På NVE oppdragmellomBorisGlebog Zapoliarny
Av Lars Frydendal

Nesten alle i vesenet kjenner navnene på de største stasjonene. Kjempene Kvilldal og Sima har alle hørt om. Men hvis
en stasjon er den største så må det også finnes en som er den
minste. Den er det nesten ingen som kjenner til. Stasjonen
ligger utenom det øvrige nettet. Det finnes andre stasjoner
som ligger nord for denne, men det finnes ingen NVE stasjoner øst for denne. Den ligger øst for Istanbul, ja lengdegraden er omtrent som for Alexandria. Stasjonen ligger ikke i
Norge i det hele tatt, den består bare av et enslig koplingsfelt
i en T-avgrening på linje mellom Boris Gleb og Zapoliarny
ved Pasvik-verkene i det nordvestlige hjørnet av Russland.
Stasjonen er bygget for å gi en støtteforbindelse fra det sovjetiske Kola-nettet til nettet i Finnmark. Den kopler en
linjestubb på ca. 10 kilometer mellom
kraftverket Boris Gleb på russisk side
av grensen og Kirkenes by på norsk
side. NVE har en kontrakt som gir
rett til å kjøpe kraft fra det russiske
nettet for støtte for forsyningen av
Finnmark. Når denne forbindelsen ligger inne skal det i følge kontrakten
opprettes et skille mellom Kola-nettet
og det skandinaviske nettet.
Også de små stasjonene trenger vedlikehold, om enn ikke i samme mengder som de store. Det ordinære, løpende vedlikehold av NVE's minste
stasjon skjøttes ordinært av personellet
ved Boris Gleb. Det som har vært
NVE's oppgave har vært å sørge for
hovedrevisjon av bryteren. Dette har
som regel vært utført av leverandørfirmaet. I år bestemte vi oss for å gjøre
det selv.
Fra Innset-verkene ble det sendt en
gruppe bestående av: L. Frydendal, E.
Jakobsen og 0. Rotvik for å foreta revisjon av bryteren samt befaring av
linjen fra stasjonen til grensen.
I Kirkenes startet vi i grensekommissariatet der vi fikk utlevert våre
kombinerte visa og legitimasjoner der
de sovjetiske og norske grensekommisærer ga oss tillatelse til å passere ved
grensemerket 230.
Grensemerke 230 fant vi bak porten
ved Storskog der en hullet grusvei
førte gjennom skog av lauvete småbjørk til to bommer med to meters av-
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stand. Grensen gikk midt i mellom
bommene.
Grensekommissariatet
hadde tildelt oss to tolker, en kaptein
og en løytnant og sammen ventet vi på
avtalt klokkeslett.
Et halvt minutt før kom to russiske
offiserer fram mot bommen fra russisk
side. «Våre» offiserer stilte opp ved
bommen og vi sivile stilte opp så pent
vi kunne bak dem.
Honnør, opp med bommene, ny
honnør og så fram og hilse på. Også
sjefen for kraftverket Boris Gleb, direktør Siderov, var møtt opp for å ta i
mot oss.
Vi lastet over utstyr og materiell til

russiske biler og kjørte gjennom bommer, porter og gjerder fram til Boris
Gleb.

Boris Gleb
Boris Gleb er et lite samfunn for seg
med kraftstasjon, boligfelt og butikk.
Alt ble bygget av norske firma på 60tallet så alt så ganske hjemlig ut, det
var bare bokstavene som var snudd
andre veien. Et fremmed trekk var
vakttårnet på knausen bak stasjonsbygningen.
På selve stasjonsbygningen pranget
Lenin's slagord om kommunisme og
elektrisiteten. Et annet fremmed trekk
var at i tillegg til plakatfloraen fra det
som må tilsvare «Vern og Velferd» var
også kommunistpartiet
representert
med sine plakater.
Et trekk som derimot virket meget
hjemlig var at en ikke var klar med
koplingene på det avtalte tidspunktet.
Det ga god tid til kaffe og en prat før
vi gikk på selve jobben.

Militær tolking
Å snakke via tolk er uvant. Vi hadde
to russiske og to norske, to kapteiner
og to løytnanter. Det skulle være like
mange og like grader på hver side.

Bryterrevisjonens samlede stab foran den norske transformatorstasjonen i Boris Gleb.

det med tsarfamiliens våpenskjold —
samt flere kulehull fra krigen.
Vi tok bilder midt på dammen, der
grensen gikk. Det var egentlig brudd
på reglementet, fra norsk side fikk vi
ikke fotografere sovjetisk territorium
og fra sovjetisk side fikk vi ikke fotografere norsk territorium. Men når vi
var midt på grensen var det ikke så
greitt å bestemme hva som var utgangspunktet, og dermed hva som
skulle være forbudt.

ORCE

«Landhandel»
med kuleramme

Midt over denne dammen går grensa mellom Norge og Sovjet. På bildet av deltakerne
«revisjons-ferden»: Foran f.v. 0. Rotvik, E. Jacobsen og to sovjetrussere — Romanov og
Liktarovitsj. Bak: Øyslebø (t.v.), Siderov og L. Frydendal.

Totalt hadde vi i løpet av tre dager
med oss en norsk og en russisk kaptein, en norsk og en russisk løytnant,
en norsk og en russisk fenrik, en
russisk sersjant og to russiske menige
som var sjåfører. Sjelden har noen
vært så godt passet på på jobben.
Det var vel ikke så greitt for tolkene
heller. Det inngår vel ikke i pensum at
noe som høres ut som «rasjidinitsjl»
er det samme som en skillebryter. Da
vi også hadde fått avklart at det for
tolkene mystiske begrep «knivjord»
måtte tilsvare det hjemlige jordkniv
ble det etterhvert klart at koplingene
var ferdige og at det var klart for
arbeidstillatelse.
Det nære naboskapet med Ishavet
viste seg i en sur nordavind som
trengte seg gjennom kjeledressen, presset seg innunder hjelmen og bet i
ørene. Jobben gikk lett og greit, bryteren var i meget god forfatning.
Linjebefaringen ga heller ingen ubehagelige overraskelser. Ledningsmester Maximov imponerte ved å gå linjebefaring i hatt og frakk.
Kraftverkets inntaksdam lå med den
ene enden på norsk side. Problemet
var blitt løst ved at russerne hadde fått
låne en bit av Norge slik at de fikk
damfeste. Til gjengjeld hadde de lånt ut
en bit av Russland litt lenger opp i
vassdraget, slik at et norsk kraftverk
fikk damfeste. Grensen gikk midt over
dammen, men grensegjerdet gikk oppe
ved vakttårnet på norsk side av grensen.
Verkstedene og lagrene som hørte
til kraftverket var så store og romslige
at de aller fieste hjemlige maskinmestre ville blitt grønne av misunnelse.

20 tonn høy
slått med ljå
En opplysning som overrasket oss var
at Boris Gleb kraftverk hadde en kvote på 20 tonn høy som skulle leveres
til landbruksmyndighetene
i Pasvikdalen. Dette slo man med ljå på forskjellige slåttemarker rundt omkring.
Man hadde allerede 12 tonn av kvoten inne. Det vi ikke fant ut var om
denne kvoten var pr. GWh, men dersom det så var, så skulle det bety at
f.eks. Eidfjord skulle levere 400 tonn
høy — slått med ljå.
Vår status var noe mellom «firmafolk» og gjester. Vi ble invitert på middag og fikk smake «Russkaya» vodka
og «Moskovskaya» øl. Ølet var datostemplet og burde drikkes innen 10
dager, dermed ble det levert med en
god unnskyldning for å ta seg en øl.
Blant annet kunne man by på noen
usedvanlig velsmakende tomater. Disse stammet fra det fjerne Astrakhan
ved det kaspiske hav.
Når arbeidsdagen var slutt dro vi
tilbake til Kirkenes. Ved grensen ble
ritualet fra morgenen kjørt baklengs
og neste morgen igjen forlengs.
Siden bryteren var i meget god
stand fikk vi også tid til en liten
sightseeing innenfor den tiden som
var satt av for jobben. Vi dro over
dammen til kapellet som hadde gitt
navn til Boris Gleb. Dette kapellet var
den nordvestlige utposten i det russiske riket. Det var kapell under klosteret i Petsjenga som igjen var underkloster for det mektige klosteret Valamo som lå på Valamoøya i Ladoga.
Klokka som hang i tårnet var, i sin
tid, en gave fra tsarinaen. Den var pry-

Butikken som var «landhandel» for
dette lille samfunnet var nokså ulik
våre hjemlige. I tillegg til dagligvarene
førte nian champagne fra Georgia og
konjakk fra Leningrad. Navnet på butikken, «Måtte Lenins navn leve
evig», lå jo også langt borte fra de
hjemlige «Snarkjøp» og «Matsenter».
Kalkulatoren var en kuleramme, det
gikk i alle fall ikke noe merkbart langsommere.
Jobben var gjort. Vi etterlot koppnøkkel og fastnøkkelsett
som stasjonens verktøy før vi dro tilbake til Kirkenes der vi kunne erklære «Den
norsk-sovjetiske arbeidsbrigade» for
oppløst og begynne å tenke på hvordan vi skulle ta neste revisjon.

Gledelig nytt fra
personalavdelingen:

Kontraktsavlønning
Etter gjentatte kontakter med
Forbruker- og administrasjonsdepartementet — så vel muntlig
som skriftlig — har NVE fått
utvirket en ordning med kontraktsavlønning for sentrale stillinger ved våre kraftanlegg.
Kontraktslønnen går opp til
kr. 216 650, — pr. år for den
høyest lønte stillingen. I den
oppgitte lønnssats er innebygget
kompensasjon som ordinært utbetales i tillegg til lønnen for
regulativfestede stillinger.
Dette bare som en kort orientering om den anledning vi nå
har fått utvirket til å nytte kontraktsavlønning. Vi vil i neste
nummer av Fossekallen gi en
mere detaljert orientering om
ordningen.
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GeneraklirekterSigmundLarsen,NVE,til norskkraftforsyning:

Betydelige energimengder, olje
og elektrisitet, kan i dag innvinnes
til kostnader som er langt lavere
enn hva det koster å skaffe ny
energi. Denne prosessen er i gang,
men jeg har en følelse av at den
burde ha kommet lenger, sa NVE's
generaldirektør Sigmund Larsen
et foredrag i Polyteknisk Forening Norsk Energiforening
i
Oslo nylig.
Larsen framholdt at knapp tilgang på ny elektrisitet fra vannkraft, samt økende kostnader for ny
kraft og høye priser på olje tilsier at
energiøkonomiseringstiltak
også
bare vil få økende lønnsomhet i
årene som kommer. Dette er tiltak
som først og fremst må gjennomføres hos forbrukerne i industrien,
annen næringsvirksomhet og i husholdningen.
— Men det trengs konkret veiledning om hvilke tiltak som kan
gjennomføres, det trengs finansiering av tiltakene — og det trengs
tilstrekkelig slagkraftige organer

•
Norge er et topp begunstiget

land når det gjelder energi-ressurser. Når vi forteller utlendinger om våre problemer med
elektrisitets-oppdekningen, får
vi det kontante svar at «hvis dere
har problemer så må dere ha
skapt dem selv».
Den største fell i norsk energipolitikk er at vi ikke for lengst
har sørget for å være noe på forskudd når det gjelder elektrisitetsforsyningen.
Ekspedisjonssjef
Hans-Ludvig
Dehli, Olje- og
energidepartementet,
i Norsk Energiforening.
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som kan besørge veiledningen og
finansieringen, samt kontrollen av
tiltakene. Ingen er nærmere til å ta
dette ansvaret enn elektrisitetsverkene selv, sa Larsen.
Han viste videre til at det også vil
være i samsvar med myndighetenes
mål om at elverkene skal utvide sitt
ansvarsområde og bli energiverk
om de nå tar opp energiøkonomisering på sitt program.
Oslo Lysverker kan stå som et
godt eksempel, mente Larsen:
Her tilbys privatboliger, borettslag, offentlige bygninger og
næringslivet veiledning av fagfolk.
Økonomiske bidrag og lån tilbys
for gjennomføring av anbefalte tiltak.
I andre land, med knappere
og dyrere tilgang på energi enn hos
oss, er energiøkonomisering drevet
systematisk i lengre tid. Det er ofte
kraftselskapene som har ført an.
Og strømforbruket vil gå ned
uten at kraftselskapene vil sage av
den gren det sitter på, fortsatte Lar-

•
— Når det gjelder tid for planlegging og konsesjonsbehand-

ling, er Breheimen et skrekkens
eksempel.
Fra planlegging av Tokkeanleggene startet til første maskin var i drift, gikk det 7 —8 år.
Det er sannsynlig at tilsvarende
tid for Breheimen-prosjektet vil
bli 25 år. Øvre Otta blir enda
verre.

Kraftverksdirektør Sigurd
Aalefjær,
Statskraftverkene,
Norsk Energiforening.

sen: — Dette kan utsette bygging
av nye kraftverk, og selskapene vil
få en avkastning på de midler som
lånes ut til abonnentene.
Det ligger en stor utfordring
foran norsk kraftforsyning på dette
feltet. Oslo Lysverker har gått
foran, fylkesverk og regionale
kraftselskaper i områder med de
knappeste vannkraftreserver, ser
ut til å følge opp. Oppgaven kaller
på en konsentrasjon av ressursene
innen kraftforsyningen i en eller
annen form, framholdt han.
Hvis kraftforsyningen lykkes
å ta denne utfordringen burde
energiøkonomisering — ved siden
av ny vannkrafttilgang — kunne bli
det betydeligste bidrag til å sikre
vår kraftbalanse forbi den vanskelige perioden omkring 1990. Det vil
tøye våre gjenværende vannkraftkilder enda lengre inn i fremtiden.
Dermed vil vi kunne basere ossidet
alt vesentlige på vannkraft til godt
over årtusenskiftet, sa generaldirektør Sigmund Larsen.

— Ugunstige

konj ukturfor -

hold for næringslivet 1 Østfold, særlig innen industrien,
har hittil ikke ført til noen
særlig sterke krav om energitilgang. Men Østfolds dilemma
er likevel at man arbeider for å
få en positiv konjunkturutvikling — med økt etterspørsel etter elektrisk energi —
som man ikke har noen særlig
utsikt til å kunne tilfredsstille!
Trolig vil Østfolds fastkraftunderskudd være større enn 1
alle andre fylker etter 1985.
Fylkesordfører
Carl E. Wang,
Østfold, under
foredrag i Norsk
Energiforening.

äg blir heller ikke mulig å nå, sier generaldirektørLarsen.

— Energimeldingen i 1980 satte 106 TWh fastkraft
(garantert kraft) som utbyggingsmål for 1990. Den
nåværende regjering har i Stortingsproposisjon 130
redusert målet til 104.7 TWh innen 1990.
I forhold til forbruksutviklingen vil dette utbyggingsmålet for garantert kraft bli for lavt. Det er
også, med de forsinkelser vi må regne med, tvilsomt
om det kan nås.
Det virkelige forbruket lå i 1980 1.7 TWh over og i
1981 2.1 TWh over energimeldingens prognoser, og
ser i 1982 ut til å bli nærmere 4 TWII over antagelsene i energimeldingen.
Slik skisserte generaldirektør Sigmund
Larsen i Norges vassdrags- og elektrifor
sitetsvesen (NVE) situasjonen
norsk kraftforsyning under sitt foredrag i Norsk Energiforening i Oslo nylig.
Forbruket, utenom kraftintensiv industri, for de første ni måneder i år
ligger 5.6 prosent over tilsvarende periode i f.jor. Det ligger dermed for 1982
an til et forbruk på ca 4 TWh over
energimeldingens basisprognose. Det
til tross for at den alminnelige industri
går med redusert kapasitet og til tross
for en viss grad av skjult rasjonering,
sa Larsen.
Fra olje til el
Økningen skyldes særlig overgang fra
fyringsolje og parafin til elektrisitet.
Salget av parafin har blitt nærmere
halvert fra 1979 til 1981, en nedgang
som fortsetter i 1982. Det er her fortsatt et betydelig potensiale for videre
overgang til elektrisitet, sa Larsen.
Utbyggingsmålet fram til 1990 er
redusert, men blir det mulig å nå selv
de 104.7 TWh som nå er fastsatt som
mål?, spurte Larsen — og ga selv dette
svaret:
— Energimeldingens mål for 1985
på 94 TWh er sikret gjennom de
konsesjoner som er gitt og med de
anlegg som er under bygging. De prosjekter som videre er klarlagt, vil i

tillegg til dagens produksjonssystem gi
98.2 TWh innen 1990. Da mangler
6.5 TWh.
Breheimen forsinkes?
To TWh skal skaffes fra konsesjonssøkte prosjekter som er unntatt
fra Samlet plan. Her er Svartisen/
Saltfjellet, Breheimen og Etna-Dokka
de viktigste. Men disse prosjektene vil
da ikke tåle noen forsinkelser i konsesjonsbehandling og byggetid framover.
Mye tyder på at 2 TWh fra disse
prosjektene er for optimistiske innen
1990, men de kan forhåpentligvis nås
ganske snart etter 1990.
Lite realistisk
Videre er regnet med 0.7 TWh fra
småkraft- og opprustningsprosjekter
det ennå ikke er søkt konsesjon for.
Bedre samkjøring innen kraftforsyningen skal vinne inn 1 TWh — noe
Larsen mente burde være mulig å nå
innen 1990.
— Endelig opererer Regjeringen i
Stortingsproposisjon 130 med en sekkepost på 2.8 TWh, ikke konsesjonssøkte større vannkraftprosjekter, varmekraft samt import. Regjeringen understreker selv usikkerheten ved 11
slike prosjekter på totalt 1.1 TWh,
men forutsetter likevel at de skal gi vel
1 TWh innen 1990. Det vil si praktisk

talt uten rom for beskjæringer eller
forsinkelser, hvilket jeg ut fra våre
erfaringer anser for lite realistisk.
Tørrårsfond
Det gapet som da gjenstår på 1.8
TWh, uten sikkerhetsmargin for forsinkelser og beskjæringer, kan i gode
vannår dekkes med tilfeldig kraft. Men
får vi nedbørforhold tilsvarende fastkan vi få bekraftproduksjonsevnen,
hov for til dels omfattende import fra
Sverige og Danmark, sa Larsen.
Etter 1977, da vi sist hadde netto kraftimport, begynte engrosverkene
å bygge opp tørrårsfond. Det er all
grunn til å styrke disse fondene med
de utsikter vi har fram til omkring
1990, framholdt han.
Generaldirektør Larsen understreket ellers at det bør vurderes hvorvidt
ett eller flere av de prosjekter som er
tatt med i Samlet plan for gjenværende
vassdrag, likevel bør tas ut til sluttbehandling. Det gjelder blant annet Øvre
Glomma, Tovdalsvassdraget og Gaularvassdraget.
Tilfeldig kraft innenlands
— NVE's hovedstyre gikk i fjor høst
ut med en henstilling til kraftselskapene om å legge om prissettingen overfor
sine elektrokjelkunder, slik at denne
kraftprisen ble knyttet til den såkalte
samkjøringsprisen som gir balanse mellom tilbud og etterspørsel. Vi i NVE
har ment at den betydelige men sterkt
varierende tilfeldige kraft burde gis en
best mulig innenlands utnyttelse. Både
samfunnsøkonomisk og for bedriftene
ligger det her en stor gevinst. 1 kraftselskapene har vårt utspill fått en
blandet mottagelse. Jeg håper det etter
hvert blir flere som følger opp signalene, sa Larsen.
Han kunne ellers opplyse at NVE
nå ser nærmere på om kabelforbindelsen mellom Norge og Danmark, over
Skagerrak, bør utvides med en eller to
nye kabler.
Det tidligste tidspunkt for idriftsetting av en ny kabel vil være 1987,
opplyste generaldirektør Sigmund Larsen.
FOSSEKALLEN

NR.

10-82

7

Breheimutbyggingenog
virkningerfor friluftslivet
Av Tore Rolf Lund og KnutM. Ore, Den Norske Turistforening.

Breheimutbyggingen kan gi
alvorlige
skadevirkninger
for friluftslivet. Dette er hovedkonklusjonen i en utredning som er utarbeidet av
Norske
Turistforeningers
Forbund (NTF) og Den
Norske
Turistforening
(DNT) etter oppdrag fra
Statskraftverkene.
Utredningen gir en oversikt over
friluftsaktivitetene i området, og hvordan disse interesser blir berørt ved en
eventuell utbygging av Breheimen. Av utredningen går
det fram at friluftsinteressene i området er betydelige.
Utbyggingen vil ramme midt
i hjertet av det etablerte
rute- og hyttenettet slik at
skadevirkningene for friluftslivet blir ekstra store.
Videre føler forfatterne at
manglene ved saksbehandlingen har, gjort at friluftsinteressene er kommet for
sent inn i vurderingene og
derved kan bli tillagt for liten vekt.

Iti

Ved utbygging av det lave fallet på Strynesiden blir Bodalen, Erdalen og Sunndalen
kraftig berørt. Bildet er fra Bodalseter hvor Den Norske Turistforening har en
selvbetjent turisthytte i det tradisjonelle setermiljøet. (Foto: Tore Rolf Lund).

10 turisthytter og 20 merkete ruter blir berørt av utbyggingen. Styggevasshytta
rives fordi området blir demmet ned ca. 40 m, (Foto: Harald Julsrud).

må

Lokalt og nasjonalt friluftsområde

Breheimen er et viktig friluftsområde
som brukes både av lokalbefolkning
og folk fra andre deler av landet.
Lokalbefolkningen nytter området
mest til dags- og helgeturer. Turlag fra
hele Sogn og Fjordane, Den Norske
Turistforening (DNT), Bergen Turlag
og andre foreninger arrangerer jevnlig
gruppeturer i området. Stadig flere
fjellvandrere og skiløpere finner vegen
hit på egenhånd. Mange følger de
merkete rutene og overnatter på foreningenes hytter. I påsken er det også
_—
mange som starter turen lenger nord Turer på langs av Jostedalsbreen
er blitt svært populært de siste årene. Ved utbygging
og går sørover og østover gjennom med magasin ved Fåbergstølen kan viktige retrettveier i styggvær bli stengt vinter og
Breheimen til Jotunheimen.
vår. Det kan få betydning for sikkerheten ved turer på Jostedalsbreen. (Foto: Knut
DNT og Bergen Turlag har vært M. Ore).
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aktive i området i nær 100 år. Foreningene har ca. 350 km merkete ruter
i det aktuelle utbyggingsområdet. 20
opparbeidete ruter blir direkte berørt
og delvis ødelagt. 8 turistforeningshytter og 2 private turisthytter blir
berørt. Styggevasshytta må rives siden
området blir neddemmet. Dermed ødelegges et viktig knutepunkt i rutenettet
for hele Breheimen.
Populært for brevandring og økt
trafikk

Interessen for brevandring har økt
kraftig i de siste årene. I dag er det stor
trafikk både på langs og på tvers av
Jostedalsbreen både sommer og vår.
De siste årene har særlig vårskiturer på langs av Jostedalsbreen blitt
populært. Det er anslått at rundt 1000
mennesker hvert år går langsetter hele
eller deler av breen. Det arrangeres
hvert år en rekke brekurs, breturer og
mer uformelle samlinger. Arrangementene samler hvert år flere hundre deltakere. DNT's Bregruppe, Norges
Speiderforbund, Norsk Folkehjelp,

Et magasin ved Fåbergstølen vil ødelegge, et verdifullt frilufts- og naturområde. Bildet
viser Jostedøla øverst i Jostedalen. (Foto: Knut M. Ore).

Norges Røde Kors' Hjelpekorps m.fl.
er aktive på breene i området. I tillegg
kommer en sterkt økende interesse for
brevandring lokalt gjennom lokale turlag, idrettslag, Friundervisning, osv.

GROTLI

Stort friluftspotensiale
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Det er vanskelig å tallfeste turtrafikken i Breheimen. Det eneste holdepunkt er overnattingstallet på turisthyttene og det viser en seksdobling fra
1950-årene til i dag. I dag er dette ca.
3000 overnattinger hvert år, men i
tillegg kommer en kraftig økning av
fotturister som overnatter i telt.

Breheimen har et verdifullt potensiale
for økt friluftsaktivitet, etter hvert som
turtrafikken øker i andre fiellstrøk og
stadig flere friluftsområder blir berørt
av vassdragsreguleringer og andre
inngrep.
Deler av Breheimen er allerede påvirket av vannkraftutbygging. Fire
vassdrag er allerede utbygget eller regulert. (Fortunvassdraget, Dalsdalselvi, Leirdøla og Rauddalsvatnet). Den
mest omfattende utbyggingen har
skjedd i Fortundalen hvor 11 vann er
regulert. Samtidig foreligger andre utbyggingsplaner for deler av Breheimen, hvor det mest omfattende er øvre
Otta. Det er behov for å kunne se alle
utbyggingsplanene og verneinteressene i sammenheng. På denne bakgrunn
er vi skuffet over at utbyggingsplanene for Breheimen blir fremmet uavhengig av en slik vurdering og uavhengig av det arbeid som nå pågår
med Samlet Plan for utnyttelse av de
gjenværende vannressurser.
Bevar Fåbergstølen

Hvis det likevel går slik at noe av
Breheimen blir vedtatt utbygd, vil vi
peke på noen forhold som er av størst
betydning for frilufts- og verneinteressene.
Vi vil særlig ta avstand fra bygging
FOSSEKALLEN
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av Fåbergstølmagasinet. For det første
vil et særpreget naturområde og et
viktig knutepunkt i rutenettet bli ødelagt. For det andre vil magasinet sannsynligvis umuliggjøre adkomst og retrett fra nordlige Jostedalsbreen. Vanlige opp- og nedganger her har vært
Lodalsbreen og Stegholtbreen. Fåbergstølmagasinet med bratte skredfarlige dalsider vil helt stenge adkomsten
til og fra breen på ettervinter og vår.
Dette kan få alvorlige følger for sikkerheten ved turer på langs av breen.
Lodalsbreen er i dag lett og trygg å gå
selv i styggvær. Det finnes ingen alternative retrettmuligheter i dårlig vær.
Selv om alternativ D er det minst
omfattende alternativet ved at bl.a. Fåbergstølen ikke neddemmes, mener vi
det likevel er nødvendig med noen
modifikasjoner:
Det lave fallet i Stryn må utgå
På vestsiden av breen vil utbygging av
det lave fallet få ødeleggende følger for
friluftslivet ved at Bødalen, Erdalen og
Sunndalen berøres. Ved anleggsveger,
steintiper og delvis tørrlegging av elvene vil utbyggingen rasere de mest
brukte dalene for turer opp og ned på
Jostedalsbreen fra nordvest. Etter vår
mening er Sunndalen, Erdalen og Bødalen blant de vakreste og mest storslåtte i hele landet.
Vigdøla og Kupvatnet bør ikke
reguleres
På østsiden av Jostedalsbreen må reguleringen av Vigdøla og Kupvatnet ut
av planene. Vigdalen er et meget verdifullt friluftsoinråde som brukes av
til dagsturer og
lokalbefolkningen
hvor hovedruta i den sydvestre delen
av Breheimen går. Området må bevares urørt! Videre er det viktig å sikre
adkomsten til den nordlige delen av
Jostedalsbreen via Kupvatn. Dette er
en av de mer brukte oppgangene.
Helårsveien vil dele området
Kravet om helårsvei mellom Jostedalen og Skjåk er reist på ny. En slik vei
vil endre områdets karakter og ødelegge naturopplevelsen for friluftslivet.
Selv om veien ikke inngår i utbyggingsplanene frykter vi at en helårsvei
kan bli en følge av utbyggingen.
Breheimen er et enestående friluftsog naturområde. Jostedalsbreen er det
største bremassiv i fastlands-Europa
omgitt av vill og variert Vestlands- og
Østlandsnatur. Vi håper at dette kan
bevares mest mulig som et villmarksog friluftsområde også for de kommende generasjoner.
10
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Mangler ved saksbehandlingen:
Da konsesjonssøknaden ble fremmet i
september 1980 var virkningene for
friluftsliv i ornrådet ikke tilfredsstillende utredet. Etter lov om vassdragsreguleringer er det utbyggeren som har
plikt til å utrede skadevirkningene ved
en eventuell utbygging. Dette er særlig
viktig når det gjelder de viktigste brukerinteressene i området. I Breheimen
kan det ikke være tvil om at fjellvandring og friluftsliv er svært viktig brukerinteresser.
Statskraftverkene viste til en rapport
fra 1970 om «De turistmessige og rekreative verdier i Jotunheimen og Breheimen». Denne rapporten ble utarbeidet på bakgrunn av de første planene for en felles utbygging av Jotunheimen og Breheimen. Planene er uaktuelle i dag. Videre er det bare en
brøkdel av rapporten (ca. 1 1/2 av 41
sider) som omhandler den aktuelle delen av Breheimen. Alle opplysninger
om ruter, hytter, overnattingsstatistikk
osv, er også uaktuelle siden de gjelder
i tiden fram til 1969. I tillegg må det
nevnes at faglig sett inneholder rapporten en rekke mangler og unøyaktigheter. Bl.a. var 3 hytter helt uteglemt i oversikten.
Våren 1981 henvendte NTF seg til
Statskraftverkene og pekte på manglene ved konsesjonssøknaden. Forbundet tilbød seg å bistå ved å utrede

virkningene for friluftslivet og ba samtidig om at uttalefristen ble utsatt.
Statskraftverkene gikk med på dette,
men var ikke villige til å betale mer
enn en mindre del av kostnadene ved
utredningen. Etter en del diskusjon
fram og tilbake kom man i januar 1982
til enighet om at forbundet skulle lage
utredningen for kr. 50 000, —. Man
var klar over at dette beløpet ikke var
tilstrekkelig, men det ble akseptert for i
det hele tatt å få friluftsinteressene
utredet.
Manuskriptet til rapporten var klart
og ble levert Statskraftverkene i slutten
av juni. Kartmaterialet var levert en
måned tidligere. Til tross for at alt
unntatt kartene var klar til trykking,
skulle det altså gå tre måneder før
rapporten ble trykket. Rapporten kom
derved lenge etter at Stryn og Luster
kommune hadde uttalt seg og etter at
den siste høringsfristen var utløpt.
På bakgrunn av det som har skjedd
i denne saken, sitter vi med et inntrykk
av at Statskraftverkene ikke er særlig
interessert i å få fram opplysninger om
skadevirkningene for friluftslivet. Hvis
denne holdningen også gjenspeiler seg
i Vassdragsdirektoratet og Hovedstyret, er vi redd for at friluftsinteressene
ikke blir tatt alvorlig nok. Tvert i mot
har vi en følelse av at man i denne
saken er innstilt på en relativt brutal
utbygging.

NRK-sjefGjerdeom
Breheimen-programmet:
«Kringkastingsrådets programutvalg
for fjernsyn behandlet saken meget
grundig, og det kom frem ytringer
som langt på vei ga Dem medhold i
Deres syn».
Det skriver kringkastingssjef Bjartmar Gjerde i et brev til Elforsyningens
informasjonstjeneste som svar på ELI
og NVE's klage over programmet
«Kraftprosjekt Breheimen» som ble
sendt i fjernsynet 18. august i år. Klagen over programmet gikk i korthet ut
på at det inneholdt «en rekke usannheter og unøyaktigheter».
Kringkastingssjef Gjerde opplyser
at han også selv var til stede ved behandlingen av klagen i Kringkastingsfor fjernsyn.
rådets programutvalg

Han bekrefter så det ovenstående, og
skriver videre:
«Jeg har senere vurdert programmet sammen med mine medarbeidere,
og kan opplyse at det vil bli sendt et
nytt program om kraftutbyggingen
om en tid. Det er under produksjon.»
Vi kan opplyse at NRK vil sende
13. og 14. dedisse programmene
sember, begge kl. 20.05. Det første
har tittelen «Kraftutbygging og lokalmiljøet», det andre «Kraftutbygging
og natur» — med eksempler fra SiraKvina, Aurland og Ulla-Førre. Programleder er Jan P. Jansen.
NRK-sjef Bjartmar Gjerde inviterer
ELI og NVE til å gi en vurdering av
disse programmene etter at de er
storch
sendt.

Hovedstyrets flertall går inn for:

•

d
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Utredningen om Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens organisasjon er nå ute på høring, og en skulle tro at NVE's
hovedstyre og etatens arbeidstakerorganisasjoner burde regnes
med blant de viktigste høringsinstansene. Hovedstyret behandlet saken 1. og 22. november. Etter en samlet vurdering der
fordeler og ulemper er veid mot hverandre, går hovedstyrets
flertall — de 6 ordinære medlemmer pluss en tjenestemannsrepresentant — inn for at NVE fortsatt skal være en samlet etat
under Olje- og energidepartementet. I hovedsak slutter flertallet
seg til NVE-utvalgets flertall. Hovedstyret legger avgjørende vekt
på at det brede, tverrfaglige miljøet som er bygget opp gjennom
60 år, og som har vist seg så verdifullt ved løsningen av statens
oppgaver innen vassdragsforvaltning og elektrisitetsforvaltning,
kan bevares og videreutvikles.
Et mindretall — en tjenestemannsrepresentant — anbefaler at Statskraftverkene skilles ut fra NVE og organiseres som et statsaksjeselskap underlagt Olje- og energidepartementet.
I hovedsak slutter han seg til mindretallet i NVE-utvalget. Han understreker imidlertid viktigheten av at Vassdragsdirektoratet og Energidirektoratet i et fremtidig NVE består som
selvstendige fagdirektorater og tilføres
de administrative og faglige ressurser
som er nødvendig for å opprettholde
en forsvarlig statlig vassdrags- og
energiforvaltning. Konsesjonsbehandlingen er en hovedoppgave i denne
forvaltningen og den må også i fremtiden ligge i direktoratene for fullt ut
å dra nytte av direktoratetenes samlede fagkunnskap, fremholder mindretallet.

Behold navnet
Hovedstyret går i mot at etatens navn
endres til Norges vassdrags- og energiverk. Det skal klare grunner til for å
endre etatsnavn som er innarbeidet
gjennom mer enn 60 år, og dersom
NVE beholdes samlet, er det ikke
noen grunn til å endre navnet. Selv om
NVE i fremtiden skal behandle energi
generelt, vil elektrisitetsforsyningen
fortsatt være et dominerende arbeidsfelt.
I dag velges NVE's hovedstyre av
Stortinget. Utvalget foreslår at heretter bør hovedstyret oppnevnes av
Regjeringen, og det er hovedstyret
enig i.

Derimot ser man ingen grunn til at
ikke generaldirektøren fortsatt skal
være formann i hovedstyret. Utvalget
hadde foreslått at han bare skulle
være vanlig medlem.
Hovedstyret er enig i at generaldirektøren bør få en egen stab og at
direktørmøtene bør styrkes og formaliseres. Videre går det inn for at alle
direktørene tilsettes på åremål og at
åremål også skal kunne benyttes i andre viktige stillinger.

Statskraftverkene styrkes
Hovedstyret går inn for at Statskraftverkene blir styrket, spesielt når det
gjelder øknomi og jus. Hvordan de
gjenværende funksjoner under Administrasjonsdirektoratet skal organiseres, mener man bør tas opp til drøfting
i det nye NVE-styret. Vassdragsdirektoratets ansvarsområde må avklares
snarest, og en hensiktsmessig avgrensing mot andre foretas.
I&en om å inndele Statskraftverkene i fire divisjoner finner hovedstyret
interessant. Men man mener det må bli
det nye styrets oppgave å vurdere forslaget nærmere.
Hovestyret er enig i at Statskraftverkene selv må kunne opprette nødvendige stillinger innen planlegging, anlegg og drift, og at det blir gitt anledning til friere lønnsfastsetting. Videre
går man inn for at det blir opprettet
permanente distriktskontorer for planlegging- og anleggsvirksomhet i NordNorge og på Vestlandet.

Splitting av et fagmiljø må
unngås
Hovedstyret peker på at NVE's store
styrke har vært et differensiert og
sterkt fagmiljø som har opparbeidet en
høy ekspertise innen meget brede fagfelt, og at en deling av etaten vil føre
til splitting av dette.
I de senere år har NVE vært utsatt
for en rekke sterke angrep fra mange
hold. Siktemålet har ofte vært å så
mistillit til etaten og dens ledelse for å
unngå videre kraftutbygging og samtidig gjøre det politisk interessant å dele
etaten og å redusere dens innflytelse
og handlekraft.
Det har vært påstått at saksforberedelsen i konsesjonssaker er ufullstendig og i strid med gjeldende lover og
forskrifter. I Høyesteretts Altadom ble
det imidlertid entydig og enstemmig
slått fast at denne kritikken er uberettiget.
Det er blitt fremholdt at NVE legger fram høye prognoser for å fremme
egne utbyggingsinteresser. Siden 1977
er det et interdepartementalt utvalg og
ikke NVE, som har lagt fram prognosene.
Det er blitt pekt på en kritikkverdig
«bukk /havresekk»-situasjon ved at
etaten samtidig er konsesjonssøker og
konsesjonsmyndighet. I NVE-utvalgets utredning slår et samlet utvalg fast
at det ikke har ført til uheldige resultater at de konsesjonsbehandlede og
kontrollerende direktorater i NVE har
vært i samme etat som utbyggingsvirksomheten.
Et av motivene for å foreslå deling
av NVE, har vært at det er prinsipielt
galt at forretningsvirksomheten og
forvaltning er samlet under samme ledelse. Hovedstyret bemerker til dette
bl.a. at Statskraftverkene ikke kan
sammenlignes med de statlige forretningsselskapene. Det er f.eks. Stortinget og Regjeringen som
avgjør hvilke kraftverk som skal
bygges ut,
avgjør hvilke bedrifter innen kraftintensiv industri som skal tildeles
kraft, og
bestemmer prisen på all statskraft.
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Statskraftverkene
pålegges
også
oppgaver som kan være bedriftsøkonomisk ulønnsomme.
Fra en gang i midten av 90-årene er
det stort sett slutt på Statskraftverkenes rolle som utbygger av ny vannkraft. Bygging av varmekraftverk blir
ikke noen oppgave for Statskraftverkene før århundreskiftet, kanskje heller
ikke i noen tid deretter. De mest omfattende ledningsarbeider vil også være
fullført i løpet av 90-årene. Dermed
blir Statskraftverkenes struktur helt
forskjellig fra i dag. Hovedoppgaven
blir drift av kraftstasjoner og det statseide overføringssystem, salg av kraft
samt kraftutveksling med utlandet.
Sett fra et bedriftssynspunkt vil det
selvsagt være en fordel for Statskraftverkene å bli skilt ut. Bedriften kunne
da trolig løsrive seg fra statens lønnssystem og få frihet til selvstendig låneopptak, men neppe frihet til å fastsette kraftprisen. Men det ville gå ut
over de politiske myndigheters muligheter til å foreta en politisk styring av
virksomheten.
Dersom Statskraftverkene på denne
måte blir gitt frihet til å nytte det høye
lønnsnivå som er vanlig i industrien,
vil resten av NVE komme i en fortvilet
situasjon. I dag konkurrerer NVE bl.a.
med fylkeskraftverk, Samkjøringen,
private konsulenter, industrien og oljesektoren om nøkkelfolk, og taper stadig fordi NVE på langt nær kan tilby
samme lønninger som de andre. Skulle
NVE også få Statskraftverkene som
konkurrent, ville etaten komme enda
svakere ut.

Foreldet losning
Dersom NVE skal deles, er det trolig
en utskillelse av Statskraftverkene som
vil virke mest logisk. Men det er også
et annet alternativ, nemlig å skille
ut de avdelinger og kontorer i Vassdragsdirektoratet
og Energidirektoratet som utfører konsesjonsbehandling, kontroll og tilsyn.
En eventuell omorganisering
av
NVE vil først kunne være gjennomført omkring 1984/85. Innen den tid
vil alt som betyr noe av fallrettigheter
på statens hånd være konsesjonsbehandlet av NVE's hovedstyre. På det
tidspunkt en eventuell ny organisasjonsplan kan tre i kraft, vil derfor
situasjoften trolig være den at det bare
står
igjen å konsesjonsbehandle
1 —2 % av det vannkraftpotensiale staten har råderett over. Det vil da i
realiteten være slutt på den situasjonen
12
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av NVE «behandler konsesjonssøknader fra seg selv», fremholder hovedstyret.

De ansattes mening
Arbeidstakerorganisasjoner
med
NVE-ansatte som medlemmer, har også avgitt uttalelser om NVE's organisasjon. Norsk Arbeidsmandsforbund,
Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, Norsk Tjenestemannslag
og
STAFO-gruppen i NVE (DFF/ SPF)
slutter seg alle til forslaget fra flertallet
i NVE-utvalget om å opprettholde
NVE som en samlet etat under Oljeog energidepartementet og organisert
som tre direktorater. Det forutsettes at
interne
organisasjonsmessige
end-

ringer vil bli gjenstand for drøfting
mellom virksomhetens ledelse og arbeidstakerorganisasjonene
i samsvar
med lover og avtaleverk.
Styret i Norsk Sivilingeniørers Forenings etatsgruppe i NVE går inn for at
NVE blir delt og Statskraftverkene
organisert som et statsaksjeselskap.
Innstillingen er identisk med innstillingen fra mindretallet i NVE-utvalget
med den forskjell at Energidirektoratet
og Vassdragsdirektoratet foreslås opprettholdt som to adskilte direktorater.
Norsk Tekniker- og Ingeniørorganisasjon (NITO) går også inn for å skille
ut Statskraftverkene fra NVE, men ser
også flertallsinnstillingen som et godt
alternativ i forhold til dagens organisasjonsmønster.

Fotokonkurranse!
NVE og Samkjøringens fotoklubb
inviterer herved til fotokonkurranse med ÅPENT TEMA.
Konkurranseregler:
Konkurransen er åpen for alle
ansatte i NVE og Samkjøringen.
Klasseinndeling:
Svart/hvitt,
fargebilder papir og fargedias.
Format: Papirbilder minste side
13 cm og største side 30 cm,
montert på kartong. Fargedias
standard rammedimensjon 5 x 5
cm.
Merking: Tittel merkes tydelig,
på baksiden av papirbildene og
på kanten av diasrammene. Deltakerens fulle navn og adresse
legges i egen konvolutt som klebes igjen og påføres bildetitler.
Navnekonvolutter blir ikke åpnet før juryen har bedømt alle
innkomne fotos.
Innlevering: Bildene og ftavnekonvolutt sendes Jan Kristiansen, rom 458 i Middelthunsgt.
29 innen 1. februar 1983.
Premiering av 1., 2. og 3. beste
bilde i hver klasse. Antatte bilder belønnes med diplom. De
beste bildene håper vi å kunne
presentere i Fossekallen.
Jury: Bildene vil bli bedømt av
en utenforstående jury.
Vel møtt!
Hilsen styret

Fossekallens

I.

•

I en menneskealder var overingeniør Svanøe Aura kraf tanlegg personlig. På anlegget
var det en oppsynsmann (?)
som het Hanekamhaug. Ca.
1950 skulle jeg, sammen med
sjefen Broch Due, for første
gang besøke Aura. Som vanlig skulle lørdag og søndag
brukes.
Overingeniør Greve på Aura ble over telefon bedt om at
Broch Due og Aalefjær lørdag
ble med taubanen til Holbu
og ned igjen senere samme
ettermiddag.
Greve (som har referert
historien) kontaktet heiseføreren. Heiseføreren var akkurat
da ikke i det aller beste humør på forhånd, og da han
ble bedt om (kommandert til?)
å stå overtid lørdag, utbrøt
han:
«Svanøe, Hanekamhaug,
Broch Due, Aa/efjær, f . . . . ,
finns det ikke annet enn
fjærkre i dette helsikes vesenet?»
Sig. Aa.

Langsstraumen
ved Per Håland

Kulturlandskap
og natur
— Slå kor fint desse buskane går
saman med kulturlandskapet, vart
det sagt fjernsynet her ein sundag.
Dei synte fine bilete av ville buskar.
med raude bær. Og sjølvsagt vil
desse buskane kome i fåre dersom
Gaula vart utbygd. Denne gongen
Gaula i Trøndelag. Det vert som
kjent gaula litt i Sogn og Fjordane
og. — Da Aurlandsvassdraget skulle byggjast ut, var det villrabarbraen
oppunder fossegovet i bergsidene
som var i fåre, forkynte naturvernprofetane. Ja, og så kunne fotturistane kome ut for den ulukka å få
auga på ein veg eller kanskje jamvel
ein dam.
Ja, det må vere fine augo og
mjuke sjeler som får vondt av eit
slikt syn. No, veg ville der kome
alle høve i Aurlandsdalen — Stortinget har jamvel vedteke at her skal
stamvegen mellom Bergen og Oslo
gå, når vegstellet ein gong i framtida får øydelagt den tine natura mellom Gudvangen og Flåm med ein
tunnelveg som sikkert og fører med
seg steinfyllingar. Her er natura so
storfeld at der ikkje ein gong går
turistar, berre ei og anna geit, litt
villrein — og nokre anleggsarbeidarar på veg heim med helgane.
Men litt kulturlandskap finn me då
her 6g. Garden Stigen t.d. Der er det
så hengjebratt at dei måtte bruke
stige opp verste hamrane. Praktisk
berre når lensmannen eller futen var
ventande — då drog dei stigen opp
. . Bratte er teigane der oppe. Men
der er då får både til geit og sau.
Gode småfebeite og.
Verste plaga er ørna — denne
stolte freda fuglen som set pris både på haresteik, lammekjøtt og kje.
Bøndene på Stigen, stakkar, hadde
ikkje betre vit, dei, enn at dei skaut
ørna når ho var etter småfeet. Dette
kom eg til å nemne i Gula Tidend
ein gong — det var visst ikkje få
ørnar heller eine bonden hadde
skote i eit langt liv.
Neste gong eg var i Oslo, kom der
ein noko underleg framtoning inn på
hotellromet til meg. Mannen hadde

lese om denne fæle bonden som
skaut ørn, utan å tenkje på kor vakker denne stolte fuglen var, der han
fylgde natura si og henta seg mat
der maten var å finne.
Småfeet var berre etla til slakt so
likevel — det var ingen skade om
ørna tok eit og anna lammet eller
kjeet, meinte karen. Han presenterte
seg som dr. M . . Det var noko
kjent med namnet — han var nok
mellom dei som dyrka «riksørna» og.
gjerne ville halde seg vens med
«herrefolket» under dobbelørna i
deira stordomstid . .
No, karen skjøna godt at bonden
naudleg ville misse dyra sine, og difor prøvde å verje dei mot rovdyr og
rovfugl. Det var difor han kom. Han
ville gje eit fond på 5000 kroner.
Pengane, og rentene, skulle gå til
folket på Stigen, til vederlag for lam
og kje som ørna tok. Men vilkåret var
at dei ikkje måtte skyte ørna. Såg dei
ørn som gjekk til åtak på husdyr,
skulle dei få lov til å jage henne med
staur,

ikkje

meir!

Og

om

fondet

skulle bli oppbrukt, var det von om
påfyll.
Tykkjer du ikkje at du ser bonden
gå der oppe på hamrane og jage ørn
med staur? Fjorden eit par hundre
meter beint nedunder — eit feilsteg
er nok for han med stauren, men
utan ørnevengjer . . Ja, naturvern
og natursvermeri er noko underleg
— kan vere det.
Kulturlandskap er eit tolleg nytt
ord, venteleg ikkje stort eldre enn
naturvern.

Og

mange

av

dei

mest

ihuga naturvernarane våre er mest
like opptekne av å verne kulturlandskapet. Dei tenkjer ikkje på at kulturlandskapet er skapt av det desse
same folka kallar naturvandaler, av
bønder som rudde skog og stein,
braut åkrar og dyrka den jorda som
før låg som fredfyllt natur der fugl og
dyr rådde grunnen.
Etter som tida gjekk har nybrotet,
husa som der vart reiste av stein og
tømmer, henta frå gjevmild natur, og
alt det andre menneskeverket grodt
fint saman med naturomgjevnaden.

Det er nok pynta på med meir dyrking, hogst og beiterydjing til eit harmonisk landskap der menneskeverket er prikken ove.r i-en.
Eg måtte tenkje på dette då eg
bladde gjennom den vakre biletboka
til Knut Ove Hillestad, (,Terskler,
vassdrag og landskap». lkkje alt
menneskeverk er av det vonde,
treng heller ikkje vere skjemmande.
Jamvel om det har vore synda mykje mot natura, også av kraftutbyggjarar — ikkje minst av styremaktene
dei byane som har fostra verste
naturvernarane — så har det sanneleg 6g vorte skapt nye landskapsverdiar. Og verdfulle fiskedammar
— det tel mykje mange stader.
Me skal dyrke jorda vår, nytte natur og naturkrefter — ikkje la jorda
liggje brakk. Olav Oksvik, den kjende
arbeidarpartipolitikaren frå Møre og
Romsdal som i si tid var ei makt i
Stortinget, fortalde stundom soga
om bonden som etter eit langt liv i
slit på ein mager gard skulle få medalje fordi han hadde dyrka så mykje
ny jord. Alt som storfolk var i bygda
og jordbruksetaten, møtte fram for å
heidre han og smake på kaffien og
kakene til kona.
Presten var der sjølvsagt ôg. —
Ja, du er vel takksam no mot Han
som har hjelpt deg med alt dette arbeidet, spurde han Far. — Ja, du kan
då skjøne det!, svara bonden. —
Men du sku sett korleis her såg ut då
Han dreiv her åleine!
Det er visst attende dit dei vil,
desse folka som ser ut til å ha
gløymt at det er av jord me er
komne og at kultur tyder dyrking.
lkkje rart at dei laut ha 70 kassar øl
for å filme «La elva leve». Det er
helst slik ølet verkar.
FOSSEKALLEN
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Stortings-komWenpå besøk
Stortingets energi- og industrikomW har nylig vært på NVEbesøk. Det skjedde 28. oktober,
og på «dagsorden» for det mer
uformelle møtet stod alminnelige orienteringer om NVE's
arbeidsområde og oppgaver.
Generaldirektør Sigmund Larsen orienterte om kraftoppdekningssituasjonen fram mot 1990, utifra de måltall
som Storting og Regjering har fastsatt.
En bred spørsmålsrunde fra representantene var innom blant annet prognoser, energiøkonomisering, linje-opprustning, overgang fra olje til elektrisitet, samlet plan for gjenværende vassdrag, samkjøring, import og eksport.
Kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær
presenterte statlige kraftprosjekter og
-linjer som er under planlegging eller
bygging,
Statskraftverkenes
framdriftsplaner og aktuelle budsjettspørsmål. Fagsjef Per Tønder Smith kom
nærmere inn på aktuelle og forventede
utbyggingskostnader.

Andreas Rognerud, fagsjef i Energidirektoratet, la fram potensielt og forventet utbytte i form av GWh fra
småkraftverk.
Direktoratene var ellers representert
ved direktør Hans Sperstad, Vassdragsdirektoratet, fagsjef Jon Tveit,
Energidirektoratet, og direktør Erik
Nybø,
Administrasjonsdirektoratet,
som svarte på aktuelle spørsmål fra
stortingskomiteens medlemmer.
På bildet ser vi (fra helt øverst, i
midten og mot venstre): Generaldirektør Sigmund Larsen, direktør Erik Ny-

Vassdragsreguleringer
og grunnvann
Norsk Hydrologisk komite's seminar om «Vassdragsreguleringers innvirkning på grunnvann», samlet ca. 90 deltagere på Lillehammer 2. og 3.
november.
Hensikten med seminaret var i første rekke å forsøke å klarlegge «Hva vi
vet», «Hva vi tror vi vet» og «Hva vi bør vite» om dette tema.
Det materialet som ble lagt frem var i
stor grad fokusert om skadelige virkninger av endrede grunnvannsforhold. Dette er naturlig da initiativet til
de undersøkelser som er gjort oftest
skriver seg fra skjønnsrettens behov
for kunnskap og data for å fastsette
erstatninger for skader eller pålegge
tiltak for å bøte på skadevirkninger.
Det ble fra flere hold pekt på at
endrede grunnvannsforhold
også i
mange tilfeller kan medføre positive
konsekvenser. F. eks. når forsumpet
mark kan gjøres mer produktiv ved
den drenering en senkning av grunnvannsspeilet medfører, eller tørre elvemoer kan gis en mer hensiktsmessig
vannhusholdning
når grunnvannet,
som følge av oppdemming eller økt
vannføring, heves. Dette forhold ble
nevnt, om enn en passant, fordi det
vitenskapelige materialet man har å
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bygge på som nevnt stammer fra undersøkelser av skadevirkninger.
Seminarets foredrag befattet seg vesentlig med de primære og sekundære
virkninger av grunnvannsendringer.
Disse har man best oversikt over. De
tertiære virkninger, d.v.s. de praktiske
og økonomiske
konsekvenser
for
landbruk og bosetning kom man mindre inn på, men stor interesse vakte de
foredrag hvor det nettopp ble presentert eksempler på avlingstap og jordbruksveksters behov for vanning. Disse eksempler var hentet fra arealer
med forventet skadevirkning. I en videre sammenheng vil det på dette området også være interessant å få data
fra arealer hvor grunnvannsendringer
kan virke positivt på jordbruksproduksjonen. For undersøkelser som skal
være av verdi som grunnlag for konsesjonsbehandling f.eks. må det være

bø, direktør Hans Sperstad, underdirektør Erling Diesen, så komit&ns
medlemmer; Carl Fr. Lowzow, Sven
T. Falck, Aksel Fossen, Claus E. Feyling, Inger Lise Gjørv, Per-Kristian
Foss, Reidar Due, Finn Kristensen og
Oddbjørn Langlo, (med ryggen mot
kamera) Asbjørn Haugstvedt, Kjell
Opseth, Erik Dalheim og komitCens
sekretær, Bjørn Grønli. Videre (halvt
skjult) fagsjefene Jon Tveit, Andreas
Rognerud og Per Tønder Smith — og
kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær.
storch

et absolutt krav at både positive og
negative sider er med.
Gjester fra Danmark, Finland og
Sverige var invitert. Danskenes ferdigheter i bruk av matematiske modeller
til simulering av hydrauliske effekter
vakte stor interesse.
Fra Finland og Sverige ble det redegjort for positive og negative virkninger av reguleringer. I Sverige har
ikke de betydelige reguleringer ved
oppdemminger i de nordsvenske elver
medført særlige problem som er påklaget og større konflikter har vært sjeldne.
Dette seminaret kunne heller ikke
peke på endringer av katastrofale dimensjoner i vårt land selv om det på
enkelte lokaliteter kan skje forandringer av vital betydning for den enkelte som blir direkte berørt. Det fremkom at regulantene ofte gjør den erfaring at erstatningene for skader og
ulemper ofte er av samme størrelsesorden som kostnadene ved skjønnsforretningen og de undersøkelser og sakkyndige utredninger som er et nødvendig grunnlag for denne.
Seminarets foredrag og diskusjoner
vil bli publisert i et kompendium. Det
arbeides også med en mer kortfattet
publikasjon om disse temaer.
0. Dammerud

Fossekallen nr. 9
— et lappeteppe!
Tendensen har vært tydelig den siste
tiden, Fossekallen er blitt mer og mer
spraglete, skrifttypene florerer, fete
overskrifter og fargeklatter slåss om å
fange oppmerksomhet, og i nr. 9 har
det hele endt i noe som minner om
kaos.
Over syv skrifttyper på en side flnnes blå tekst, hvit tekst og sort tekst,
og variasjonen i bakgrunn er fantastisk: Sort på to typer grått, sort på
tre typer blått, hvitt på blått, hvitt .på
sort og heldigvis noe sort på hvitt.
Nei, moderer bruken av fargeklatter og teksttyper og gi Fossekallen litt
stil, det er ikke den kulørte ukepresse
som er konkurrent.
Bård Aspen

GODT eksempel på
DÅRLIG planlegging?
For tiden skjer det mye med EtnaDokka, som ble omtalt i nr. 9. Vil
prosjektet rakne? Vi håper å bringe en
fyldig kommentar i neste nummer.

Ny verdensrekord for
francisturbiner
I Håusling kraftstasjon i Østerrike skal
hver
installeres to Francisturbiner,
med 180 MW ytelse og en fallhøyde
på 734 ni, som er verdensrekord. Turbinene leveres av Escher Wyss, ZUAndritz
rich og Maschinenfabrik
AG, Graz. Byggherre er Tauernkraftwerke AG, Salzburg.

Store og
små kraner
(forts. fra nr. 8 og 9)

Fra en pensjonist med eksamen fra
NTH 1935 har vi fått beskjed om at
visdomsordene om kraner er fra før
Breders tid. Opphavsmannen er visstnok professor Olav Heggstad (vassbygging), far til nåværende professor
Ragnar Heggstad.

Håkonog Agot Sandvik
taravskjedmedMår
Fredag 29. oktober var alt Mår-folket
igjen samlet til fest i Mårvang, denne
gang for å ta avskjed med ekteparet
Sandvik, som nå går av med pensjon
etter nesten 30 år på Mår.
Håkon Sandvik ble maskinmester
ved Mår i 1953. Siden 1961, da stillingen som driftsbestyrer ble trukket
inn, har man vært stedlig leder ved
kraftverket.
Ågot Sandvik har vært messebestyrerinne siden 1955.
I sin takketale minnet sjefingeniør
Thor Haugli-Nielsen fra Driftsavdelingen i Statskraftverkene om at til
utpå 1950-tallet var forsyningen i vestnettet, med bl.a. Norsk Hydros fabrik:
ker, fullstendig avhengig av Mår.
— Sandvik kom meget godt rustet til
jobben med å holde Mår på nettet.
Han hadde en god hånd som leder,
han skapte en hyggelig tone på arbeidsplassen, og han sørget for at verket hele tiden holdt en høy teknsk
standard.
— Fru Sandvik holdt på sin side en
fremragende standard på messa. Vi
kunne alltid anbefale delegasjoner på
besøk hos NVE å legge veien om
Mår, og nyte hennes herremåltider, sa
Haugli-Nielsen.
Fra etaten ble herr og fru Sandvik
overrakt et ekkolodd som avskjedsgave. Det vil bli installert i fiskebåten
som allerede ligger klar ved deres nye
bolig i Samnanger. Fra de medarbeidere i Driftsavdelingen som spesielt hadde hatt med Mår å gjøre, overrakte
Haugli-Nielsen videre et maleri. Mårs
kontorfullmektig gjennom mange år,
Reidun Jonassen, leste en prolog til
ekteparet, forfattet av Erling Hovde.
På vegne av kraftverkets pensjonister
takket Rolf Langraff for godt samarbeid.

Ågot og Håkon Sandvik takker av etter
nesten 30 år på Mår.
(Foto: Per Jonassen)

Sandvik takket tydelig beveget for
pene ord og gode gaver til sin frue og
seg selv. Han takket alle for et godt
samarbeid gjennom 30 år, som han
fant hadde gått utrolig fort. Han ønsket også sin etterfølger Nils Bjørtuft —
gammel Rjukan-gutt og tidligere mekanikerformann på Mår — hjertelig velkommen og lykke til i jobben.
For øvrig var arrangementet med
servering og underholdning av den
klasse som det alltid er når Velferdskomiteen på Mår er ansvarlig for opplegget.
Denne referent vil benytte anledningen til å føye til en spesiell takk til
Sandvik for 13 års nært samarbeid i en
tid da kraftverket gjennomgikk en omfattende modernisering. Sandvik viste
stort initiativ og faglig dyktighet under hele denne prosessen. Mårs ansatte hadde også alltid en helhjertet talsmann i sin nå avtroppende sjef.
Erling Diesen

Nytt styre i samkjøringen
Generalforsamlingen i Samkjøringen
har valgt følgende styre for det kommende år:
Frederik Prytz — formann (NordKnut
Elektrisitetsverk),
Trøndelag
Røst Hagen — varaformann (Akershus Energiverk), Ola Gunnes (Stats-

kraftverkene), Svein A. Fismen (repr.
for de ansatte), Hans Kastnes (Helgeland Kraftlag), Kåre J. Kummeneje
(Finnmark Kraftforsyning), Knut Loneland (repr. for de ansatte), Johs.
Sveen (Norsk Hydro), Otto Åberg (Bergenhalvøens Komm. Kraftselskap) og
Sigurd Aalefjær (Statskraftverkene).
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Hvorforforskervi?

Heggberget skriver lite om dette. For å
kunne fordype seg tilstrekkelig har han
måttet konsentrere seg om en ren fiskeribiologi, og da er det ikke så viktig
om fisken fiskes eller dør av høy alder.
Oppsiktsvekkende er det når han
antyder at hurtigere vekst av smolt
kan redusere størrelsen på laksen som
kommer tilbake for å gyte. Riktignok
er ikke dette undersøkt i Skjoma, men
han henviser til Eira. Av hensyn til de
mange oppdrettsanlegg med oppvarmet vann bør vi få vite mer om dette.
I nr. 9 etterlyste Ulf Riise etterundersøkelser. Slike underVed vurdering av rapporten må
søkelser har forsker Tor G. Heggberget, Direktoratet for
man være klar over at den bare er en
vilt og ferskvannsfisk (DVF), gjort i Skjoma, som ligger i
delrapport. Noe av det som savnes nå,
Nordland syd for Narvik.
vil prosjektleder Pål Mellquist ta med i
MEN: Hvilken lærdom kan man ta med seg til andre
Terskelprosjektets sluttrapport,
som
vassdrag etter å ha fanget 13740 ungfisk?
forhåpentlig kommer om ikke altfor
lenge. Her vil det bli antydet om det
eventuelt ville være gunstig med flere
tiltak i Skjoma. Videre vil man sende
stafettpinnen videre ved å peke på hvilken ytterligere forskning som bør prioriteres.
Når det gjelder tilført (allokton) næring i form av løvfall, burde Heggberget presisert at nesten all skogen befinner seg i det uregulerte restfeltet.
For restfeltet er vist en kurve i liten
målestokk for midlere månedsvannføringer. Hydrologiske opplysninger er
viktige og burde være mye, mye fyldigere.
Med nokså beskjeden ekstra innsats
kunne en god rapport blitt enda bedre.
Prosjektlederen og den åtte mann
sterke styringsgruppen bør vurdere sitt
opplegg for diskusjon av rapportutkast
før endelige manus sendes til trykkeriet.
Utsnitt fra en av de nyeste tersklene i Skjoma som viser en spesiell måte å bygge
Heggbergets undersøkelser foregikk
fisketrapp inn i løsmassene. Denne varianten synes foreløpig bedre (og definitivt
1976
—80. Siden den gang er antall
rimeligere) enn betongrennen som ble prøvet i to av de andre tersklene.
terskler økt fra tre til fem.
(Foto: P. E. Mellquist)
Det er mye interessant i rapporten.
På «The Second International Symporingene i begge retninger, og ved en Statskraftverkene kan ha den i minne
sium on Regulated Streams» (se nr. 8)
samlet vurdering kan man kanskje si når man skal vurdere NIVA / DVF's
fortalte Heggberget om undersøkelat forholdene er omtrent like gunstige programforslag for ytterligere undersene, og de er nå publisert i «Informasom før. Redusert vannføring gir lave- søkelser i Kjelavassdraget.
sjon nr. 19» fra Terskelprosjektet. Rapre vannstand (til en viss grad oppveiet
Erik Tøndevold
porten fås ved henvendelse til Vassmed terskelbygging)og dermed mindre
dragsdirektoratet.
vannareal. Til gjengjeld er fisketettheFor å kunne trekke generelle konten større og veksten raskere, dette
klusjoner må man presisere hva som
fordi hele næringskjeden nyter godt
er typisk for Skjoma. Skjomas lakseav høyere vanntemperatur og bedre
førende del er 13 km, fra Skjomenfjorlysforhold.
Lavere
vannhastighet
den opp til Lillefallet på kote 37. I
gjør tilværelsen mindre anstrengende
august 1977 ble storparten av nedbørfor fisken, og dessuten vaskes næMålsettingen med denne undersøkelfeltet, deriblant hele breavløpet, fraringen ut langsommere enn før.
sen, som pågikk i 1976 —1980, var å
ført for å utnyttes i Skjomen kraftstaVannhastigheten påvirker konkuranalysere effektene på ungfiskbestansjon.
ransen mellom laks og ørret, og lavere
den av redusert vannføring og etableSammenlignet med forholdene før
hastighet betyr fordel for ørreten.
ring
av terskler i dette vassdraget.
regulering har Skjoma redusert vannDerfor er det tendenser til at ørreten
Denne avgrensningen i målsettingen
føring, høyere sommertemperatur og
utkonkurrerer
laksen i terskelbashar to årsaker:
klart vann.
sengene.
I. Begrenset tilgang på personell og
Fisket, derimot, er blitt dårligere.
Når det gjelder fisken, trekker end-

Erfaringer må utnyttes
Interessant rapport om laks og ørret

Tor G. Heggberget
har følgende
kommentarer:
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Solskinnsdagpå Ulla-Førre
Av Liss Lilleland
De enorme dimensjbnene over
virksomheten i fjellet var det
som imponerte oss mest da vi
besøkte Ulla-Førre-anleggene i
månedsskiftet september-oktober.
Vi var 22 stk. fra Hovedkontoret på
ekskursjonstur. Inf.sekr. Vidar Elde
på Ulla-Førre-anleggene tok oss med
til Kvilldal Kraftverk, Oddatjørndammen og Førrevassdammen, og solen
strålte fra klar himmel for første gang
på flere uker. At en ved Førrevassdammen har bygget en stor betongfabrikk for å levere betong til dammen
sier litt om hva dette storanlegget krever av penger og innsats.

Steinbruddet «blomstrer».

Et av høydepunktene var besøket
på Kvilldal Kraftverk, Norges største.
Utrolig å tenke på at her produseres
energi til å forsyne en by på Oslos
størrelse.
På hjemturen besøkte vi driftsentralen på Sauda og Røldal-Suldal Kraft
A / S.
Alt i alt fikk vi en opplevelses- og
lærerik tur. Særlig for de nyansatte er
en slik tur viktig både for å se hva
NVE driver med og for å bli kjent
med sine kollegaer. Og selvfølgelig var
alle enige om at dette burde gjentas!

Så høyt og enda litt til vil Førrevassdammen rage.

penger gjorde at prosjektet måtte
begrenses i omfang.
2. Effektene for fangst av voksen laks
og sjøørret i Skjoma er analysert av
de rettsoppnevnte sakkyndige, amanuensis Christian Andersen og
professor Arne Lindroth.
Dette betyr på ingen måte at det er
uvesentlig om «fisken fiskes eller dør
av høy alder». Det at fisket etter voksen fisk er lite omtalt har heller ingen
ting med at jeg heller har «fordypet
meg i ren fiskebiologi».

Når det gjelder forholdet mellom
smoltalder og størrelse på voksen laks,
er dette et problem jeg ikke har berørt
i særlig grad i nevnte rapport. Jeg har
kun henvist til en av de få eksisterende norske undersøkelser, nemlig K.W.
Jensens undersøkelser i Eira. Forøvrig
kan det nevnes at det er tildels motstridende erfaringer når det gjelder
dette forholdet.
Derfor planlegger vi å gjøre forsøk
med dette i forbindelse med Alta-reguleringen.

Når det gjelder hydrologiske opplysninger, er jeg enig i at disse kunne
vært mye bedre. NVE har imidlertid
ikke kunnet fremskaffet bedre data, så
jeg foreslår at kritikken rettes dit.
Når det gjelder behandlingen av
rapporten i styringsgruppen, så er rapporten blitt meget grundig behandlet
og diskutert. Rapporten kunne sikkert
blitt bedre, men med det utgangspunkt
og den målsettingen prosjektet i Skjoma hadde, kan jeg vanskelig se hvordan.
FOSSEKALLEN
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Proppen er satt i, Oddeåna er avskrudd — Blåsjø
er i gang. Eller for å si det
litt mer forståelig: UllaFørre-anleggene
har
stengt den ventilen ved
Oddatjørn som regulerer
utløpet i Oddeåna. Vannet
blir nå lagret til Blåsjø
om ca. fem år har blitt
Norges niende største innsjø, med en overflate på 82
kvadratkilometer.
Det vil si, helt avstengt blir Blåsjømagasinet foreløpig ikke: Fram til

1985 skal noe av vannet gå til
kraftproduksjon i Sira-Kvina.
Men fra høsten -85 skal vannet etter planen gå ned til Saurdal
kraftstasjon, som da skal være ferdig.
Blåsjø med full vannstand kan
man altså ikke regne med før tidligst i 1987, når også demningene
har nådd full høyde.
Full på tre og tom på ett år

Proppen er satt i ved Oddatjørn, Oddeåna
er tørrlagt
og bak demningen vokser
Blåsjø, Norges etterhvert niende største
innsjø. (Foto: Hans Chr. Rygh, Suldalsposten).

Med normale nedbørsmengder vil det
ta tre år for Blåsjø å renne full. Men
som «kraftverks-stabbur»
skal den
samtidig kunne tømmes på ett år, om
det skulle knipe med strømproduksjonen i landet for øvrig. Blåsjø-magasinet er i første rekke planlagt å skulle
ha nettopp en slik rolle; den skal være

en garanti mot at ekstreme variasjoner
i nedbørsmengden slår oss «helt ut».
På sitt vis var derfor øyeblikket da
«proppen» ble satt i ved Oddatjørn
nylig kanskje en like stor begivenhet
som åpningen av Kvilldal. Men feiringen fikk utebli denne gangen.

Fiskefestivali Suldalslågen
Suldalslågenhar lenge vore kjend for
sitt gode laksefiske. Tidlegarevar det
mykje engelskmenn som betalte dyrt
for fiskerettaneoppover i elva. No er
det så godt som slutt på dette, og kven
som helst kan kjøpaseg rimelegefiskekort. For å markere dette, vart det
skipa til fiskefestival laurdag 4. september. 98 sportsfiskarardeltok.
Reguleringaav Suldalslågenhøyrer
inn under manøvreringsreglementet
for Ulla-Førre.I tida 1. august til 15.
oktober er kravet til minstevassføring
75 m3/sek. nede ved Sand. Reguleringslukene står ved utløpet av Suldalsvatnet,omlag 20 kilometerlengre
oppe.
Representantenfor fiskeinteressene
kan ifølgje manøvreringsreglementet
koma med krav om redusert vassføring i elva og om utsleppav lokkevatn
inntil 50 MmVpr. år. Dette gjordeein
seg nytte av i tida før og under festivalen. Dagen før fisket skulle finna stad,
vart vassføringa regulert ned til 60
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m3/sek. Den aktuelle dag vart vassføringaaukatil 120 m3/sek.
Nå var det ikkje mange laksar som
lot seg lure av dette. Berre 2 gjekk på
kroken,den størstevar 10,45 kg. Men
ellershar laksefisketdetteåretvore betre enn på fleire år.
Jan Alne

Laksefestival er ikke noe som er dagligdags verken i Suldalslågen eller landet
forøvrig, men lørdag 4. sept. var 98
sportsfiskere samlet til dyst i den tradisjonelle lakseelva. Alt lå til rette for en fin
festivaldag, været var det beste og deltakerne hadde fått tildelt fine strekninger,
men hva med fisken? Den gjemte seg og
lurte de aller fleste. Det var imidlertid en
mann som klarte å lure storlaksen. Otto
Sivertsen fra Haugesund trakk i land en
rusk på 10,45 kilo. (Foto: Bjarne Solberg)

— Hvor mange
kjøttkaker
til 400 mann?
Fire hundre hardt-arbeidende anleggsarbeidere er ventet til bords. Dagens middagsrett er kjøttkaker og
poteter. Hvor mye ville du da porsjonere?
Problemstillingen er bare en «smakebit» på hva sjefskokke Anny Hiim
på Ulla-Førres største brakke-forlegning, Øvre Moen, daglig må beregne.
Her er hennes facit:
Til 400 personer, flesteparten
menn, må vi regne med omkring
1600 kjøttkaker og 12 —14 bøtter
poteter (!). Og omregnet til for eksempel koteletter, vil det tilsvare ca.
150 kg.
Dagens brødforbruk, da?
Med 400 til bords vil det gå med
vel 100 brød daglig. Av disse lager vi
for øvrig halvparten selv.
Anny Hiim er sjefskokke for en
kjøkkenstab som sommers tid teller
mellom 16 —19 mennesker — og samtidig utgjør det sterkeste innslaget av
kvinnelige ansatte i en brakke-forlegning som nødvendigvis blir liggende
litt for seg selv, 980 meter over havet i
Ryfylke-fjellene.
Vinter på et slikt anlegg betyr stans
i så å si alt ute-arbeid, og reduksjoner i
arbeidsstokken for en tid: Da blir omkring 100 igjen i brakkene, og 8 —10
på kjøkkenet.
Hvordan er det å være kvinne
et såpass atskilt mannssamfunn?
Å, det blir en vane det 6g! sier
hun og smiler litt til spørsmålet. — De
yngre finner seg gjerne noen da, vet
du, så det blir endel forlovelser også.
Mennene skryter av kosten. . .

Verneplan III-innstillinga
ferdig høsten 1983
— Miljøverndepartementet
har nå
nærmest ferdig-utredet verneinteressene for de 60 vassdragene som skal
vurderes i Verneplan III-arbeidet. Da
gjenstår å få sluttført Landbruksdepartementets
kartlegging av landbruksinteressene og NVE's oversikt
over kraftressursene, før en tilråding
fra Verneplanutvalget om hvilke vass-

«Rester» etter en stor-middag for 400 mennesker på Øvre Moen. Til høyre, Anny
Hiim — sjefskokke, og bak kjøkkenassistent Lillian Tveit.

«kroll» i sånne storkjøkkensammenhenger?
Vi har hatt en og annen. Det er
sånt vi ser på som en morsom utfordring inniblant. Bare de sier ifra, ber vi
de rett innpå kjøkkenet!
Storkjøkken har også blitt helmekanisert nå, vel?
Nåja, jeg syns vi fortsatt må gjøErnæringsekspertene sier at vi
re det meste selv. Selv om potetskrellemå skjære ned på fett- og kaloriren, for eksemple, tar det grøvste av
in ntaket?
skrellinga må vi gå over hver eneste
Joda, og jeg sier på kjøkkenet at potet for det. Og vi bruker lite ferdigvi må tenke litt på slikt, blant annet mat, lager det meste selv.
ved å unngå altfor feite sauser. Dette
og dere trives her?
er vel sånt som tar tid, men vi begynDe som kommer hit er det i
ner å merke en litt mer bevisst hold- hvert fall vanskelig å bli kvitt igjen, ja.
ning; det går for eksempel stadig mer Vi har et trivelig og fint miljø.
skummet-melk. Jeg skulle ikke hatt
I 1987 vil Ulla-Førre-anleggene
noe imot å legge litt mer om i kosthol- være på det nærmeste ferdig.
det slik, men det spørs hvor mye vi
Det blir sikkert litt rart. Kanskje
skal bestemme andres vaner, da.
vi sees i Breheimen? undrer Anny
Vegetarianere
lager
gjerne Hiim — litt smilende.
storch
Vi hører ihvertfall lite av klager,
og får ta det som et godt tegn. Det er
vel ikke mange som kan ha et slikt
kosthold hjemme heller, kanskje.
Vi følger den gode, gamle regelen
om fiskemiddag minst en dag i uka
(noen griner jo alltid på nesa av det
da!), og kjøttmiddager ellers.

drag som bør gis varig vern kan ventes fremmet i hovedstyret i NVE i løpet av høsten 1983.
Det opplyser formannen i «Sperstad-utvalget» — Kontaktutvalget for
verneplan for vassdrag, vassdragsdirektør Hans Sperstad.
I sammenheng med kartleggingen av kraftressursene har det vært
enkelte uheldige misforståelser når
dette arbeidet noen steder har blitt
framstilt som utarbeidelse av utbyggingssøknader, mens det i virkelig-

heten har vært registreringsoppdrag
fra Verneplan-utvalget på linje med
kartleggingen av verne- og landbruksinteressene, framholder Sperstad. Særlig gjelder dette Gaula i Sør-Trøndelag
og Flåm-vassdraget i Sogn og Fjordane.
— Jeg vil understreke at undersøkelser foretatt for Verneplan-utvalget
verken registreres eller følges opp som
utbyggingssøknader. Dette er undersøkelser foretatt med utgangspunkt i
vernesaken.
FOSSEKALLEN

NR.

10-82

19

*% Med Ole Lindgren
på «bak-stuffen»
Reportasje: Stein Morch-Hansen. Foto: Jostein Granli
Fem kilometer inne i fjellet, i tunnelen som skal føre vannet fra
Blåsjø (Norges niende største innsjø når den er ferdig) til
Saurdal kraftstasjon har Ole Lindgren (62) sin arbeidsdag.
Yrke: Bakstuffarbeider. Det vil si, han har sammen med tre
andre på sitt skift ansvaret for at boremannskapene blant annet
blir tilført kabler, ventilasjon og luft etterhvert som fjellet gir
etter.
Lindgren har drevet med tunnelarbeid i snart 25 år, derav 14
år i NVE. Om han ikke savner å se dagen? — Nei, jeg kunne
ikke tenke meg å drive med noe annet ihvertfall, smiler Ole
Lindgren.
Vi er i Saurdalstunnelen, hvor vi først
tar oss fram bratt nedover og bratt opp
under et juv og så nedover igjen før vi
er framme på «stuffen» — der tunnelen sprenges. Her skal vannet i framtida føres fra Ulla-Førres (og Norges)
største kraftverksmagasin, Blåsjø, til
Saurdal kraftverk og etterpå kraftstasjonene i Kvilldal og Hylen.
Men først må tunneldriverne slå seg
igjennom. Et annet lag holder på fra
Saurdal-sida; — rundt påske skulle de
begynne å nærme seg. Hvis fjellet vil.

I det siste har vanntilsig forsinket
framdriften; de 12 meterne som vanligvis går på et døgn, tar nå en uke. Og
ennå gjenstår ca. 1200 meter til gjenno mslag .

Det er mørkt, et mørke som virker litt
«klamt» på en som kommer utenfra og
ikke er vant til tunneler. Kanskje fordi
en også føler seg så innestengt i et fjell-

Ole Lindgren tar en sjekk på rør-opplegget like bak stuffen
Saurdalstunnelen, vel 5 kilometer inne i fjellet.
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massiv som ihvertfall går 200 meter
rett opp, og hvor åpningen ut er fem
kilometer unna . . . .
Vann sildrer inn, nærmest i små
bekker enkelte steder, og kan overraske nykomlinger med en liten dusj
av og til — når øreklokkene også
demper lyden. Godt at hjelmer er påbudt og tildelt!
Larmen fra boreriggen overdøver
alle forsøk på samtale. Å gå her i
lengre tid uten øreklokker ville ødelegge hørselen. Det blir å peke og gestikulere når man skal ha gitt en beskjed.
Stuff-arbeidet går på to skift, med
vanligvis fire på selve boreriggen og
tre på «bak-stuffen». Lindgren «går
på» sitt skift enten klokka seks om
morran og fram til to på dagen, eller
fra to til ti om kvelden. — På morraskiftet er vi oppe mellom halvfem-fem.
En vane som kanskje faller lettere for
oss eldre enn for de yngre, medgir han.

— Det er mørke og bråkete arbeidsomgivelser du har, Lindgren. Savner
du dagslyset?
— Jeg har holdt på med dette så
lenge at det er sånt en ikke tenker på,
vet du. Det er slik det skal være. Jeg
hadde vel reagert mer hvis jeg skulle
komme til en jobb i dagslys — nei, jeg
tror ikke jeg kunne tenke meg noe annet. Da måtte det være en ekstra fin
jobb, ja, legger han til med et smil.
Og det skal vi vite, slik det nå drives
tunnel i Saurdalstunnelen er de heldig
stilt: Det blir enkelte steder fortsatt
drevet tunnel uten annet lys enn det
hodelykta og redskapene gir, her er
fast lys lagt inn hele vegen. Og de
gamle luftmaskinene er skiftet ut, så
den verste støyen er man også kvitt(!)
Men selv om mye er forandret og
forbedret, og det verste slitet er borte,
så føler man seg nok fortsatt som ral-

larnes og gruyearbeidernes arvtakere:
Det er mer moderne metoder- mer
menneskevennlig, det er klart, men
den spesielle sjarmen er igjen . .

man i det store og hele må si seg
fornøyd med den måten Ulla-Førreanleggene har lagt forholdene til rette
på.

Litt skal man ha igjen; dere tjener
vel bra . . . ?
Vi får vel si det, rundt 160 000
kroner i året. Selvfølgelig teller også
det litt for at man fortsatt er med på
dette, medgir Lindgren. Mens Bjarne
Grandalen og Olav Fles, to andre
«bakstuffere» som vi deler lunchen
med, gjerne vil ha lagt til at en del går
nå bort i skatt også, da. — Vi synes
vel vi kunne være fortjent til en egen
skattelette, for den spesielle jobben vi
utfører.
Og, legger de til, hva med en lavere
pensjonsalder for tunnelfolk: — Folk
som jobber inne i fjellet hele sitt liv,
på en arbeidsplass som er mer utsatt
enn de fleste, har kanskje gjort seg
fortjent til å få gå av når de er 60?,
spør Bjarne Grandalen og Olav Fles.
Syv og en halv timers arbeidsdag i
slike omgivelser tar kanskje også mer
på enn man vil erkjenne selv, med
dårlig luft, støv og eksos.

Inne på stuffen går det normalt tre
spreng-salver i døgnet, som hver forlenger tunnelene med ca. 4 meter.
Mens vi sitter i «bakstuff-bua» med.
lunsjen vår, ca. 600 meter unna, går
en ladning: Lufttrykket forplanter seg
kraftig bakover i tunnelen, så veggene
på bua etter vår mening nærmest truer
med å bryte helt sammen i skjelvingene. Et lite eksempel på hva «arbeidsmiljø» er. Nå må alle komme seg ut av
tunnelen, til luftanlegget har fått presset ut all lufta fra stuffen- med blant
annet farlige giftgasser.
Ja, hva synes du selv om å gripe
inn i naturen med såpass store menneskeverk da, Lindgren?, spør vi —
på vei tilbake til Øvre Moen, UllaFørres største brakkeforlegning.
Det synes jeg ikke har noen ting
å si, så lenge en også rydder skikkelig
opp etter seg. Og da blir det jo så en
faktisk talt ikke kan se at noe har foregått. Ja, det blir vel ofte finere enn før.

Jo, tunnel-arbeidere har nok fortsatt et
«tøfft» og hardt yrke, selv om mye i
dag foregår maskinelt. Sikkerhet blir
også lagt stor vekt på. De soin arbeider
i tunnel er derfor også pålagt å være
minst to sammen — her er det ikke tillatt «å rote omkring alene».
Det er en svært god sikring av
oss som jobber her inne, med blant annet grundig rensk av fiellveggen,
understreker Lindgren. — Verneombud er oppnevnt for hver gruppe, slik
at for eksempel vi her på stuffen har
vår egen.
Til å være et så stort anlegg som
dette synes jeg vi har enestående få
uhell og ulykker, konkluderer han.
Også Grandalen og Fles samtykker i at

Lunch i arbeidsbrakka til «bakstufferne».

Før Ole Lindgren kom til Ulla-Førreanleggene i 1976, var han blant annet
med på Skjomen-anleggene. Opprinnelig er han fra Narvik.
Nå er han og kona — som også er
ansatt på Ulla-Førre — bosatt i Ølen,
såpass mange mil fra arbeidsplassen at
de foretrekker å være uke-pendlere.
På Øvre Moen bor de på hver sin
brakke, han på brakke 10 rom 11: —
Det er vel egentlig ingen som akkurat
liker brakkelivet, det er slikt en er
tvunget til for å eksistere. Men det er
klart at en heller vil ha det slik enn
ikke å ha noe å gjbre, sier Ole Lindgren.
På fritida blir det å lese aviser se på
TV — selv er han heldig som også har
konas selskap.
Maten blir viktig?
Ja, og der har vi ingen ting å
klage på! Det er god og rimelig kost.
Og mens vi har satt oss ned ved
middagsbordet i kantina på Øvre
Moen, har et nytt skift «gått på» inne i
Saurdalstunnelen. Rundt påske ventes
gjennomslag — og champagne, på deling med stuff-arbeiderne fra den
andre siden.
Men foreløpig — en riktig god jul!
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Hovedtillitsmann for 780 ansatte
Mye av det fysiske slitet ved
anleggsarbeid er borte.
En anleggsarbeider tjener
vel i dag jevnt over bra, selv
om det nok er en del som vil
si at det ikke er bra nok.
Sysselsettingssituasjonen for
anleggsfolk ser ikke særlig
bra ut framover.
Vi ser «skjevt» på den stadig
økende privatiseringa av
vassdragsvesenet, at entreprenører nå tar over stadig
mer av oppdragene.
Dette sier Herman Vildalen (54), hovedtillitsmann for vel 780 arbeidstakere ved Ulla-Førra-anleggene som er
organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Selv burde han også ha god bakgrunn for å uttale seg på vegne av
arbeidstakere
i anleggsvirksomhet:
Vildalen har vært ansatt i etaten siden
mai 1956, og har vært innom både
Tokke- og•Folgefonnanleggene
før
han kom til Ulla-Førre. Han har vært
tunnelarbeider,
verkstedarbeider
og
reparatør på stuffen. Aktiv i fagforeningsarbeid
har han vært siden
1957 —58, han var kommunestyrerepresentant i. Lårdal /Tokke i 16 år.
Og siden mars i år har han vært
hovedtillitsmann ved Ulla-Førre, etter
også å ha vært hovedvernombud de
siste fire årene ved anlegget.
En
skikkelig
«fagforeningspamp», som enkelte kaller det?
— Jeg har hørt begrepet ja, smiler
Vildalen. — mest på fleip, vel. Synes
ikke jeg har hatt noen problemer i så
henseende, med bakkekontakten.
Et tyngende ansvar dette, å skulle representere interessene for 780 arbeidstakere?
Det kan nok være en utakknemlig jobb av og til — som nå når vi står
midt oppe i alle oppsigelsene før vinteren. En må selvfølgelig arbeide for
arbeidstakernes syn, men er samtidig
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Hermann Vildalen — hovedtillitsmann
for 780 organiserte i arbeidsmannsforbundet ved Ulla-Førre.

kanskje den første til å innse at en ikke
kan få gjennomslag for alt en ønsker
og forstår også ledelsens hensyn,
betoner han.
Noen «motpart» vil han ikke snakke om:
— Forhandlingsfellesskapet
fungerer stort sett bra. Også den møteordningen vi har med kontaktmøter mellom tillitsmenn, avdelingsledelsen og
oppsynsmenn fungerer godt, og løser
etter vår mening mange viktige spørsmål.
Vi ser fram til at dette i praksis også
fører fram til bedre medbestemmelse
over et bredere felt, sier Vildalen.

«Ufyselige» jobber
Det ser ikke særlig lyst ut med nye
oppdrag for anleggsfolk framover,
konstaterer hovedtillitsmann Vildalen.
Vi håper at Kobbelv-anleggene vil gi
arbeid til en del, særlig i tunneldrift,
og at Breheimen kommer i gang senest
i 1984. Det hviler et ansvar på myndighetene at de følger opp med konsesjonsbehandling, ellers ser det ille
ut.

Hvem har de hardeste og mest
«ufyselige» jobbene ved et slikt anlegg
i dag?
Forholdene
har endret
seg
sterkt, det er en himmelvid forskjell i
dag i forhold til hva det var de årene
jeg begynte på anlegg. Mye av slitet er
borte, det eneste utstyret som er igjen
av de gamle i tunneldrift er vel renskespettet. Ellers er alt stort sett gjort
maskinelt. I dag har kanskje tunnelarbeiderne det godt i forhold til dambyggere og verkstedansatte. Men det er
nok fortsatt mange jobber som er lite å
misunne.
Arbeidsmiljøhensyn
står i dag i
særlig fokus ved anleggsdrift: — Nå
har vi hovedverneombud på heltid,
og et godt nett at verneombud omkring
på arbeidsplassene. Vern på denne måten kan sikkert aldri bli tatt nok hensyn til, men det er mye letter å få
gjennomslag for slikt nå enn noensinne før, fastslår Vildalen.

Uheldig privatisering
- Vi ser «skjevt» på den stadig økende privatiseringa av vassdragsvesenet,
framholder Vildalen.
Det begynner å bli for mange
entreprenører og leiemannskaper. Mye
av det som nå blir satt bort kunne vi
ha tatt selv, etter vår mening.
Et særlig problem er at leiemannskaper går utenom alt det vi har fått i
stand av ordnede arbeidsforhold, de
kan av og til gå døgnet rundt.
Hvordan reagerer dere som arbeidstakere på den harde medfart som
NVE av og til er utsatt for i massemedia?
Det er en hets mot etaten og
arbeidstakerne som svært ofte er uberettiget. Presse og kringkasting kommer når anlegget er i gang, og presenterer «sjokk-fasen» for sine seere og
lesere. De burde komme tilbake etterpå
også, når utbyggingen er ferdig og vi
har rydda opp etter oss.
Her er vel heller ikke vi i NVE
flinke nok til å markedsføre oss selv,
sier hovedtillitsmann Herman Vildalen.
storch

NVE's personale
Endringer i oktober 1982

Nytilsatte:
Aurebekk, Rune
Bjørnebakk, Geir M.
Einungbrekke, Arne
Espe, Vigleik
Hauge, Edwin
Hauge, Knut N.
Homstvedt, Sven
Houmb, Wiggo
Indseth, Per A.
Kjørstad, Edgar
Large, Vivi
Møll, Ove
Nystad, Erling
Snerten, Paul A.
Storvik, Kåre M.
Vatsvåg, Trond A.
Voksø, Astrid
Aannerud, Anders

Opps. mann
Ingeniør
Elmaskinist
Ingeniør
Ingeniør
Ingeniør
Overing.
Opps. mann
Driftsarbeider
Spesialarbeider
Fysioterapeut
Overing.
Opps. mann
Maskinm. ass.
Maskinm. ass.
Ingeniør
Konsulent
Overing.

Avansement og oppr ykk:
3414
Andreasen, Randi
0991
Boldermo, Bjørn
0998
Bø, Odd
Eklund, Algot
0033

F. ktr. fullm.
Fagarbeider
Montasjeleder
Avd. ing.

Frydendal, Lars
Grindalen, Reidar
Moen, Ole
Olsen, Rolv
Pedersen, Svein E.
Sæther, Johan
Tange, Oddbjørn
Vestøl, Magne
Øvereng, Ingvar

0036
0995
0033
0011
0995
0995
0999
0033
0034

Sjefing.
Maskinm. ass.
Avd. ing.
Konsulent
Maskinm. ass.
Maskinm. ass.
Maskinmester
Avd. ing.
Overing.

Innset-verkene
Mår kraftverk
SKL
Ulla-Førre-anleggene
Innset-verkene
Glomfjord kraftverk
Innset-verkene
SK-Lillesand
Kobbelv-anlegget

SK-Hokksund
VU
Mår kraftverk
VFV
SEA
SDT
VU
VFØ
Innset-verkene
Glomfjord kraftverk
BL
VVT
Glomfjord kraftverk
Innset-verkene
Vang /Furnes trafost.
Ulla-Førre-anleggene
VU
SBA

Fratredelse med pensjon:
Enes, Hans Olav
Maskinm. ass.
Jordbru, Kåre
Avd. ing.
Kalseth, Gunnar 0. *Fagarbeider
Lynås, Per A.
Maskinm. ass.
Sandvik, Håkon
Avd. ing.
Sandvik, Ågot
Messebestyrer
Selstad, Ragnar
Montasjeleder
Thoresson, Fridolf Opps. mann

Vestlands-v., Folgefonn
SBP
Aura-verkene
Hasle trafostasjon
Mår kraftverk
Mår kraftverk
Glomfjord kraftverk
Ulla-Førre-anleggene

ET 5
Rana-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene

Fratredelse, an nen
Engervik, Terje
Mathisen, Odd. J.
Nygaard, Dagfinn
Sjørbotten, Tor

SEA
SDT
AJ
SEA

Tekniker
Ingeniør
Førstesekretær
Ingeniør

Kostbare deler som
tas godt vare på
Anleggsarbeid går hardt ut over
materiell og kjøretøy. Bare arbeidet som foregår i Oddatjørn-tunnelen alene krever sitt eget verksted.
Her er fem mann i arbeid på
heltid med alt fra reparasjoner av
hjullastere som har «brutt sammen», til overhaling av boredeler.
En verkstedmann følger i tillegg
hele tida arbeidet på stuffen.
— Alt som må til i tunneldrift
er nok innom her en eller annen
gang, mener Bjarne Stenstø og
Ivar Nord. — Det blir mye reparasjoner og service. Hard belastning, under akkordtidspress, gjør
at det ytterste kreves av materiellet.
Men så er det da også kostbare

Nærmest kamera, Bjarne Steinste, bak: Ivar Nord.
saker: Den lille delen som overhales på bildet koster i dag ca. kr.

(Foto: storch)
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Isbreens apostel
Vi som kjenner dr. philos Gunnar Østrem fra hans tid som
fulldagsleder for Den hydrologisk avdelings brekontor, er full
av beundring for denne effektivt
arbeidende vitenskapsmann.
Det er ikke bare vitenskap
Østrem har en utrolig evne til å
håndtere, også de praktiske og
administrative problemer. Det
mangler heller ikke på muntre
innslag: Da NVE's administrasjonsbygning ble innviet i 1964,
serverte Østre isavkjølet «drikke» med 700 år gammel is i sitt
nyinnredede laboratorium i kjellern!
Utallige er de avhandlinger,
publikasjoner og foredrag som
han har presentert om snø og is.
Det førte først frem til doktorgrad og derpå til professorat ved
Universitetet i Stocholm. Hans
virksomhet har gjort NVE's organisasjon kjent i vide kretser i
inn- og ikke minst i utland! Den

uttalelsen jeg engang hørte fra
en tidligere generaldirektør i
NVE er derlbr ikke overraskende: «Vi skulle hatt flere Østremer i NVE».
Denne isens apostel er nå
hedret av Danmarks dronning
personlig med Hans.Egede me-.
daljen som er innstiftet i 1916 og
hittil bare tildelt 22 personer.
Medaljelisten omfatter .fiere meget berømte polarforskere, deriblant Roald Amundsen! Men
fra snøens og isens hjemland har
Østrem ikke, såvidt vites, mottatt
noen påkjønnelse for sin fremragende vitenskapelige innsats.
Den kaster også glans over NVE
og særlig den avdeling Østrem
har arbeidet ved her i etaten. Til
lykke!
Vi hører nå at Østrem kommer tilbake til NVE. Han er
velkommen.
Jørgen Sørensen

Fossekalien,
Postboks 5091
Oslo 3

— Maj

Politisk streik
på to nye måter
Etter
meir
enn
femti år som medlem av Norsk Arbeidsmandsforbund fikk jeg oppleve to slags nye
politiske
streiker
på samme dag.
Om formiddagen
kom
Fossekallen
nr. 9 der Norsk
Grafisk
Forbund
hadde
kommandert typografene å
f:jerne den høyrevridde hesten i spalten min. Om kvelden var det mange NVE'ere som
brukte Jørgen Sørensens patentsøkte
oppfinnelse, gratisarbeide.
Noen av Sørensens mange beundrerinner kom med en diger festpynta
bløtkake, og alle fikk et stykke, bare
ikke jeg, for LO hadde sendt opp en
vaktmann for å passe på kakemonsen.
Det var dårlig gjort av dere, Tor H og
Leif H, ikke å unne en gammel pensjonist et lite kakestykke!
KALLE

Hest på gal kurs
Kjære Kalle!

Dronning Margrethe overrekker den høye utmerkelse, Hans Egede-medaljen, til
Gunnar Østrem.
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Takk for premien! Men jeg tror jeg
må dele den med andre her i huset.
Slik du har stilt deg opp må du jo ha
lagt merke til NVE's tjenestebiler som
kjører forbi. Se litt nøyere på bilenes
høyre frontdør neste gang.
Takket være vår lille brevveksling
vet vel nu alle i NVE hvordan vår
kjære hest skal galoppere, og da er det
vel allikevel kommet noe godt ut av
årets misforståelse. Hesten min skal
snus ved neste løpsopplegg.
Jeg er ellers spent på hva premien
er!
Hilsen
Åge lijelm-Hansen
Trykk.

Haakon

Arnesen A/S, Oslo

