á

Andelig
voldtekt
c

Det rapporteres om sterk økning av vold ved våre anlegg. Ikke slik vold som
anleggene tidligere var beryktet for, men ferdigkjøpt brutalitet på boks —
videovold med andre ord.
Jeg for min del synes at enhver form for vold er dårlig underholdning, og
når det gjelder den særlig grove volden videomarkedet kan tilby, er jeg enig
med de folkevalgte. Dette er ufyselig!
Ikke bare det —det er skadelig også. Nylig gikk en liten gutt bort og hengte
seg fordi han hadde opplevd en slik henrettelse på fjernsynsskjermen. Dette
bør være et varsko til oss alle.
De fleste er enige i at barn og ungdom må skånes for slike mentale overgrep.
Men må vi ikke også beskytte oss selv? Få er vel så følelsesmessig stabile at
denne åndelige voldtekt ikke på sett og vis etterlater spor.
Ikke alle blir aggressive av underholdningsvold, men angst, nevroser,
depresjon og søvnløshet er heller ikke til å spøke med. Sinnslidelser er noe
av det vanskeligste som finnes å kurere i dag —vi kan ikke operere vekk
nevroser eller jage angsten på flukt med laser. Så har man livet kjært, gjelder
det å være føre vår.
De fleste kan beskytte seg selv ved å trykke på av-knappen. Dette gjelder
imidlertid ikke i samme grad i en brakkeforlegning som hjemme i stua. På
brakka tvinges voksne mennesker med svært ulike interesser til å leve sammen
i ukevis på mer eller mindre isolerte arbeidssteder. Lange og harde skift gir
lite overskudd til fritiden, og da er fjernsyn og video lett å ty til.
Hvem står bak det økte innslaget av voldsfilmer ved våre anlegg? Blir slikt
avgjort i fellesskap på demokratisk vis? Er flertallet av anleggsfolk aggressive
og blodtørstige?
Det siste har jeg vanskelig for å tro. Mitt inntrykk er at dagens slusker er
fredsommelige, og at de setter pris på helt alminnelige ting i livet. Jeg tror
derfor det bør sees nærmere på hvordan videotilbudet ved forlegningene
tilrettelegges og av hvem.
Alkoholmisbruk ved anlegg er ikke nytt, men også her er forholdene blitt
adskillig bedre med årene. Men hva vil nå skje? Vil de som vegrer seg for
videovolden, bli fratatt det viktigste og kanskje det eneste fritidstilbudet på
brakka? Vi vet at lediggang kan føre ondt med seg, og har i hvert fall tidligere
fristet mange til å ta seg en dram.
Det er nedlagt et stort arbeid i å gjøre anleggene til et bedre sted å være.
Helt bra blir det vel aldri, men det ville være synd om vi gikk mot «gamle»
tider. Forbud nytter lite. Det skulle heller ikke være nødvendig dersom
anleggsfolk selv tar saken opp og stanser uvesenet.

2

FOSSEKALLENNR. 1-85

Glomfjordanlægget
Glomfjord i
konjunkturenes

Fossekallen

eies og finansieres av Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Utgivelsenforestås av et
bladstyre.
Synspunkter i artikler og innlegg
står for forfatterens regning,
og representerer ikke
nødvendigvis etatens eller
bladstyrets syn.
Bladstyre

For Akademikernes
Fellesorganisasjon:
Overingeniør Ragnar Hartmann
AvdelingsingeniørØivindWold
For Statstjenestemannskartellet:
KonsulentThor Johansen
Reparatør Asbjørn Grøsland
Maskinmesterassistent
KjellArne Bursvik
For Statstjenestemannsforbundet:
Førstesekretær Anne
Christophersen
For NVE:
FørstekonsulentOle Dyrdahl
Overingeniør HallvardHolen
DriftsbestyrerThorleifJenssen

vold

Børskrakki
1920 veltet planer om byanlegg i Glomen

Restaurering
Glomfjord:

av gamle arbeiderboliger

—Fra 48-mannsbrakke
til firemannsbolig
Søkelys på laksen ved regulering
vassdrag:

9
av

Nye forskningsmetodergir
bedre beslutningsgrunnlag
ved vannkraftutbygging

12

Redaksjon

Redaktør:Cand.philol.Mette
Kjeldsberg
Sekretær:Aud Berg
Postadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 —
Maj,
0301 Oslo3
Gateadresse: Middelthunsgate 29
Telefon
02 —46 98 00
31. årgang —opplag 8700
Utforming og trykk
Centraltrykkeriet Østerås A.s
Redaksjonenavsluttet
29. januar

Biotopjusteringsprosjektet:

Kanvi «styre»livet i vassdragene?

1

«Istållet för
kjärnkraft»

16

Energilovutvalg
energimelding:

og ny

Skalverkene selv fortsatt
bestemme hvordan
elektrisitetsforsyningen
skal organiseres?
FOSSEKALLENNR. 1-85

3

Glomfjordanlæ
gg
er det en glæde
F ornordlænding
enhver hjemstavnsfølende
at se hvilken interesse der nu er
begyndt at røre sig for alt hvad der
angaar de nordlige landsdele. I den
sidste tid har offentligheten virkelig
for alvor beskjæftiget sig med
spørsmaalet om hvad der bør og rnaa
gjøres for at fremme Nord-Norges
rike utviklingsmuligheter,og man
indser at det ikke kan gaa an at
fortsætte med at negligere alle krav
fra befolkningen der nord, som det
hittil er gjort, hvis ikke landsdelen
skal gaa tapt for nationen.
For nordlændingerne selv kommer
al denne opmerksomhet noget
uventet, næsten overraskende. Vi har
jo vænnet os til at bli betragtet som
uvedkommende, vi har ikke kunnet
vente os saa meget for vor landsdel,
som ligger saa langt av veien, og vi
har næsten maattet skape os vor egen
patriotisme. Det meste av hvad der
har rørt sig blandt folket der nord
har gaat vore landsmænd sydpaa rent
forbi. Man har nok visst at vi hadde
et jernbanekrav, det var kanske ogsaa
berettiget, men saa svært paakrævet
kunde det neppe være, eftersom der
blev gjort saa litet for at imøtekomme
det.
Hvad visste man nu f.eks. om det
vældige Glomfjordanlæg,det nye
industricentrum, som var ifærd med
at vokse op der nord, før staten

Parti fra Glomfjord. Hvor byen skal ligge.
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begyndte at kaste sine øine paa det?
De fleste mennesker syd for
Trondhjem ante vel neppe at der i
Norges land er et sted som heter
Glomfjord,og dog er det 5-6 aar
siden man tok fat paa at realisere de
kjæmpemæssige planer, som skal
omskape dette stykke vild
nordlandsnatur til et moderne
industrianlæg, et av de største i vort
land.
Glomfjordener den fjordarm som
stikker sig ind mellom Meløyog
Grønøy i Helgeland. Naar man med
hurtigruten kommer nordover langs
leden, gaar man av ved Grønøy
anløpssted og kan da fortsætte med
motorbaat indover Glomfjorden,ca.
2 timers reise ind til fjordbunden.
Vakkert vil kanske de fleste si at det
ikke egentlig er i Glomfjorden.Der
er meget av det mæktige, storslagne,
som er typisk for nordlandsnaturen,
og som nok kan virke knugende ved
sin vældighet, men som samtidig
henrykker ved sin eventyrlighet. Litet
er der av den mildhet i undertonen,
som ellers er karakteristiskfor denne
del av Nordland. Fjeldformationerne
er bratte, nakne og knudret, det er
som et litet stykke Lofotenmidt inde
i Helgelandsskjærgaarden.
Sliker det første indtryk man faar
av Glomfjorden,naar man kommer
seilende ind langs de steile fjeldvægge.
Men er man kommet helt ind, vil man
snart overvinde den følelse av at man
staar foran noget overmæktig, som
fra først av har grepet en. Paa
nordsiden av den fjeldryg, som stikker
ut i fjorden, faar man øie paa selve
Glomen.Der ligger et fredelig skjær
over den lille grønne flek som berget
har git plads til, en frodig løvskog
kryper opover bakken, og fjorden staar
speilblank og blaa. Der er saa
vidunderlig stille derinde, hvor den
nye by er planlagt. Paa østsiden er

kraftstationen under bygning, paa
vestsiden opføres fabrikanlæggene,
og her bor ogsaa Glomfjordselskapets
anlægsfunktionærer, ingeniørene og
kontorfolkene, og desuten en stor
del av arbeiderne. I 1913 begyndte
utbygningen av Fykanaaga,elven som
løper ut i bunden av fjorden og faar
sit tilløp av vandene oppe ved
Svartisen,Store Glomvandheter det
største. Foreløbigutføres utbygningen
bare for en jevn vandføring av ca. 10
kubikmeter pr. sekund. Ved fuld
utbygning mener man at der vil kunne
erholdes 30 kubikmeter. Fra
Navervand, som ligger nærmere
Glomfjorden,nord for Fykanaaga,
i en høide av 550 meter over havet,
ledes den regulerte vandføring i en
ca. 3 kilometer lang tunnel langs
dalsiden frem mot Glomfjordens
fjeldskraaning,hvor tunnellen munder
ut i et fordeligsbassin.Herfra ledes
vandet i 840 meter lange jernrør ned
til kraftstationen. Denne utbygges
for 4 agregater, hver paa 28 000
hestekræfter. Foreløbiginstalleres
bare 2 agregater eller ialt 50 000
hestekræfter. Ved fuld utbygning vil
anlægget antagelig kunne gi 140 000
hestekræfter.
Fra kraftstationen ledes kraften over
til de planlagte fabriker paa vestsiden
av Glomen.Overføringsledningen
passerer først en ca. 1 1/2kilometer
lang tunnel og derefter en større
betonmasterrække, de største som
hittil er utbygget. For første utbygning
er der opført en masterrække med
12 traade, som kan overføre indtil
50 000 hestekræfter. For hver av de
to efterfølgende utbygninger av
anlægget maa der bygges et nyt,
lignende aparat for overføringen.

Haugvikheter det sted hvor de
planlagte fabrikanlæg skal ligge. Naar
selskapet har utsat paabegyndelsen
av disse, mens anlægget forøvrig paa
det nærmeste er færdig, har det
formentlig været i paavente av et
resultat av de forhandlinger, som har
været ført med staten om kjøp av
anlægget. Det var selskapets mening
at begynde med zinkproduktion og
efterhaanden utvide driften til at
omfatte ogsaa andre produkter som
karbid, cyanamid og jern. Staten har
til hensigt at anlægge en saltfabrik
for utvindelse av salt av sjøvand efter
en av professor Helland-Hansen
opfundet metode. Endel av kraften
vil muligens medgaa til forsyning av

de omliggende distrikters
elektricitetsbehov. Resten blir da
vistnok bortleiet til
Glomfjordselskapetsfabrikanlæg. Det
har ogsaa været nævnt at
Nordlandsbanen skal forsynes med
kraft fra Glomfjordanlægget.
Naar alt er kommet i fuld gjænge
i Glomfjordenskal der kunne bli
beskjæftigelsefor 1 800 —2 000
arbeidere. Dette skulde være
ensbetydende med et byanlæg paa
6 —7 000 mennesker, et efter
nordlanske forholde ganske betydelig
indbyggerantal for en by. Endnu ser
man ikke stort til byen, nogen
funktionærboliger, endel
arbeiderbarakker og en ungkarskoloni

—

_

for arbeidere er det hele. Men alt er
komplet i planerne. Likenedenfor
fabrikerne langs stranden skal der
bygges et større moderne kaianlæg
med losse-og lastearrangement for
import av de raastoffe, som behøves
til fabrikerne og eksport av de færdige
produkter. Ved hjælp av moderne
transportbaner vil raastoffene bli ført
opover fra kaien til fabrikanlæggene,
og de færdige produkter nedover til
eksportkaien.
De planer til selve byanlægget som
vistnok blir lagt til grund for
reguleringen er utarbeidet av
arkitekterne Morgenstierne &Eide,
Arkitekternes

reguleringsutkast.

_

_

_

'

AKTIESELSKAE,
LOMFJORDS

KART over ILAAMEN.
Maalestof,1•1000

QNELSE.
BETE
PormanenleBygnrnge,
--^
Pronsor.
• - Illengulslionop.ter
Arr

CCIshinde
"

ruj7,bart

Jard-Terram.

,

Glomfjord 20-12-1814.

‘‘,,

f

FOSSEKALLENNR. 1-85

5

/
Å

Parti fra bryggen.

og slik som byen er tænkt lagt i det
steile, kjælderformede terræng vil den
avgi en række vakre partier. Terrænget
ved sjøen forutsættes opfyldt, og paa
det forholdsvisbrede belte, som paa
denne maate opstaar ved bryggen,
vil byen faa sit forretningsstrøk. Ved
kaianlæggets vestre ende faar man
de offentlige stats- og
kommunebygninger, post- og telegraf,
politistation, raadhus, toldbod etc.
Ved østre ende av kaien anlægges
et torv med fiskebryggeog baathavn.
I en halvmaane omkring dette
forholdsvisflatere areal, nærmest
vandet, vil saa den øvrige bebyggelse
gruppere sig opover mot fjeldet.
Brandstation

Husene er tænkt opført i mur eller
beton. Terrængets beskaffenhet egner
sig bedst for rækkebebyggelse med
halvanden eller toetages huse. Paa
den øverste kolle er ogsaa tænkt
treetages bebyggelse, noget som i høi
grad vil gi arkitekterne anledning til
at skape effektfuldeog maleriske
partier. Byenshovedfærselsaare er
anlagt over en nuværende vei og vil
bli forlænget østover til fabrikanlæggene. Byen og fabrikerne vil
desuten ogsaa bli forbundet med en
elektrisk bane.
Denne bane faar sit utgangspunkt
ved bryggen og vil først slynge sig
opover gjennem byen. La os følge

den. Første holdested er paa en
langaktig plads paa et plataa. Paa den
ene side av plataaet ligger
skolebygningen, paa den anden side
brandstationen og folkets hus med
kinematograflokale.Bakskolen, noget
høiere oppe i fjeldet, ser man kirken
og krematoriet i et litet haveanlæg
med urnehal, omgit av mure. Efter
at ha foretat en stor sving stanser toget
paany, —ret overfor forrige
holdeplads, men betydelig høiere
oppe. Vi er netop kjørt forbi et logihus
for enslige arbeidere og har
administrationsbygningen ret foran
os. Næste holdeplads er ved
bygrændsen, og saa fortsættes det
østover mot fabrikerne.
Industrien i sig selv skaper ikke stor
skjønhet. Det er uundgaaelig at alt
det som den moderne industrielle
virksomhet kræver for at kunne
utfolde sig, maa bryte med det som
er formet av naturens haand. Ethvert
foretagende som gaar ut paa at utnytte
de naturlige muligheter maa derfor
betegne et tap for vor landsdels
skjønhetsrigdomme. Det er et av
tidens krav, som man maa forsone
sig med. Det blir da arkitekternes
opgave til en viss grad at bøte paa det
som industrien er nødt til at skjæmme.
Og det kan man med tryghet gaa ut
fra vil bli gjort i Glomfjord.

og Folkets hus.
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Glomfjord i konjunkturenes vold:

Børskrakk
i 1920 ve.tet
planerom byanlegg
i Glomen
y 1918

hadde man planer om
en by på 6 000 —7 000
innbyggere i Glomfjord. Slik
skulle det ikke gå. Optimismen
var grunnet på den
høykonjunktur Verdenskrigen
skapte, og da krigen var over,
fulgte nedgangstider
og
konkurs. Byanlegget ble
imidlertid påbegynt før krakket,
og en del av disse boliger er
fremdeles i bruk. I disse dager
har interessen for denne typen
«kulturminner» sogar ført til
at boligene blir restaurert.

Artikkeleni Det NordligeNorge fra
1919 om «det vældige
Glomfjordanlæg»viser at det var store
forventninger knyttet til
kraftutbyggingen og
industrialiseringen i Glomfjordi disse
tider.
Når vi ser tilbake på utviklingen
i Glomfjordi årene som fulgte, ser vi
at artikkelforfatteren nok ikke har
hatt tilstrekkelig oversikt til å gi en
nøktern vurdering av situasjonen.
Etableringen av en større
industribedrift i Glomfjordsom kunne
sysselsette 1 800 —2 000 arbeidere,
skulle vise seg å bli en umulighet.
Riktignokble det lagt frem planer
for det ene industriprosjektet etter det
andre, men konjunkturene i Europa
gjorde at de ble skrinlagt i tur og
orden.
I 1918 ble kraftverket i Glomfjord
overtatt av Staten, og svenske
eierinteresser stiftet selskapet
GlomfjordSmelteverkA/Smed tanke
på sinkproduksjon.Det økonomiske
bildet var da preget av høykonjunktur,
og direktøren ved et nyetablert
GlomfjordSmelteverkA/Sså
optimistisk på situasjonen. Når
Glomfjordkraftverk ble satt i drift,
skulle smelteverket ta ut 12 000 kw
til produksjon av sink. Dersom
konjunkturen holdt seg, var målet
å bygge ut smelteverket så man kunne
ta ut all den kraften som ble produsert

Øvregate og Nedregate

på jæra slik bebyggelsen

opprinnelig

var.

— Det var livlig å vokse opp på Jæra, kan kjentmann Hans H. Hansen fortelle. Han er født og oppvokset
på Jæra, og har arbeidet hele sitt liv ved Glomfjord kraftverk. Her foran sin nåværende bolig.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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på Fykan,og dette ville gi arbeid til
300 —400 mann.
En ny by?
Parallelt med reisingen av
sinksmelteverket i Haugvik,satte man
derfor fortgang i de storstilte planene
om et byanlegg i Glomen.Og her gikk
det raskt! I løpet av kort tid ble det
bygget en mengde hus, veier ble
anlagt og stedet fikkpost og telefon,
telegraf og dampskipskai,butikk med
kjøtt, fisk,kolonial og manufaktur.
Her fantes skredder, skomaker og
baker. Selskapethadde dessuten eget

200 meter. Dessverreble promenaden
ikke realisert før de harde tidene satte
inn.

som resten av den industrialiserte
verden.

Nedgangstider og konkurs
Ved begynnelsen av 1919 var 130
mann i arbeid ved sinksmelteverkets
anlegg. I løpet av våren ble flere
brakker bygget, og den samlede
arbeidsstokk i Glomfjordnærmet seg
700 mann.
På denne tid var imidlertid
nedgangstidene satt inn. Det var
Verdenskrigen som hadde gitt
grunnlag for de høye prisene på sink,

Boligforhold på Jæra
På jæra hadde man (og har man)
adresse Øvregate, Nedregate eller
jæraveien. Familieboligenesom hadde
en boflate på 210 m2fordelt på
to etasjer, kunne huse opp til 27
personer —store og små. Dissemåtte
dele et bad i kjelleren og to toiletter.
I de såkalte sovebrakkene var det
imidlertid rom for 48 mann, gjerne
fordelt på firesengsrom. Her var det
ikke bad, så for kroppsvaskvar
Bebyggelsen i Glomen, sett fra øst. I forgrunnen
funksjonærboligene på Hylla, i bakgrunnen
arbeiderboligene på Jæra. En del av bebyggelsen
er nå revet.

fjos og dampkjøkken med vaskeri for
arbeiderne og dusjbad. Nordlands
Privatbank opprettet filiali Glomfjord.
Planene gikk videre: etter hvert
skulle man få sykehus med legebolig,
kinobygning og arbeiderhotell med
kaffistoveog bibliotek. Et hotell var
høyst påkrevet, da posthusgangen
med sine 2 x 4 meter måtte fungere
som sådant inntil videre for tilreisende
arbeidere. Det hadde også hendt at
folk som kom for å søke arbeid, ble
gående ute hele natten, mens andre
fikk benytte arbeiderbrakkene som
losjihus,hvis det var plass der.
Arbeiderne hadde planer om egen
butikk og et FolketsHus, og
Indremisjonen planla menighetshus.
Byenspromenade —den seks meter
brede chaussen i det stupbratte
fjellpartiet mot sjøen, hvor også
sporvegen skulle gå —ble påbegynt.
Herfra skulle befolkningen i de
kommende år kunne nyte de praktfulle
lysvirkningerutover mot havet ved
solnedgang, og så utsikt til de store
dampere som i fremtiden ville anløpe
Glomfjord.Linjenvar tre kilometer
lang, med to tunneler på til sammen
8
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og høsten 1920 kulminerte disse.
Mens prisen på sink i slutten av og
like etter krigen var oppe i 60 pund
pr. tonn, sank den nå helt ned til 20
pund pr. tonn. Dermed var
smelteverket ferdig og måtte trappe
ned sin virksomhet. I 1921 ble arbeidet
helt innstilt, og all anleggsvirksomhet
i Glomfjordstoppet opp og ble
liggende nede inntil våren 1927.
Nødsåri Glomen
Etter 1927 tok virksomheten
Glomfjordseg med tiden noe opp
igjen, men med konkursen i 1921 ble
planene om en by i Glomen skrinlagt.
Den bebyggelse som da eksisterte
besto av 28 arbeiderboliger på jæra
(av ulik størrelse og kvalitet),seks
funksjonærboliger på Hyllaog
direktørboligen ved LilleGlomvatn.
I arbeiderboligene på jæra som var
tenkt som del av et nytt
«idealsamfunn»,skulle det i årene
som fulgte herske megen nød og
elendighet. Arbeidsløshet,
trangboddhet og sosiale problemer
kom til å prege Glomfjordlike sterkt

brakkebeboerne henvist til Folkebadet
i Øvregate 6. Bespisningforegikki
Øvregate 5, og dampkjøkkenet lå i
Øvregate 7. Her var det også pikebolig,
men problemer med blanding av
kjønnene gjorde at man senere
opprettet damemesse i brakkene i
jæraveien —et stykke unna. Øvregate
5 ble brukt til kino og forsamlingshus.
Renessanse for Jæra-bebyggelsen
Tiltross for at bebyggelsen på jæra
etter den tids målestokk ble satt opp
etter god standard, er det jo ikke til
å unngå at tiden tærer. En del av den
opprinnelige bebyggelsen er nå revet,
og meget av det som står igjen her
mistet noe av sitt preg ved ombygging.
I den senere tid har interessen for
«kulturminner»på jæra blomstret opp
blant yngre boligsøkende. Boligene
er imidlertid etter vår tids krav til
energisparing dårlig isolert, og store
restaureringsarbeider er derfor satt
i gang. jæra-bebyggelsen gjenoppstår
under dette arbeidet i sin opprinnelige
skikkelse.
Mette Kjeldsberg

Restaurering av gamle
arbeiderboliger i Glomfjord:

går en lysere
arbeiderboligene
Glomfjord
De i gamle
tid i møte. Den spesielle
på Jæra fra
brakkebebyggelsen
årene 1916 —1920 er blitt
attraktive for dagens
hussøkende, og
er i gang.
restaureringsarbeid
skal bli
Jæra-bebyggelsen
moderne leiligheter i gammel
prakt.

Øvre gt. 10 «kledcb med stillaser, klar til beising.

Den gamle arbeiderbebyggelsen på
Jæra i Glomfjordble vesentlig oppført
i tidsrommet 1916—1920. Tegninger
og billedmateriale viser at husene
ble oppført med stor respekt for
datidens krav til byggestil. Boligene
hadde mange verdifulle detaljer både
utvendig og innvendig.
Etter hvert som tidene har skiftet,
har også boligene gjennomgått
diverse ombygginger og forandringer.
Forandringene har stort sett vært
ominnredninger, skifting av kledning
og vinduer og oppføring av små
tilbygg. Forandringene har ofte gått

ut over det vi i dag regner for verdifulle
og bevaringsverdige særtrekk ved
boligene.
Da spørsmålet om rehabilitering
av boligmassen på Jæra ble tatt opp,
tenkte man både på standardhevning
ved isolering og vindtetting og på
tilbakeføring av husene til det
opprinnelige preg så langt det lot seg
gjøre.
Øvregate 10 var, sammen med de
to såkalte blekkhusene (navn etter
Iormen) de boliger som var best bevart
med hensyn til vindusform,
omramming rundt vinduer og dører,

kledning og tak. Innvendig sto også
en del detaljer igjen. Det var derfor
naturlig å rette spesiell
oppmerksomhet mot Øvregate 10
da den skulle restaureres. Under
rivningsarbeidet her ble detaljer
kopiert eller gjenbrukt. Husene i
Øvregate er oppført i 3" plank. Dette
måtte man ta hensyn til ved valg av
isolasjonstykkelse.Vi valgte 50 mm
mineralull, A-kvalitet,vindtette,
asfaltimpregnerte plater og luftet
ytterkledning. Dette sammen med
3-lags glass i vinduene har gitt store
og merkbare forandringer.
FOSSEKALLENNR. 1-85
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Øvregate 10 på Jæra framstår
således i dag ferdig restaurert som
en moderne bolig med fire mindre
leiligheter. Leiligheterav denne
størrelsen har det lenge vært behov
for.
Siden den gang huset var brakke
for 48 anleggsarbeidere, er det skjedd
store forandringer. Husets ytre form
og stil er imidlertid bevart og minner
oss om det opprinnelige bygningsmiljø på stedet. Dette mener vi er
verdifullt både nå og i ettertid.
All planlegging, oppfølging og
utførelse av innvendige snekker-og
elektrikerarbeider er skjedd i regi av
Glomfjordkraftverk. Utvendige
arbeider, også når det gjelder de
øvrige boliger, er utført som
anbudsarbeid av stedlige
entreprenører. Andre boliger som
er isolert og har fått ny kledning og
nye vinduer er Øvregate 2, 4 og 6.
Til sammen seks leiligheter.
De totale kostnader for det nevnte
restaureringsprogram beløper seg
til cirka 1,3 millioner kroner, og
arbeidene er utført i 1983—1984.
I budsjettforslaget for 1985—1986
er det oppført midler til isolering av
flere boliger.
Erling Nys tad
«Høyt henge de, og blide er de.» To av snekkerne til Entrepenør R. Lie under restaureringsarbeidene
med Øvre gt. 4.
Øvre gt. 10 sett fra vest. Innfelt: Borgny Hals koser seg i sofakroken i sin «nye» leilighet.
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Glomfe
ord krafiverk
info

erer

Tekst: Thorleif Jenssen
Foto. Erling Nystad

En søndag formiddag
var avsatt til «åpent
hus» ved kraftverket.
Oppslutningen
var
overveldende.

T november i fjor ble det arrangert
1 en stor kulturmesse i Glomfjord.
Messen var først og fremst et
arrangement for de vel 30 frivillige
lag og foreninger på stedet, men noen
av de største bedriftene deltok også
med informasjon om igangværende
og framtidig anleggsvirksomhet.
Glomfjordkraftverk deltok først
på en utstilling der man sammen med
Vegvesenet og entreprenørfirmaet
Astrup HøyerA/Sinformerte om det
store vegtunnelprosjektet Glomfjord
—Holandsfjord,som forskotteres av
Statskraftverkene.Som kjent har NVE
i drift en fullprofilboremaskinsom
borer fra Holandsfjord-siden.Videre
informerte Glomfjordkraftverks folk
om prosjekter som det er søkt om
konsesjon for i Saltfjellet/Svartisen
og om mulige framtidige
kraftledningstraser.
Informasjonskontoret skaffet
materiell, film, bilder med mer. Om
lag 2 000 mennesker besøkte
utstillingen.
Som en del av avslutningen på
messearrangementet, som varte i vel
en uke, ble det en søndag formiddag
invitert til åpent hus ved kraftverket.
Kraftverketsansatte møtte fram og
informerte og orienterte, og
oppslutningen var overveldende. I
løpet av tre formiddagstimer besøkte
om lag 250 mennesker kraftstajonen.
Interessen for de tekniske anleggene
var upåklagelig både hos store og
små —noe bildene fra arrangementet
skulle vise. Etter omvisningen inviterte
de ansatte på kaffe, brus og
hjemmebakte kaker. Det hele ble et
populært og vellykketfamiliearrangement.

Etter omvisningen
inviterte
kraftverkets
ansatte på kaffe,
brus og
hjemmebakte
kaker.

Interessen

var stor både hos store og små —

Produksjonsrekord
i Glomfjord
Glomfjordkraftverk kunne i 1984
notere seg for en pen liten rekord.
Dette året ble det hittil beste i
kraftverkets 40-årige historie etter
full utbygging. Kraftproduksjonen
i 1984 var på 942,6 GWh,og dette
er om lag 100 GWh mer enn en
middelproduksjon. Med en
installert ytelse på 120 MW,
tilsvarer rekordproduksjonen en
brukstid på 7 850 timer.
To relativt vannrike år har dannet
grunnlaget for denne høye
produksjonen, men et godt,

systematisk og effektivtvedlikehold
er en forutsetning for en så rolig
og stabil drift. De siste månedene
har det vært arbeidet bevisst for
å utnytte produksjonsmulighetene
best mulig. Revisjonermed mer
har vært utført på rekordtid.
Da produksjonsrekorden var et
faktum, kunne man derfor med
god samvittighet feire det hele
med champagne og konfekt.
Champagnen var selvsagt
alkoholfri.

FOSSEKALLENNR. 1-85
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Søkelys på lakse

Nye forskni
beslutnings
Arne J. Carisen
Institutt for geofysikk

Modeller
vil kunneog forbedre
metoder som
beslutningsgrunnlaget
i
forbindelse med
vannkraftutbygginger
er nå
tilgjengelig. Dette ble bekreftet
ved et seminar om
vannkraftutbyggingers
konsekvenser for laksefiske som
ble avholdt ved Universitetet
i Oslo i november i fjor.
Seminaret var et ledd i den
forskning som drives innen
Vannbruksplanlegging.
De
metoder som ble presentert på
seminaret er blant annet brukt
ved prioriteringen av de ulike
prosjekter i Samlet plan.

Den 27. november i fjor ble det holdt
et seminar på Universitetet i Oslo
under tittelen: Konsekvensvurdering
for laksefisketi forbindelse med
vassdragsutbygginger. Institutt for
geofysikksto som arrangør for
seminaret, som i alt samlet 50
deltakere fra ulike miljøer med
interesser i vassdrag. Seminaret var
et ledd i den forskning som drives
innen Vannbruksplanleggingved
Institutt for geofysikk.
Konsekvenserfor
lakseproduksjonen
Når man skal vurdere konsekvensene
av en vannkraftutbygging, er det
naturlig å skillemellom de biologiske
og de økonomiske/politiskevirkninger
av utbyggingen. Til de biologiske
virkninger hører for eksempel
påvirkningen av lakseproduksjonen
i vassdraget.
Til tross for 100 års forskning når
det gjelder laks, kjenner vi ikke
tilstrekkelig til artens biologi eller
til hvilke miljøbetingelser som
1 2 FOSSEKALLENNR. 1-85

bestemmer lakseproduksjoneni våre
elver. Kjennskaptil hvilke virkninger
eventuelle endringer av forholdene
får, er derfor også begrenset.
Det man kan slå fast, er at man ved
dagens kraftutbygging ikke vil få noen
«katastrofe»-virkningi de større,
viktige lakseelver.Med katastrofe
menes her at en laksebestand eller
et fiske totalt eller i perioder går tapt.
Men i mange småelver og sidevassdrag
har overføringer, regulering og
mangel på minstevannføring gitt
katastrofevirkning.
Endredemiljøforhold reduserer
smoltproduksjon
Ikke-biologiskemiljøforhold som
vanntemperatur, vannføring og
forurensning påvirker oppgang,
gyting og vekst hos laks og smolt.
Ved en vannkraftutbygging blir gjerne
én eller flere av disse faktorer påvirket,
slik at miljøet for fisken endres.
Det utføres for tiden flere prosjekter
innen dette forskningsfeltet,hvor
formålet er å finne sammenhenger
mellom utbygging og miljøforhold
i vassdrag. Slikeforsøk pågår i Alta,
Nidelva,Strynelvaog Orkla.Forsøkene
i Alta har blant annet vist at uten det
øvre inntaket ved Alta-utbyggingen
ville smoltproduksjonen i Alta bli
redusert med cirka 10 000 smolt pr.
år. Kunnskapom dette gjør det mulig
å sette i verk tiltak for å redusere de
negative konsekvenser, for eksempel
ved at man stiller krav om
minstevannføring, bygger
fisketrapper, setter ut fisk eller kalker
sure vassdrag.
Laksestatistikkgir oversikt over
tendenser
Laksestatistikker til stor nytte for
fiskebiologeneog for dem som skal
vurdere fisket økonomisk.Slik
statistikk er blitt fort helt siden 1876.

De lokale laksestyrene er etter
regelverket pålagt å oppgi hvor mye
fisk som er tatt og hvilken
omsetningsverdi fangsten har. Etter
at man innførte konsesjonspliktfor
drivgarnfiskei 1969, må videre den
enkelte fisker sende inn
fangstoppgave til Statistisk
Sentralbyrå. Dette har ført til at
statistikken er blitt ganske pålitelig.
Laksestatistikkeni elver er imidlertid
adskilligmer usikker. Det er kjent at
viljen til å oppgi fangstutbyttet bedres
vesentlig når det er snakk om
utbygging i et vassdrag, mens det
motsatte synes å være tilfelle etter
at reguleringen er trådt i kraft.
Allikevelkan man for en god del elvers
vedkommende benytte
laksestatistikkenfor å få en oversikt
over tendensen.
Økonomiskvurdering av laksefiske
En økonomiskvurdering av laksefiske
må foretas på to plan, i det man må
skille mellom næringsfiske og
rekreasjonsfiske.
Økonomiskvurdering av
næringsfiske er en forholdsvisenkel
sak. Verre stiller det seg når det gjelder
rekreasjonsfisket,og her er det foretatt
undersøkelser etter ulike metoder.
I en intervju-undersøkelsei
forbindelse med rekreasjonsfisketi
Numedalslågen har man kunnet
fastsette rekreasjonsverdier av slikt
fiske til cirka åtte millioner kroner
pr. år. Dette er cirka ti ganger mer
enn inntektene av næringsfisket i
samme distrikt.
En undersøkelse i Gaula-distriktet
ble basert på de tall man kom frem
til ved å se på hvilke reisekostnader
de som fisket i elver hadde hatt. På
denne måten kom man frem til at
rekreasjonsfisketi Gaula representerte
en verdi på rundt 7,5 millioner kroner
pr. år.

ved regulering av vassdrag:

jsmetodergir bedre
unnlag ved vannkraftutbygging

Ved Markeds-og Mediainstituttet
stiller man seg skeptisk til bruk av
intervju-undersøkelsernår det gjelder
å kartlegge folksmening om
«miljøkonsekvenser».Skalslike
undersøkelser ha noen nytte, må de
suppleres med flere kontrollspørsmål.
Ved undersøkelsen i distriktet rundt
Numedalslågen var dette av
økonomiske grunner ikke mulig. Ved
bruk av «reisekostnadsmetoden»
unngår man disse problemer, og
denne skulle derfor være mer pålitelig
enn intervjumetoden.

Beslutningsanalyse
vektprinsippet

bekreftelse på at man nå har funnet
frem til modeller og metoder som
vil forbedre grunnlagsmaterialet i
forbindelse med beslutninger om
videre utbygging av vannkraft i våre
vassdrag. Imidlertid er det helt klart
at det faglige og politiske skjønn
fremdeles må være et korrektiv ved
slike beslutninger.
Seminarrapport:

Tid:
Sted:
Arrangør:
Tema:

etter

Ved hjelp av ny undersøkelsesmetodikk har beslutningstakerne fått
et bedre grunnlag å gå ut fra når de
skal ta stilling til om et vassdrag skal
bygges ut eller ikke.
Imidlertid er det opp til
beslutningstakerne selv å veie skadene
ved en eventuell utbygging opp mot
de fordelene man kan oppnå. Men
også på dette felt har man funnet frem
til nye hjelpemidler. Her har
BedriftsøkonomiskInstitutt utarbeidet
spesielle metoder for beslutningsanalyse.
Prinsippet for slike analyser er at
de ulike brukerinteresser i et vassdrag
tildeles «vekttall»på grunnlag av de
preferanser beslutningstakerne gir
uttrykk for. Dermed kan man foreta
en sortering av alternativer. Denne
fremgangsmåten ble benyttet som
én av flere metoder under arbeidet
med å prioritere de ulike prosjektene
i Samlet plan.

27. november 1984
Universitetet i Oslo
Institutt for geofysikk
Konsekvensvurdering
av laksefiskei
forbindelse med
vassdragsutbygginger

Emner:

Hvordan kan konsekvensene for
laksefisketmåles?

Presentert av T. Gunnrød, Direktoratet
for vilt og ferskvannsfisk
Laksefiskeog hvordan
laksestatistikken blir til.
Presentert av H. K.Østereng, Statistisk
Sentralbyrå
Økonomiskverdsetting av
rekreasjonsfisket.Eksemplerfra
Numedalslågen og Gaula.
Presentert av A. J. Karlsen,Institutt
for geofysikk/Ing.A. B.Berdal
Bruk av intervju-undersøkelseri
forbindelse med vurdering av
miljøkonsekvenser.
Presentert av P. Jacobsen,Markedsog Mediainstituttet
Brukav flermålsbeslutningsanalyse
for å vurdere laksefisketmot andre
brukerinteresser.
Presentert av F.Wenstöp,
BedriftsøkonomiskInstitutt

.

135"

Det faglige og politiske korrektiv
fremdeles nødvendig

Seminaret om vannkraftutbyggingers
konsekvenser for laksefiskeble en

_
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Blotopjusteringsprosjektet:

-Kanvi «styre»
iivet•vassdragene
Tekstog foto:
Stein Morch-Hansen
Med vi skaffet
Terskelprosjektet
oss oversikt har
over
hvordan én type tiltak — altså
bygging av terskler — virker inn
på livet i regulerte vassdrag. Med
Biotopjusteringsprosjektet
ønsker vi å dra nytte av dette
arbeidet: Vi ønsker å finne ut
hvilke andre tiltak som kan
hjelpe oss å «styre» livet i
vassdragene i ønsket retning.
Slik presenterer Pål Mellquist
ved Natur- og
landskapsavdelingen
i
Vassdragsdirektoratet,
prosjektet der man nå skal
bygge på erfaringene fra det
«gamle» Terskelprosjektet.

Mellquister utpekt som leder for
Biotopjusteringsprosjektet.Han skal
dermed koordinere innsatsen fra flere
fagmiljøer. Med seg i styringsgruppa

har han representanter fra
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk,
universitetene i Osloog Bergen —
og Vassdragsdirektoratetsavdelinger
for natur- og landskapspleie,
elveforbygning og hydrologi.
Redusere skader

Hensikten med dette arbeidet er
i første rekke fortsatt å finne fram til
flere og bedre måter å redusere de
skader og ulemper som følger av
inngrep i vassdragene. Ikke minst
gjelder dette kraftutbygging —som
gjerne fører til de mest omfattende
former for inngrep. Men prosjektet
vil ventelig også få betydning for
andre typer av innqrep og skjøtsel
av uregulerte vassdrag.
I Vassdragsdirektoratet føler man
seg naturlig nok sitt ansvar bevisst
når det gjelder å få i gang slike
undersøkelser —med den stilling
direktoratet har som
forvaltningsmyndighet for
vassdragene.
Bedre enn utsetting

Man ser for seg ulike måter å
opprettholde eller gjenoppbygge
næringsdyr- og fiskebestand i et

vassdrag hvor det er foretatt
endringer, poengterer Mellquist.
— Vår oppgave er nå å finne ut
hvilke tiltak som under ulike forhold
vil virke mest positivt. Dersom man
ved biotopjustering for eksempel kan
opprettholde en vesentlig del av
fiskebestandens egenrekruttering
og holde den i balanse med
næringstilgangen, er dette bedre enn
utsetting av fisk.I tider med risiko
for spredning av parasitter og
fiskesykdommerbør dette være
tungtveiende hensyn.
Mange steder vil det etter et drastisk
inngrep dessuten være et spørsmål
om å få livet i vassdragene «på fote»
igjen, framholder Mellquist.
Ulike biotoper

Hvor skal så prosjektet foregå?
På flere steder, og i områder av
ulik karakter. Hareidselvanedenfor
utløpet av Grimstadvatn i Ørsta er
for eksempel et egnet sted å studere
innvandringen av planter og dyr i
en nygravd kanal —likedan hvordan
denne koloniseringen kan påvirkes
og styres. Her er vi nå så vidt i gang.
Lignende prosjekter er planlagt og
dels igangsatt i en nylig kanalisert
del av Moelv,i Eksingedalselvaog
i Skjoma.I de to sistnevnte elvene
utnytter man tidligere undersøkelser
fra Terskelprosjektet.
Vi har håp om å få kombinert
undersøkelser og forsøk med
Forbygningsavdelingenssikring-og
senkingsarbeid. Vi vil jo også tro at
både kraftutbyggere og elveeiere
etter hvert vil det melde sin interesse
med sikte på tiltak i både regulerte og
uregulerte vassdrag, sier Pål Mellquist.
Hvordan kan livet i et vassdrag gjenetableres
etter inngrep som for eksempel kraftutbygging?
Gjennom Biotopjusteringsprosjektet ønsker
man å finne et mangfold av svar på dette
spørsmålet. Dette «vassdraget» foran NVE er
det kanskje lite håp for, men . . .
Biotopjusteringsprosjektets styringsgruppe —
og noen gjester. Fra venstre: Bård Andersen
(Forbygningsavdelingen), Erik Hansen
(Hydrologisk avdeling), Knut Ove Hillestad (Naturog landskapsavdelingen), Per Aass (Direktoratet
for vilt og ferskvannsfisk), Pål Mellquist (Naturog landskapsavdelingen), Tor B. Gunnerød
(Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk), Jon Arne
Eie (Natur-, og landskapsavdelingen), Einar Beheim
(Forbygningsavdelingen), Trond Haukebø
(Fylkesmannen, Miljøvernavdelingen i Møre
og Romsdal) og Albert Lillehammer (Universitetet
i Oslo).
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10 år med terskelprosjektene
er avsluttet
—etter 10 års felles
Terskelog lakseterskelprosjektene
innsats fra ikke bare NVE-eremen
også Md-ere,DVF-ere,NLH-ereog
UiB-og Ui0-ere . . .
Personene på bildet representerer
prosjektledelsen —en skjønn
forbrødring av de ovenfor nevnte
forkortelser: Fra venstre: Pål Mellquist
(NVE)—prosjektleder, Tor Gunnerød
(Direktoratetfor vilt og ferskvannsfisk),
Petter Larsson(Universiteteti Bergen),
Reidar Borgstrøm (Norges
landbrukshøgskole),Knut Olav
Hillestad (NVE),ØysteinAars (NVE),
Per Aass (Direktoratetfor vilt og
ferskvannsfisk)og Albert Lillehammer
(Universiteteti Oslo).
Terskelprosjektenevil gå over i
historien med blant annet omkring
30 fagrapporter, som har avdekket
faglige nyvinninger som åpenbart
har vært av like stor interesse i det
internasjonale fagmiljø som her
hjemme. Rapportene er nemlig spredt i trykken like før jul og vil dermed
til i alt 17 land.
foreligge utpå nyåret.
Sluttrapporten, som kommer som
NVEsgeneraldirektør, Sigmund
nr. 10 i «Kraftog Miljø»-serien,gikk
Larsen,overrakte nylig hver av

prosjektledelsens medlemmer en
innrammet tegning av fossekallen
som takk for innsatsen. Nå går arbeidet
videre i Biotopjusteringsprosjektet.

Vassdragsforening med kraftig kritikk:

Samletplan utenformandatet
Dessverre
for vassdrag
er ikke
egnet
Samlet
somplan
verktøy når det gjelder å anvise
rekkefølgen av fremtidige
kraftutbygginger
slik den er
foreslått av en faggruppe i
Miljøverndepartementet.
Gruppen har gått for langt i
forhold til sitt mandat og gitt
planen mer preg av å være en
verneplan enn en plan for den
fremtidige konsesjonsbehandling av vassdragsprosjekter.

Det er direktør UlfRiisei
Vassdragsregulantenes Forening som
på denne måten målbærer
el-forsyningenskraftige kritikk mot
forslaget til Samlet plan for vassdrag.
Planen har nå vært ut til høring, og
på grunnlag av det materiale som
foreligger skal Miljøverndepartementet utarbeide en
stortingsmelding om saken.

Hvordan kan det hevdes at
faggruppen har gått ut over sitt
mandat når den fikki oppdrag også
å vurdere de vassdrag hvor
kraftinteressene ikke er dominerende?
I forslaget til Samlet plan er
vassdragene inndelt i tre
hovedkategorier, hvorav den ene
består av vassdrag som etter
forslagsstillernesmening er uaktuelle
for utbygging. Jeg kan ikke se at dette
er overensstemmende med Samlet
plans opprinnelige formål. Det har
vært behov for —og Stortinget har
bedt om —en samlet plan for
utbygging av gjenværende vassdrag.
Planforslaget utgjør imidlertid delvis
en fjerde verneplan. Samtidig
overprøves til dels tidligere
verneplanarbeid, og det var ikke
forutsetningen, fremholder Riise.
Han mener videre det er slående
hvor liten vekt Miljøverndepartementets faggruppe har
lagt på kraftselskapenesbidrag
til Samlet plan. —Her har

kraftselskapene lagt ned betydelige
ressurser i å utarbeide
vassdragsrapporter som en del av
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grunnlaget for planen. Disseer
tydeligvis tillagt liten vekt under hele
planarbeidet. En slik fremgangsmåte
kan ikke aksepteres. Kraftselskapene
er jo offentlige organer som er satt
til å ta seg av energidekningen i sine
områder. Og de er styrt av de
folkevalgte,fremholder
vassdragsregulantenes direktør.
UlfRiisehevder at man kunne se
denne skjeve tendensen allerede tidlig
under arbeidet med Samlet plan. —
Saksbehandlingenble kjørt i et
uforsvarlighøyt tempo. Det finnes
eksempler på at kraftselskaper ble
utelatt fra befaringer de helt klart
burde ha deltatt i. I sommer fikk
mange kommuner under to uker på
seg til å behandle denne omfattende

i 1980
besluttet Riksdagen
at det
E tter
folkeavstemningen
i Sverige
ikke skulle bygges mer kjernekraft
i Sverigeenn de tolv aggregater som
allerede var vedtatt. Videre ble det
vedtatt at disse tolv skulle avvikles
i en takt som er forsvarligunder
hensyntagende til sysselsetting og
velferd, —dog senest år 2010.
Sikkerheten burde ifølge Riksdagen
være avgjørende for rekkefølgen av
nedleggelsen.
I 1981 nedsatte den svenske
regjering derfor en komité som skulle
utrede spørsmålet om hvilke tiltak
man skulle sette i verk for å sikre
kjernekraftens avviklingog en fortsatt
minsket oljeavhengighet.
Energisparing ble naturligvis
fremhevet som et viktig element, —
men «det får inte ske till priset av
slöseri med andra ressurser, t ex
råvaror, natur og arbetskraft».
Komiteenhar bestått av statsråder
og rikdsdagsmedlemmer med
generaldirektør Hans Löwbeer
(Bygnadsstyrelsen)som formann.
Sakkyndigeog eksperter har vært med
i utvalgsarbeidet. Sekretariatet ble
overtatt av «Statensenergiverk»etter
at det ble etablert.
Internasjonalarbeidsfordeling
I komiteen mener man at de nye
industriland, u-land og
oljeproduserende land i økende grad
vil ta seg av råvarebasert produksjon,
mens nåværende industriland i høyere
grad vil innrette seg på foredling.
Sverigesøkonomi og teknikk vil på
den måten stadig bli mer avhengig
av internasjonale forhold.
Komiteensmedlemmer mener
16
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saken. Og i høst fantes det ikke mange
nok trykte eksemplarer til at de som
skulle delta i behandlingen i
kommuner og organisasjoner, kunne
få lese den!
Men dette går på selve
saksbehandlingen. Hva er
hovedinnvendingen mot innholdet
i planforslaget?
Vi har svært mange innvendinger. Lameg peke på et par av
de viktigste:
Som nevnt har planforslaget fått en
altfor sterk verneprofil. Dette er ikke
overraskende når man ser på det
metodevalg som er foretatt i
planarbeidet. Valget av
konfliktområder og tolkningen av
resultatene måtte uvegerlig føre til

et slikt resultat. Dessuten har man
«skutt bom» når man har valgt ut de
vassdragene som skal gi nok kraft frem
til århundreskiftet. Dissevil gi langt
dårligere dekning enn gruppen går
ut fra, blant annet fordi de fleste av
dem gir mye sommerkraft og lite
vinterkraft. Og det er om vinteren og
i perioder med lite nedbør vi har størst
problemer med kraftproduksjonen.
Kort sagt er Samlet plan slik den nå
foreligger, av en slik kvalitet at vi har
valgt å betrakte den som en
konfliktregistrering —ikke som
bindende for rekkefølgen av en videre
vannkraftutbygging. For
kraftoppdekningens skyld får vi håpe
at Stortinget vil se det på samme måte,
sier UlfRiisetil slutt.

energipolitikken i Sverigebør baseres
på økte oljepriser i tiden som kommer.
For kull og naturgass ventes en
langsommmere prisøkning. Man peker
videre på de problemer som kan
oppstå ved en midlertidig senkning
av oljeprisen på verdensmarkedet.
Oljeforbruketi Sverigeer redusert
til det halve gjennom de siste år. På
lang sikt mener man at forbruket bare
langsomt vil øke.

produksjonsevne fra gjenværende
vannkraftpotensial som mest
økonomisk,dernest 5 —10 TWh fra
varmekraftverk fyrt med kull, og
ytterligere 5 TWh vannkraft, —alt
foran konvensjonellkullkraft.
Utvalget drøfter også muligheten
for anvendelse av naturgass fra
Nord-Norge,men konkluderer med
at «beslutet kommer att fattas i Norge
och kan knappast i någon högre grad
bli beroende av ersåttningsmöjlighetarna for naturgas i Sverige
före eller i samband med at
kårnkraften skall avvecklas».

Varmebehov i boliger
Varmebehovet i boliger ventes å
minske selv om boligareal og
bygningsvolum øker.
Elektrisitetsbehovetfor disse formål
ventes å øke, men langsommere enn
hittil.
Fremtidig energibehov angis
innenfor meget vide grenser, —både
når det gjelder totalenergi og
elektrisitet.
Når det gjelder varmeforsyning
peker man på fordelene ved
sentraliserte varmesystemer, av
hensyn til rensing av utslipp og
lokaliseringav produksjonsanlegg.
Elektrisitetbedømmes også
miljømessigfordelaktig, selv om
el-energien blir produsert i
kullkraftverk.
Mulighet for bruk av innenlandsk
brensel drøftes. Komiteen er kommet
til at det sannsynligvisvil bli
nødvendig å bygge kullkraftverkhvis
man må erstatte en stor del av
elektrisiteten fra kjernekraft. I hvilken
grad dette blir nødvendig, avhenger
av forbruksutviklingennår det gjelder
elektrisitet og hvilke andre
el-produksjonsformersom kan komme
inn. Her rangeres 20 TWh

Avviklingav kjernekraft
Komiteen understreker at
kjernekraften før eller siden skal
nedlegges. Her er mange
usikkerhetsmomenter. Eksempelvis
kan avviklingenkreves meget raskere
gjennomført hvis et større uhell skulle
skje. Hvisderimot kjernekraften viser
seg som en sikker og økonomisk
produksjonsform,vil nedleggingen
kanskje skje over et lengre tidsrom.
Nåverdiene av kostnadene for
avviklinger beregnet til vel 30
milliarder kroner forutsatt 40 års
økonomisk levetid for hvert
kjernekraftverk.Hvisalle de tolv
kjernekraftverkene virker godt både
økonomisk og sikkerhetsmessigi år
2010, innebærer riksdagsvedtaket
en merkostnad på 5 —10 milliarder
for hvert år avviklingenkan utsettes.
Det legges vekt på at man må
skjelne mellom de kostnader som
skyldesriksdagsbeslutningen og de
kostnader som utbygging og drift av
kjernekraftforsyningenpåfører det
svenske samfunn. De angitte

kostnader gjelder bare den første
typen kostnader.
Kull et alternativ

Kullkraftverkpeker seg ut som et
realistisk alternativ til kjernekraft, og
i forbindelse med kjernekraftavviklingenkan det bli tale om opp
til fem kraftstasjoner, hver med tre
til fire aggregater. Kommiteen nevner
at vurderingen av miljø-og helsemessige konsekvenser knyttet til de
ulike energikilder —kull, olje,
naturgass, vannkraft, vindkraft,
solenergi og kjernekraft —
sannsynligvisvil endre seg i fremtiden.
Det kan føre til at det reises tvil om
hvorvidt beslutningen om å avvikle
kjernekraften var riktig. I de siste år
under en avviklingsperiodekan det
oppstå situasjoner som vil kreve
avveininger og beslutninger. Her
venter man at det vil oppstå press
for å få utsatt nedleggelsen av
kjernekraftverkene så nær opp til år
2010 som mulig. Man regner også
med at vedvarende diskusjoni Sverige
om det er riktig å følge opp
riksdagsbeslutningen. Komiteen
utelukker ikke at denne debatt
kommer til å bli meget sterk i visse
perioder. (Pådet punktet tror jeg
komiteen får rett!)
Komiteen lister opp hvilke
energipolitiske tiltak som må settes
Oscarshamn kjärnkraftverk I
i verk i de nærmeste årene og frem
mot år 2010 dersom man skal kunne
Bärsebek kjärnkraftverk
følge opp riksdagsvedtaket, —både
fra statsmaktens side og fra
kraftforetakenes. Blant disse kan jeg
nevne:
Tiltakmot konsekvensene av
en eventuell ny kraftig økning i
oljeprisene
Eventuellstatsstøtte til
utviklingen av innenlandsk brendsel
Effektiviseringav
elektrisitetsforbruket
Vedtak fra statmaktens side om
hvilke kraftproduksjonsformersom
skal tillates ved kjernekraftavviklingen
Lokaliseringav nye
kondenskraftverk
Forskningom utslipp fra
forbrenningsanlegg og utarbeidelse
av offentlige bestemmelser i den
sammenheng.
Dissetiltak illustrerer realitetene
i riksdagsvedtaket.
Komitutredningen og
høringsuttalelsene ventes å inngå
i beslutningsunderlaget for de
reaksjoner. Tidligere energiminister
energipolitiske retningslinjer som
OlofJohanson (Centerpartiet)mener
statsmakten må trekke opp i 1985.
at den «hånar»riksdagsvedtaket.
Videreføringav dette arbeidet foreslås Dagens Nyheter kaller det en «Flagrant
lagt til det nyopprettede Energiverket Fiasko»,men energiminister Birgitta
som er statens sentrale
Dahl gleder seg over at utredningen
energimyndighet i Sverige.
ikke er blitt noe avgjørende hinder
for avviklingenav kjernekraft.
Utredningen er møtt med ulike

Monsteret fra folkeavstemningen
består altså, men det er langt frem
til år 2010 dersom man ser 25 år
tilbake. Det er ikke sikkert at
fremtidens folkevalgtevil føle seg
bundet av hva dagens generasjon
vedtok —hvis de får frihet til å
bestemme.
Asbjørn Vinjar
FOSSEKALLENNR. 1-85 I 7

Internasjonaldamsikkerhetskonferanse
Portugal 1984:

Tekst og foto:
Odd J. Larsen, VVT

n internasjonal
damsikkerhetskonferanse
ble avholdt i Portugal i april
1984. Dette var den første i sitt
slag. Forskningsresultater
fra
31 deltakerland ble lagt frem
på konferansen, som ble
avsluttet med en studietur i
Portugal og Spania.

I tiden 23. —27. april 1984 ble det holdt
en internasjonal damsikkerhetskonferanse i Coimbra i Portugal.
Aquieira dam. Flerbue dam med dobbeltkrummet
hvelv.

18
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Deltakerne kom fra 31 land samt FN
og Verdensbanken. Norge var
representert ved ThorleifHofffra
Statskraftverkene,Marit Lundteigen
Fossdalog Gunnar Broxfra
Vassdragsregulantenes Forening samt
undertegnede fra Vassdragsdirektoratet.
På forhånd var det sendt ut en bok
hvor alle artiklene var samlet. Norske
forfattere var ikke representert i denne
samlingen, men det var mange
interessante artikler fra andre
deltakerland. Disseble kort presentert
på konferansen.
Ulikeemner ble tatt opp, blant
annet:
Dambrudd og ulykker
Sikkerhetsanalyserog statistikk
Observert «oppførsel»
Sikkerhetskontrollog
instrumentering
Prinsipper, beregningsmetoder
og regelverk.

Dambruddog ulykker
Når det gjaldt dambrudd og ulykker
la ildsjelen bak hele konferansen,
professor Laginha Serafimfra
universitetet i Coimbra frem en meget
interessant artikkel om overtopping
av dammer. Han konkluderte med
at dette er en av de viktigste årsakene
til dambrudd.
Sikkerhetsanalyserog statistikk
Emnet sikkerhetsanalyserog statistikk
skapte livlig diskusjon.Mange mente
at emnet risikoanalyseer meget viktig
også innenfor damfaget, og at det
bør brukes tid og penger på dette.
Andre hevdet sterkt at det i dag brukes
for mye tid og penger på slike studier,
og at det hadde vært bedre å bruke
disse ressursene til å videreutvikle
selve damteknologien.
I tillegg til diskusjonen ble det lagt
frem flere gode artikler om damskader,
dambrudd og damsikkerhet generelt.

Observert«oppførsel»
Også under avsnittet observert
«oppførsel»ble det presentert flere
artikler, og alle damtyper ble omtalt.
Mange av disse artiklene egner seg
utmerket som oppslagsverki
Vassdragstilsyneti arbeidet med
revurdering av eksisterende dammer.
Sikkerhetskontrollog
instrumentering
Når det gjelder sikkerhet, kontroll,
instrumentering og overvåking av
dammer gjør ulike skoler seg
gjeldende.
Flere steder i Mellom-Europalegger
man stor vekt på instrumentering,
og man har en viss følelse av at mye
blir gjort for vitenskapens egen skyld.
På den annen side kan det jo komme
en del matnyttig lærdom ut av dette,
til gode for fremtidig dambygging.
Revurderingav flombetraktninger
Ved siste del av konferansen ble
generelle prinsipper, nye
beregningsmetoder og regelverk
behandlet. Her kom det med all mulig
tydelighet frem at det ikke bare er
i Norge at man revurderer sine
flombetraktninger, og sliter med
hvorledes man best skal kunne lede
forøkede flommer forbi eksisterende
dammer.
Problematikken går igjen i flere
land, men det hersker ikke enighet
om hva som bør velges som
dimensjonerende flom. Her i landet
har vi valgt en flom med et
gjentakelsesintervallpå 1000 år som
dimensjonerende flom. I andre land
har man vært strengere og valgt
10 000 års flommen.
Uansett hvilken dimensjonerende
flom man velger, oppstår det
problemer når man skal revurdere
eksisterende dammer med hensyn
til flomavledningsevneog stabilitet.
Sikkerhetsprosedyreog rutiner
Sikkerhetsprosedyrerog rutiner
vedrørende damtilsyn i forskjellige
land ble også diskutert. Undertegnede
fikkher noen minutter til rådighet
for å orientere om forholdene i Norge.
Jeg kom da inn på vårt offentlige
tilsyn utøvet av Vassdragstilsynet,
våre damforskrifter og den pågående
kursvirksomhet i grunnleggende
damtilsyn som vi nå driver sammen
med Vassdragsregulantenes Forening.
Spørsmåljeg fikk etterpå, tyder på
at dette har allmenn interesse. Kanskje
lille Norge også har noe å lære bort
på dette feltet!
Befaring av damanlegg
I løpet av konferansen beså vi en del
damanlegg. Et par dammer var ferdige

og inne i driftsfasen, én var under
bygging. Sistnevnte var en massiv
hvelvdam lik Førrevassdammen,men
noe lavere og med større
tykkelsesvariasjoneropp gjennom
tverrsnittet.
Den største dammen vi så, Aquieira
dam, var et eksempel på virkelig
ingeniørkunst. Dette er en flerbuedam
med tre hvelv, alle dobbeltkrumme.
Kraftstasjonenog friluftsanlegget lå
inne under midthvelvet. Største høyde
er cirka 100 meter.
I det hele tatt kan man vel si at
Portugal er et av de ledende land når
det gjelder betongdammer, og de
har en meget dyktig damkonstruktør
i professor Serafim.Han er en farverik
person, og har så absolutt satt sitt
preg på det internasjonale dammiljøet
i flere år. Han fortjener ros for å ha
tatt initiativet til denne konferansen.
Coimbra —Portugals gamle
hovedstad
Konferansenble holdt på universitetet
i Coimbra som er den gamle
hovedstaden i Portugal. Coimbra
ligger cirka 200 kilometer nord for

_

Marit L. Fossdal og artikkelforfatteren i livlig
diskusjon med professor L. Serafim. Fru Hoff
bakgrunnen.

Lisboaved elven Mondego, og dens
historie går tilbake til romernes tid.
De kristne gjenerobret byen i det
ellevte århundre, og derved gikk den
en ny glanstid i møte. Den var landets
hovedstad i monarkiets tidligere år,
og universitetet er et av de eldste i
Europa. Det kan dateres tilbake til
1290.
Universitetsområdet ligger på en
høyde med fin utsikt utover byen.
Den eldste delen av universitetet
består av gamle ærverdige bygninger
som er rikt utsmykket både innvendig
og utvendig.
Coimbra selv er en svært interessant
by, særlig den gamle bydelen som
strekker seg opp mot
universitetshøyden med smale, bratte
smug og trappeganger. Her er et
yrende folkeliv.Et glass VinoTinto
på en fortausrestaurant mens man
studerer folkelivetog gamle bygninger
anbefales sterkt!

Frist for innsendelse av stoff
til Fossekallen nr. 3/1985 er
fredag 22. mars. «Hastestoff»
til nr. 2/1985 kan mottas inntil mandag 18. februar.
FOSSEKALLENNR. 1-85
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Energilovutvalg og ny energimelding:

Skalverkeneselvfoitsattbesten
elektrisitetsforsyningen
skal ors
Henrik Henriksen, EEM

Ale åinvolverte
mene at organiseringen
parter synes
av elektrisitetsforsyningen er
urasjonell og fører til store årlige
tap. Utøvende myndigheter har
vanligvis et ansvar i slike tilfelle.
De har imidlertid ikke virkemidler til rådighet, da Stortinget
har bestemt at omorganisering
av elektrisitetsforsyningen skal
baseres på frivillighet i
el-verkenes bestemmende
organer.
Det har vist seg at det er meget
vanskelig å komme til enighet
om avtale el-verkene imellom.
Mangelfull kostnadsbevissthet
er en årsak til dette. El-verkene
fører en beskyttet tilværelse
uten konkurranse.De er
monopolforetak. Under slike
forhold bør styrende
samfunnsorganer være særlig
vaktsomme.
Vil det i forbindelse med
Energilovutvalgets innstiling
og ny energimelding bli en
endring?
Stortingets

holdning

til nå

Energi-og industrikomiteen er av den
bestemte oppfatning at organiseringen av elektrisitetsforsyningen
skal baseres på frivillighet.Det betyr
at de bestemmende organer i
el-verkene må være enige for at en
sammenslutning skal kunne
gjennomføres.
I Budsjett-inst.nr. 8 —1983-84
heter det således:
«Deter etter komiteens mening
viktig at organisasjonsarbeidet føres
i forståelse med berørte parter, og
at de forslag til endringer som
fremmes er basert på frivillige
løsninger.
Brukav støttemidler til å tvinge
sammenslutninger og andre
organisasjonsendringer gjennom,
bør unngås. Det bør imidlertid, der
20
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forholdene tilsier det, ved tildeling
av støttemidler kunne stilles vilkår
om vurdering av endringer i
organisasjonsforholdenei
vedkommende område med henblikk
på konkrete forbedringer.»
Videre sies det i budsjettinnstillingen:
«Komiteenviser til at grunnlaget
for nåværende praksis er å finne i de
«Alminneligeregler og vilkår for
statsstønad til elektrisitetsforsyningen»,fastsatt ved kongelig
resolusjon av 23. juni 1982.
Komiteen ber departementet
vurdere om dette regelverket er i
samsvar med forannevnte
synspunkter.»
Det er klar tale, og man føler at det
ligger overbevisning bak. Man vil
heller innskjerpe praksis fremfor å
legge mer press på verkene.
Kort om organisasjonsforholdene

En svært alminnelig oppfatning i og
utenfor energisektoren er at vår
elektrisitetsforsyningpå langt nær
er organisert så godt og effektivt som
den burde være. Også Energi-og
industrikomiteen synes å være av den
oppfatning i det den nå uttaler:
«Komiteenser det som viktig at
organisasjonsarbeidet føres videre.
Organisasjonsforholdenei norsk
kraftforsyning synes fremdeles lite
tilfredsstillende.»
Elektrisitetsforsyningenskal neste
år feire jubileum for sin spede
begynnelse hundre år tilbake. Det
er nettopp historien i denne perioden
som i mange tilfelle er den eneste
rasjonelle forklaring på hvorfor
elektrisitetsforsyningeni dag er
organisert som den er. Dagens krav
tilfredsstiller organiseringen ikke.
Det har vist seg at det er ikke lett
å omorganisere når partene skal være
enige. Det kan skyldespersonlige eller
lokale motsetninger, ulik økonomisk
gevinst ved sammenslutningene,
forskjelligsyn på drifts- og
videreutviklingspolitikkog så videre.
Da det her dreier seg om
monopolforetak, får man det til å gå
på et vis selv om driften er urasjonell.
Her finnes ingen konkurranse, derfor
kan man bare øke prisene. Verkenes
tekniske tilstand er også varierende.

Det er ikke alltid man setter
forbrukernes interesser i første rekke.
Det er gjort mange forsøk på å
etablere mer rasjonelle
elektrisitetsforsyningsenheter,i de
senere årene blant annet i Vestfold
og Ostfoldfylker.Som regel strander
forsøkene. For å illustrere situasjonen
sies det (ikkebare spøkefullt)at
dersom 20 el-verki utgangspunktet
bør gå sammen til tre, finnes det minst
17 gode grunner til at så ikke skjer.
Det vil si at 17 el-verksjeferog like
mange styrer som det ikke lenger er
behov for, går imot! I tillegg vil ledere
og styrer for de tre øvrige verker ikke
ha noen garanti for at de vil bli ledere
av de tre verkene som bør fortsette.
Departementet
og NVE har en
vanskelig oppgave

Olje-og energidepartementet og NVE
har ansvar for at elektrisitetsforsyningen drives og utvikles
rasjonelt. Mens man tidligere måtte
vurdere hver enhet for seg (slik
Stortinget fortsatt synes å gjøre),
henger hele Europa nå sammen
el-forsyningsmessigsett.
Elektrisitetskvantaoverføres med
lysets hastighet fra en landsdel til en
annen og fra land til land. Her i landet
er det teknisk mulig og økonomisk
meget fordelaktig å se hele
el-forsyningssystemetunder ett og
forsøke å drive og utvikle systemet
koordinert. Dette er også forutsatt
i plansammenheng.
I Energimeldingen (St.meld.nr. 54
1979 —80) sies det: «Videreer det
viktig at det enkelte anlegg og da
spesielt kraftstasjonene blir drevet
i samsvar med overordnede
samfunnsøkonomiskeretningslinjer,
slik at vi kan få en mest mulig rasjonell
drift for hele kraftproduksjonssystemet.»
I Samkjøringenfor kraftverkene
i Norge forsøker man så godt det lar
seg gjøre å realisere noe i den retning
med sin kraftbørs, og
Statskraftverkenestyrer eksport- og
importaktiviteten ut fra magasin- og
tilsigsdata for hele landet.
Stort misforhold
og virkemidler

mellom

målsetting

Misforholdmellom målsetting og

ne hvordan
niseres?
virkemidler gjør det vanskelig, for
ikke å si umulig, å etablere
sammenslutninger i el-forsyningen.
Merkelignok er det ikke bare når
produksjonsverker involvert det er
vanskelig å få til sammenslutninger.
Det gjelder også for rene
distribusjonsverk.Mye av det som
gjøres fører til at en urasjonell
organisering opprettholdes, for
eksempel ved gjeldende
statsstønadspolitikk.
Siden forrige energimelding som
ble lagt frem i februar 1980, er det
skjedd svært lite på dette feltet.
Ved siden av elektrisitetsverkenes
styrende organer er det Stortinget
som må ta hovedansvaret her. I en
tid hvor en må leve med
nedskjæringer på alle områder —fra
barnehager til eldreinstitusjoner —
er dette et stort ansvar å bære.
Gevinsterved en rasjonell
organisering
Mens man tidligere mente det var
riktig å skillemellom produksjonsverk
og fordelingsverk,har utviklingen
de seneste årene klart gått i favor av
integrerte verk. Slikeverk har ansvar
for el-forsyningenfra kraften blir
produsert til den når forbruker. En
medvirkende årsak til denne utvikling
er at elektrisitetsverkene til nå ikke
har innfridd forventningene når det
gjelder energiøkonomisering —et
område der man antar å kunne høste
milliardgevinster.Arsakentil de
foreløpig magre resultatene kan i stor
utstrekning føres tilbake til
organisasjonsmønsteret innen
el-forsyningen.Enhetene er ikke
ressurssterke nok.
Det har vist seg at når verkene ikke
er integrerte har det økonomiske
insitament ikke vært tilstrekkelig til
at man i distribusjonsleddet har villet
satse på energiøkonomisering. I
distribusjonsenhetene har man ikke
fått merke fordelen ved å trappe ned
investeringene i nye produksjonsanlegg.
I NorskeElektrisitetsverkers
Forening er et organisasjonsutvalg
i arbeid, og i foreløpige konklusjoner
er det offentliggjort data som klart
viser fordelene ved store enheter. For
verk med 20 GWh disponibel energi
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er enhetskostnaden over åtte øre (pr.
kWh),mens den for verk med 200 GWh
disponibel energi er under seks øre.
Det hadde vært en fordel om utvalget
hadde klargjort hvordan
egenprodusert kraft virker inn i det
totale kostnadsbildet for el-verkene.
Likeveltror jeg at relasjonene kan
nyttes som en målestokk for
rasjonaliseringsmulighetene i
elektrisitetssektoren. Det vil si at en
reorganisering til større enheter vil
gi årlige besparinger på flere hundre
millioner kroner.
I Energimeldingen av 1980 sies det:
Som en hovedregel antar Hovedstyret
videre at det må være riktig å arbeide
for en konsentrasjon av de mindre
enheter til elektrisitetsverkomtrent
av fylkesstørrelse,eller der særlige

forhold tilsier det 2 —4 elektrisitetsverk innen fylket.»
Holder man industriverk og små
gårds- og grendeverk utenfor, hadde
vi ved utgangen av 1983 268
detaljforsyningsverkog 70 engrosverk
og kraftselskaper her til lands. Det
er som man vil forstå altfor mange
verk.
I Osloog Nord-Trøndelager det
etablert ett fullt integrert verk hver
i hvert fylke,Agder-fylkeneog Troms
har også relativt ordnede forhold.
I Arendal, Kristiansandog Flekkefjord
har man imidlertid ikke vært villig
til å gå inn i de to interkommunale
verkene i Agder-fylkene,og i Troms
er det fremdeles tre enheter.
Målsettingen i Energimeldingen er
med andre ord høyst realistisk.
FOSSEKALLENNR. 1-85
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I de resterende 14 fylkene er det
imidlertid fremdeles 258
elektrisitetsverk og 70 engrosverk
og kraftselskaper!I henhold til de tall
som er skissert i Energimeldingen,
kommer man til at vi har over 270
kraftforsyningsenheter som burde
vært rasjonalisert bort.
Men det er verre enn som så.
Utviklingengår for tiden i retning
av ytterligere oppsplitting i
elektrisitetsforsyningen.En intens
kamp for å sikre seg eierandeler i
kraftverk og konsesjonskraftpågår
i kommuner og fylker.Denne kampen
skaper ingen samfunnsmessigvekst.
Likeveler mange kvalifisertefolk
beskjeftiget i dette arbeidet.
I tillegg til de mange elektrisitetsverk består el-forsyningssektoren
i dag av et mangfold av organisasjoner
og institusjoner som betjener og ofte
livnærer seg på verkene.
NorskeElektrisitetsverkersForening
ville hatt en ganske annen og mer
rasjonell organisasjon om det hadde
hatt med 20 —60 ressurssterke og godt
utbygde enheter å gjøre. I stedet står
foreningen overfor en hærskare av
høyst ulike medlemsverk. —Bare på
årsmøtene som strekker seg over to
dager, kunne det spares store beløp!
NorskeKommunersSentralforbund
engasjerer seg også på
kraftforsyningssektoren.Forbundet
har en solid organisatorisk
oppbygning såvel sentralt som lokalt.
Her burde det være grunnlag for en
koordinering, da de fleste av
el-verkene enten er kommunale,
interkommunale eller
fylkeskommunaleog dermed faller
inn under NorskeKommuners
Sentralforbund.
For Samkjøringenav kraftverkene
vil en omstrukturering av
elektrisitetsforsyningeninnebære
store rasjonaliseringsgevinster.Med
den utviklingen innen kommunikasjon
vi har opplevd og informasjon vil
kanskje et begrenset antall verk,
regionalt og sentralt med tiden kunne
overta Samkjøringensfunksjoner?
I alle tilfelle ville man måtte se

nærmere på arbeidsdelingen mellom
Statskraftverkeneog Samkjøringen.
For Olje-og energidepartementet
og NVEvil konsekvensen av en
omorganisering innen el-forsyningen
bli en langt enklere administrativ
oppgave. Oppgaven blir dessuten
langt mer interessant når man vet
at man har med en tidsmessig og
effektiv næring å gjøre. Dette ville
gi nytt instament, i stedet for
fortvilelseover de urasjonelle forhold
som råder. Slikforholdene nå er, må
man rolig se på at en el-verksjefgår
av ved oppnådd pensjonsalder og
at det ansettes en ny sjef i et verk som
ikke skulle eksistert.
Ressurssterke,rasjonelle enheter
vil også i større grad ha mulighet til
å greie seg selv. Det vil ikke være
samme behov for kontroll fra sentrale
myndigheter. Integrerte verk vil med
andre ord gi grunnlag for utvidet
regionalt selvstyre og en styrking av
selvtillit.
Elektrisitetsforsyningener en
næring der alt går ut på å produsere
eller distribuere ett produkt,
elektrisitet, fortrinnsvis såkalt
fastkraft. Ser man bort fra
organisasjonsforholdenehar bransjen
få reelle problemer, og i praksis
trenger man derfor ingen markedsføring, unntatt ved salg av tilfeldig
kraft.
Gevinstene ved en integrering av
mange små til noen få store el-verk
er åpenbare. Hadde det vært private
foretak, ville integreringen vært
foretatt for lenge siden. I en tid hvor
de økonomiskekår i kommuner og
fylker er så trange som i dag, er det
bemerkelsesverdig at man uten å
blunke lar millionene rulle gjennom
uhensiktsmessige organisasjonsløsninger.
føre
Vil den nye energimeldingen
til en endret holdning i Stortinget?

I Energimeldingen av 1980 bebudet
man oppnevning av et energilovutvalg. Dette utvalget skulle gå
gjennom det eksisterende lovverk
og komme med forslag til et nytt for

blant annet å fremme en mer rasjonell
elektrisitetsforsyning.Utvalget har
vært i arbeid i flere år, og ventes i nær
fremtid å legge frem sin sluttinnstilling.
Utvalget har naturligvis ikke kunnet
unngå å vie organisasjonsproblemene
på elektrisitetssektoren stor
oppmerksomhet. Utvalget har foreslått
at NVEog Olje-og energidepartementet skal få myndighet til å ekspropriere elektrisitets-/energiverkfor
å legge disse til andre verk.
Dette kan bli et effektivvirkemiddel
for å få etablert en fornuftig
organisasjon. På samme måte som
man har et eget takstsystem for
jordbrukseiendommer, bør det være
mulig å introdusere et eget
takstsystem for elektrisitetsverk,som,
iallefalli den utstrekning de er
offentlige, først og fremst bør tjene
samfunnet. Går man ut fra at verkene
ikke skal drive med overskudd for
annet formål enn å utvikle og bygge
ut forsyningssystemet,bør det være
mulig å gjennomføre en reorganisering uten at den enkelte abonnent
blir belastet for erstatnings- eller
vederlagskostnadene. Reorganiserer
man hele regioner under ett, slipper
man å utføre beregninger flere ganger.
Noe støtte fra staten bør videre kunne
skytes inn som en engangsytelse til
dekning av utgifter.
I Energimeldingen av 1980 nevnes
det at mer aktiv bruk av vilkårene
for statsstønadsmidler og vilkår for
statkraftleveranser, vil bli vurdert som
ledd i arbeidet for å få etablert
rasjonelle og bærekraftige enheter.
I diskusjonen for øvrig er det også
nevnt at det ut fra samme formål bør
stilles betingelser ved områdekonsesjonsgivning.
Energi-og industrikomiteen har
imidlertid klart uttalt at den er imot
dette.
Dersom Olje-og energidepartementet nå fremmer lovforslagom
ekspropriasjonsrett overfor elektrisitetsverk skal det bli spennende
å se hvordan Stortingen stiller seg
til det.

Naturlommekalenderen1985
Naturlommekalenderen kom for
første gang i Norge i fjor og ble
meget populær. I Danmark har
en tilsvarende utgave vært en
suksess i en årrekke. I høst fulgte
en ny utgave, Naturlommekalenderen 1985, med samme opplegg
og utstyr som forrige utgave.
Bokasførste del er et kalendarium
med opplysninger om dato,
22
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ukedag, måned og en kort beskrivelseav et tema for dagen
hentet fra felter som botanikk,
zoologi, astronomi og folkeminne.
Hver måned i kalendariet
innledes med en
artikkel. Månedens maksimumsog minimumstemperatur listes
opp for en rekke steder i verden,
og man får en kort beskrivelseav

månedens værforhold i de siste
fem år.
Artiklerav naturvitenskapelig
karakter utgjør den andre delen
av boka. Den norske utgaven av
Naturlommekalenderen redigeres
av Johnny Skarve,i samarbeid med
anerkjente fagfolk.
1985.
Naturlommekalenderen
Gjennomill. 304 sider. Innb. kr 56.-

ORDET ER FRITT

Ope brev til
den nye direktøren i Statskraftverkene
D et
dinvar
leiarartikkel
med stor spenning
i Fossekallen
eg leste
nr. 9/1984. Av spesiell interesse var
dei mål du skisserte for
Statskraftverkene,med spesiell omtale
av konkurranseevne, effektivitet og
korpsånd.
For å få til dette, skrivdu at «det
kreves samvirke mellom alle ute på
anlegg og drift og i sentraladministrasjonen».Det må være full semje om
at samvirke er naudsynt for å nå dei
mål du har skissert. Men eg savna
di skisse til strategi for å få til godt
samvirke.
Moderne bedriftsleiing i.dag byggjer
i høg grad på at det er
organisasjonsutviklingog dei
menneskelege ressursane som er dei
viktigaste verkemidla for å nå gode
resultat. Eg har inntrykk av at det
internt i Statskraftverkeneer brei
semje om at statlege rammevilkår
ikkje er det beste utgangspunkt for
moderne forretningsdrift i ein
produksjonsbedrift av vår karakter.
Det er og berre å konstatere at dei

midler som blir kanalisert ut på den
personalpolitiske arena, ikkje står i
rimeleg forhold til dei krav til
prestasjonsnivå samfunnet har til drift
av Statskraftverkene.
Utdanningskapasiteten for høgare
teknisk personell er avgrensa.
Prognosane seier at samfunnet får
meir og meir behov for slike fagfolk
som mellom anna Statskraftverkene
treng. Samstundes opplever vi at gapet
mellom avlønning i offenleg verksemd
og privat industri blir større og større.
Vi har pr. i dag problem med
rekruttering og å halde på høgt
kvalifisertpersonell som har fått ei
fin opplæring hjå oss.
Mange opplever difor at det er svært
frustrerande å sitja som leiar på eit
eller anna nivå nede/ute i
organisasjonen. Dette kan medføre
at:
Ein jobbar seg «halvt ihjel».
Ein let det «skureog gå».
Ein søkjer seg vekk og tar med
seg solid fagleg kompetanse.

Det er forholdsvismange i vår
bedrift i dag, og kanskje spesielt unge,
som lurer på kva framtida vil bli for
det «nye»Statskraftverkene.Er dette
ein arbeidsplass å satse vidare på?
Med bakgrunn i forannemnde vonar
eg at den nye direktøren vil skissere
sin strategi for å redusere det gap som
er til stades mellom mogeleg
prestasjonsnivå pr. i dag og
ambisjonsnivå.Dersom du er samd
i at det er dei menneskelege
ressursane som er dei viktigaste, ser
eg gjerne at du spesielt omtalar dei
personalpolitiskeverkemidla du vil
jobbe med.
Sauda, 28.11.84.
Jan Alme

Driftsingenlør ved Vestlands-verkene

PS:Då ditt svar sikkert har interesse
for mange av dei 3 000 personane
som arbeider i Statskraftverkene,ber
eg om at du svarar i neste nummer
av «Fossekallen».

Sesongavhengig etterspørsel etter fastkraft
A. J.Carlsen
Ingeniør A. B. Berdal A/S
niskusjonen om verdien av
uregulerte og dårlig regulerte
kraftverk er særlig blitt aktuell etter
at Hovedrapport for Samlet plan for
vassdrag er fremlagt. Det er fra
kraftverksholdreist tvil om man med
de foreslåtte prosjekter i Kategori I
(som har en samlet produksjon på
cirka 10 TWh),vil kunne dekke den
sesongavhengige etterspørselen etter
fastkraft. Det antydes at
sommerkraftandelen er for stor.
Etterspørselen etter kraft om
vinteren er større enn om sommeren.
Av et «normalt»årsforbruk utgjør cirka
70 %vinterforbruket og cirka 30 %
sommerforbruket. Dette er grunnen

GWH/ÅR

PRODUKSJON

250

200

150

100

50

1930

1935

1940

1945

1950

1955

ÅRSPRODUKSJON FRA ET UREGULERT KRAFTVERK

1960

ÅR

FOSSEKALLENNR. 1-85

23

ORDETER FRIrr
til at man bygger magasiner, slik at
vann kan lagres fra sommer til vinter,
og benyttes til kraftproduksjon i den
kalde årstid. Et kraftverk uten magasin
må produsere kraften når tilsiget
kommer. De fleste steder i Norge
kommer den alt overveiende del av
tilsiget om sommeren.
Figuren viser et eksempel på årlig
produksjon fra et uregulert kraftverk
i Syd-Norge.Basert på tilsigsdata for
perioden 1930—1960, får vi en
variasjon i produksjonen slik figuren

viser. Skullevi levere fastkraft fra dette
kraftverket alene, burde vi antagelig
legge oss ganske lavt, kanskje på cirka
50 GWh/år.Dersom man imidlertid
«simulerer»dette kraftverket med
de øvrige kraftverk i Syd-Norgeslik
Energidirektoratet gjør, får man som
resultat at cirka 90 % av middelproduksjonen kan ansees for å være
fastkraft. I vårt tilfelle blir dette cirka
110 Twh/år, altså en drastisk økning.
For å gjøre dette mulig, må eieren
av det uregulerte verket skaffekraft
fra et annet kraftverk tilsvarende det
skraverte arealet i figuren. Dette
må i vårt eksempel gjøres i 13 av 30
år.
Energidirektoratets beregningsmåte
forutsetter at det ikke er

At du tør, KjellKøber
til å gå løs på Alta-utbyggingen,
Vassdragsvesenet
fikkomsider lov
etter flere års konflikter.Man skulle
tro dette burde ha vært seier nok for
NVE.Siste nummer av NVE-bladet
Fossekallenviser imidlertid at så ikke
er tilfelle, men at etaten i ettertid også
føler behov for en slags moralsk seier
i kampen om Alta. Det er tydeligvis
på tide å omskrive et pinlig kapittel
i kraftutbyggernes historie.
Hovedskytsetleveres av KjellKober
fra OsloLysverker,i artikkelen:
«Alta-utbyggingen:Fra informasjonssvikttil storkonflikt».
For noen år siden ga KjellKøber
ut en brosjyre med mye av det samme
innholdet. Købervar den gang ansatt
i NVE,og han var en sentral
saksbehandler i Alta-sammenheng.
Den brosjyren, i likhet med artikkelen
nå, inneholdt diverse feil. Jeg skal nøye
meg med ett eksempel, sitert fra
Fossekallen,der Koberrefererer det
han kaller «myndighetenes nøkterne
vurdering av saken»:
— Med den lille regulering som
foreslås,vil elven stort sett renne som
før, og inngrepet foregår i et uveisomt
område oppe i vassdraget, der det
sjelden er folk eller fe. Laksengår aldri
dit opp, men stopper for å gyte
nedenfor stedet for utløp av
kraftstasjonen.
Dette er så misvisende som det kan
få blitt. Hvisden planlagte
kraftproduksjonen skal oppnås, må
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vannføringen i elva allerede i mars
fordobles i forhold til normaltilstanden. I begynnelsen av mai
er det snakk om omtrent en sjudobling av vannføringen i forhold
til før regulering. Ifølge NVEseget
Is-kontor er det «farefor store
endringer i isforholdene dersom
vintervassføringen endres».
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
har tatt forbehold om at kraftverket
skal kjøres med den naturlige,
uregulerte vannføringen dersom det
oppstår problemer. Slikeuttalelser
hadde neppe vært nødvendig for ei
elv som skulle «stort sett renne som
før».
Køberhar hørt disse argumentene
før. Heftet hans ble sterkt kritisert
da det i sin tid kom ut. På den store
Alta-høringen høsten 1981 imøtegikk
jeg i detalj påstandene om at elva
stort sett vil renne som før. Købersatt
i salen under mitt foredrag, og han
gjorde ingen forsøk på å gjendrive
mine hovedkonklusjonerom
endringene i vannføring. Om noen
ønsker dette svart på hvitt, så har
Folkeaksjonentatt opp hele
Alta-høringen på lydbånd.
Ærligtalt Kober —du burde vente
litt mer enn tre år før du presenterer
de samme, gamle tilbakeviste
argumentene på nytt igjen. Du burde
ikke undervurdere folkshukommelse
på den måten.
JanBorring

organisatoriske,juridiskeeller tekniske
hindringer i systemet. Man har altså
en «ideell»samkjøring.
Er dette en forutsetning i det
virkelige systemet? Det er det selvsagt
vanskelig å bevise. Oppfatningen hos
en del eiere av dårlig regulerte verk
er at fastkraftandelen virker urealistisk
høy. I tørre år vil de enkelte
driftsenheter være tilbakeholdne med
å selge kraft til andre, da man først
og fremst tenker på sitt eget
forsyningsområde.Dette vil medføre
at områder med dårlig regulerte verk
ikke får tilført tilstrekkelig kraft, og
rasjonering kan bli resultatet.
Burde dette tilsi at fastkraftandelen
fra dårlig regulerte verk bør reduseres
fra det som er «det ideelle»?

Ja,jeg tør,
JanBorring!
historien om Alta. Artikkelenvar
jeg
forsøker
ikke å omskrive
en del
av et temanummer,
og
Fossekallenskal vel ikke unnlate å
omtale Alta-prosjektetselv om det
i sin tid var konfliktfylt?Jeg har
i hvert fall ikke vært ute etter noen
form for «moralskseier».
Du liker ikke uttrykket «elvenvil
stort sett renne som før»,og nevner
den store økning i vannføringen i deler
av året. Alt er relativt, og den naturlige
vannføring er også sterkt varierende.
Økt naturlig vannføring er faktisk noe
vi ofte opplever.
I motsetning til det du hevder, kom
jeg med en del motargumenter under
den Alta-høringen som folkeaksjonen
arrangerte. Dissevil du finne i den
boken som ble utgitt i forbindelse
med høringen. For de som ellers er
interessert, vil jeg imidlertid heller
anbefale å lese selve manøvreringsreglementet.
Alle som kjenner norsk
vannkraftutbygging, vil være enige
i at et magasin som rommer cirka seks
prosent av den vannmengde som årlig
renner i elven, ikke kan ha noen stor
innvirkning på vannføringen. I Alta
er det samkjøringen med andre
kraftverk, for eksempel Kobbelv,som
gjør prosjektet så verdifullt.
All sannsynlighet tilsier at jeg ikke
kan overbevise deg nå heller, så la
oss vente og se på de konkrete
resultater når kraftverket settes i drift.
Først da kan vi skrive en fullstendig
Alta-historie.
KjellKøber

Nytt kartverk til salgs,
utarbeidet av NVE:

Dybdekart
overnorske
innsjøer
Vassdragsdirektoratet
V bak en ny kartserie som
i NVEstår
direktoratet nå i samarbeid med
Norges GeografiskeOppmåling (NGO)
skal tilby publikum gjennom norske
bokhandlere. 51 dybdekart over
norske innsjøer spredt over hele landet
inngår i et album som blir utgitt til
en pris av cirka kr. 120,-.
— Vi håper å få gå i gang med
dybdekart over flere av våre innsjøer
slik at vi kan få til en serie slike
publikasjoner etter hvert, opplyser

Gunnar østrem ved Hydrologisk
av vannforhold som for eksempel
avdeling i NVE-Vassdragsdirektoratet. forurensning og fornyelsestid,samt
utjevning ved flom.
De kartverk som har vært i handelen
Blant de første 51 dybdekartene
til nå, har bare oppgitt vannkonturer
finner vi blant annet ni av våre ti
av norske innsjøer, uten nærmere
største innsjøer, nemlig Mjøsa,
dybdemål. Ikke minst i forbindelse
Røssvatnet,Femunden, Randsfjorden,
med båtsport og alminnelig ferdsel
Tyrifjorden,Snåsavatnet, Tunnsjøen,
på innsjøene vil man kunne nyte godt
Limingenog Nisser.
av disse nye dybdekartene. VintersVidere er sju av Norges ti dypeste
tid vil kartverket også kunne være
innsjøer med: Hornindalsvatnet (514
til nytte: Grunt vann markerer usikker meter dyp), Salsvatnet (464 meter),
is. Innenfor den faglige sektor vil
Tinnsjø (460 meter), Mjøsa,
kartverket gi bakgrunn for vurdering
Suldalsvatnet,Bandakog Lundevatnet.

Norgeog nordmenn
vårehjerter!
Vi
V vierhar
verdens
funnetdårligste
opp bindersen
i alt, —og
men
ostehøvelen. Våre langrennsløpere
smører seg bort, går opp en gammel
skade eller brekker stavene. I påsken
når sneen endelig har tatt til vettet
og trukket seg tilbake, har vi mistet
vårt og drar til fjellstil mer sne. På
Mallorcablir dypfrosne nordmenn
tint opp av vin og toppløshet.
Vi har ikke karnevalstradisjoner,
men vi har noe som er meget mer
festlig —nemlig julebordet, hvor
direktøren og yngstedamen har det
«koseligsammen».På «Polet»må du
ikke være kortvokst eller lukte «vondt»,
for da går det deg ille. I Norge har
vi mye som ingen andre har, så-som
elgjakt, musikk-korps,husbankhus
og hurtigrute. Og for ikke å snakke
om været —det har vi mye av. Når
det er riktig kaldt, kan kvikksølvet
klatre nedover veggen for å komme
i dekning.
Vår døgnrytme er stilt inn etter
rushtiden og TV'en.Vi elsker mye og
mangt, blant annet poteter, akevitt,
demokratiet —og sota bror.
Søndagsturen elsker vi også —den
er obligatorisk,selv om den er en

kulturell ulykke og skjerper
generasjonsmotsetningene og
fedrehatet. Det er slipstvang, spiseog garderobeplikt på våre
restauranter, og gjester med stoffsko
og lusekofte blir ikke servert.
Slikfremstår Norge, nordmenn og
norsk folkesjeli boken Norskpuls.
Forfattere av denne festlige
kavalkaden er Odd Børretsen, Brikt
Jensen, Jon Bing, ØivindThorsen,
Vidar Sandbeck,Kåre Siem,Gerd
Nyquist og mange flere.
Norskpuls er morsom,

selvironiserende og fleksnesiski sin
karakteristikk av Norge og nordmenn.
Norskenordmenn og andre innvånere
burde ha stor glede av den. Her er
vi virkelig tatt på kornet.
Aud Berg
Truls Lange og Hans Petter Smebye: Norsk puls
Universitetsforlaget 1984. Gj.ill. Innb. kr 195,-.
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Fossekallens
«forgjenger»
« Temanummer»
i Fossekallen.Bladets
er ikkefemte
noe nytt
nummer (november 1955)var i sin
helhet viet Nore-verkenes27 års
jubileum. 25 års jubileet var blitt utsatt
på grunn av viktige gjøremål.
I dette nr. 5/1955 finner vi en rekke
utdrag fra «BustrømTidende»som
var Nore-anleggenes —formodentlig
uoffisiellemeddelelsesblad. «Et
upolitisk,men sterkt personlig
natblad» beskriver det seg selv som,
og det er neppe å ta munnen for full.
Enhver likhet med for eksempel
«Ulla-Førre-posten»
er helt tilfeldig,
men «BT»gjør det i hvert fall klart
at meget har forandret seg i etaten
gjennom seksti år.
Her er en instruks fra ledelsen til
de ansatte:
«Til samtlige arbeidere ved
Nore-anlegget.

Personer som i likhet med os andre
ikke har drukket saa meget at de har
lært at drikke, men opfører sig
støiende under en beruset tilstand
gjøres herved bekjendt med følgende
straffer. Første gangs synlig beruselse
i arbeidstiden straffes med en
reprimandeskrivelse samt en portion
grov kjæft meddelt paa
Flekkefjordsdialekt av opsynsmand
Sirnes.
Anden gangs beruselse straffes med
spark for moro skyld. Filttepper og
vaskevandsfat indleveres paa lageret,
hvorpaa synderen kan foreta en
kortere reise. Efter faa dagers forløp
har han at melde sig for Sirnes som
plikter at gaa i forbønn, og skildre
mandens gode egenskaper. Efter en
liten overveielse blir han at sætte i
arbeide igjen.
Tredje og siste gangs foreteelse
medfører enten spark for livstid eller
i værste fald anbringelse i
Brukseierforeningens forbedringshus
ved Rødungen.»

En synder som ikke helt hadde fattet
alvoret i annen gangs advarsel ble
tildelt spesiell instruks:
«Naa seie eg deg det, at fyste gongen
du skofta for fyll saa e' det sparken
paa flekken. Det nytta ikkje aa komma
aa seia at du ikkje veid det, for naa
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seie eg deg det aa daa nytta det ikkje
ittepaa aa komma aa seia at du ikkje
veid det, for naa veid du at fyste
gongen du skofta aa gaar paa fylla
saa e' det sparken, saa naa veid du
det.»

Vel, så visste han det. Spørsmålet
er bare om han ikke trengte en aldri
så liten en til for å fordøye
kunnskapen, og så var man like langt.
Når anleggsledelsen hadde mestret
personalproblemene, kunne de
konsentrere seg om å pleie
forbindelsene med sentralledelsen.
Forholdet var ikke alltid knirkefritt,
skal man tro «BT».Bladet så seg i stand
til å gjengi en medelelse fra
Planlegningskontoret i Oslo:
«Fra Planlegningskontoret.

Efter de sist utførte beretninger viser
det sig desverre at østre synk skulde
ligget der den vestre ligger og
omvendt. Imidlertid vil det vel volde
vanskeligheter aa faa byttet dem og
henstiller vi derfor til Dem aa la
synkene være der de er. Lukesjakten
bør flyttes 99,5 m/m lenger indover,
likesom bunden i ventilkammeret
forelobig bør heves 9/10 m/m, men
det skal det ikke bli saa lenge før vi
atter senker den.
Hvad Rørgaten angaar er det
desverre umulig aa faa lagt nogen
flere knekker i den, da der er mange
nok før. Heisebanen burde aldrig
været bygget. De aner ikke hvor meget
brydderi vi har hatt med den i flere
maaneder mere som vi fremdeles er
like klok paa hvorledes den vil bli.
Aa gjøre flere forandringer er haapløst,
vi har jo allerede gjort fadese nok.
Skulde det mot al forventning bli mulig
aa bruke den maa vi forbeholde os
al ære.
Da Kraftstasjonstomten ifølge Aukes
utsagn skal være Nores offentlige
forsørgelsesanstalt skal vi ta under
alvorlig overveielse endel vidløftige
forandringer, slik at arbeidet vil kunde
strekke sig over den første

mannsalder. Flytning i millimeter blir
det neppe tale om.»

Det var kanskje ikke så rart at etaten
selv den gang hadde vanskelig for
å holde på ingeniører. Skalman tro
«BT»,må en del av de frafalne siden
ha skapt seg en karriere hos OBOS
og andre blokkbyggere.
«Forsøket ved Nore Kraftanlegg paa
aa bygge huse med lydoverførende
vegger og gulv er faldt heldig ut.
Systemet har sin store fordel deri, at
man kan sitte i hver sin etage og
underholde sig med hverandre.»

Det var kanskje ikke så rart at «BT»
av og til så pessimistiskpå anleggets
fremtid, men ikke alle prognoser går
i oppfyllelse:
Men dersom dammen staar
I 25 aar,
Da er den visst i bunn og grunn
og helt og holdent lekk,
Og byggelederen gaar omkring i
aske og i sekk,
Mens Osmundsen og Helstad flittig
dytter til med stry
For aa redde stedets ære og den
store Kongsberg by.

Men da tok «BT»munnen for full!
I 1955 var det sikkert ennå mange
ansatte som husket «BT»og miljøet
på Nore tidlig i tyveårene. Fossekallens
daværende redaksjon så det i hvert
fall ikke som nødvendig å bringe noen
opplysninger om hvor lenge «Bustrøm
Tidende»kom ut og hvem som satt
i redaksjonen. Biblioteketi
hovedkontoret har ingen eksemplarer
av eller opplysninger om denne
pussige publikasjonen.
Dersom noen på Nore eller andre
steder har gjemt på gamle nummer
eller har opplysninger om den eller
de som var ansvarlig for bladet, hører
vi gjerne fra dem. Hvisvi først skal
begynne å samle inn materialet ved
60 års jubileet i 1993, kan det lett bli
for sent.
Anne Christophersen
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Singsaas,Jon
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0016
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«Virkninger
av menneskeligaktivitetpå rein
og caribou»
— En litteraturstudie av EigilReimers
(Zoofysiologiskinstitutt, Universitetet
i Oslo)er nylig utkommet som
VN-rapport.Emnet er også belyst i
en tidligere rapport fra Natur- og
landskapsavdelingen.I 1975, som
VN-rapportnr. 2, utkom Pål Mellquists
«Reinsdyr/kraftlinjer—en
litteraturstudie».
Nå er det altså gått ti år siden den
gang. Men selv om litteraturen om
reinsdyr og caribou (den nordamerikanske, litt større reinen) er blitt
atskillig rikere, konstaterer forfatteren
at «kunnskapeneom rein og caribou
og deres reaksjon på menneskelig
virksomhet (er)forbausende mangel-

full».Aktuelleforfattere uttrykker i
stor utstrekning meninger og ikke
eksakt viten, registrerer han.
Litteraturstudien er på 60 sider (A-4
format), og kan fås tilsendt fra
NVE-Vassdragsdirektoratet,Naturog landskapsavdelingen,P.B.5091,

Majorstua, 0301 Oslo3. Tlf.(02)
46 98 00.
En popularisert versjon utkommer
senere i serien «Kraftog miljø».Vi
vil i den anledning komme tilbake
med en nærmere omtale av Reimers
hovedkonklusjoner.
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