
dV)lS(]NV'l
5°ddl1

Nl3.I.S9N3HdS
flV1S311lH3/\U1nN)l/

;»,r":‘

...“."NFF,.
,r~

1

frp
jfiil ._`_..'_r

.1' r";,»,_
f.-'_.

s.

dV)lS(]NV1
5°ddl.l.

NlEl.lS9NElHdS
l]VlS311lHHAOlflN)l

;»,r":‘

...“."NFF,.
,r~

1

frp
jfiil ._`_..'_r

.1' r";,»,_
f.-'_.

s.

dV)lS(]NV1
5°ddl.l.

NlEl.lS9NElHdS
l]VlS311lHHAOlflN)l



Til Ieseren.

KRAFT OG MILJØ er en publika-
sjonsserie som først og fremst tar
sikte på å belyse forskjellige sider
ved de landskapsmessige virkningene
kraftutbyggingen har på miljøet. Ut-
givelsen skjer uregelmessig.

Hittil er det kommet ut ett nummer
i serien. Det bærer tittelen «LIV I
REGULERTEVASSDRAG». Stor etter-
spørsel har gjort det påkrevet å trykke
nytt opplag. Heftet kan derfor skaffes
fremdeles.

Dette nærværende hefte «SPRENG-
STEIN, TlPP OG LANDSKAP» er nr. 2
i serien. Her behandles ulike forhold
forbundet med de store mengdene
sprengstein som vanlig forekommer
ved moderne vasskraftutbygging her i
landet

Vassdragsdirektoratet, september 1973

H. Sperstad

Omslagsfoto: Ø. Syvertsen \ ISBN 82-554-0020-6
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Svært mange mennesker oppfatter

steintippene som den største negative
følgen av vasskraftutbyggingen. Her
er det imidlertid ikke meningen å vur-
dere mot hverandre de mange virk-
ningene slik utbygging har på natur
og landskap. Derimot poengteres at

steintippene utgjør en av de mange

følger som melder seg med varieren-

de styrke fra anlegg til anlegg, og at
de representerer betydelige poeng -
iblant regulære problem.

Publikasjonen er først og fremst
skrevet med tanke på dem som står
vasskraftutbyggingen nær. Det vil si
kraftutbyggerne og deres konsulen-
ter, men dessuten også politikere og
tjenestemenn på kommune-, fylkes- og

statsplanet. Emnet er ellers av en slik

karakter at det burde kunne ha inter-
esse for alle som arbeider med spreng-
stein i landskapet, og personer som har
interesse av hva som kan gjøres for å
skape trivelige og levedyktige kultur-
landskap.

Mye av det som er skrevet i denne
publikasjonen har gyldighet for all
terrengbehandling. Fremstillingen er

derfor lagt opp med tanke på at det
vil bli vist til den i senere publika-
sjoner i samme serie om andre ter-

rengarbeider. Detlgjelder særlig av-
snittet om overflatebehandling, og da
spesielt alt som er skrevet om vege-

tasjonsetablering. Élette er derfor gjort
relativt omfattend .

En takk til dem som har lest igjen-

nom, kommentert og korrigert manu-
skriptet. En særlig takk til Marcus M.
Bell som har ansvaret for oversettel-
sen av sammendraget til engelsk.

Asker, september 1973

KnutOve Hillestad
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sies å være uheldig. Likevel er det den meget lyse
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Innledning

l et fjelland som Norge blir fjell-

sprengning og håndtering av spreng-
stein (utsprengt fjell] en vesentlig
del av praktisk talt all anleggsvirk-

somhet. Steinen forekommer enten
som materiale for konkrete byggeopp-
gaver eller som overskudd. I begge
tilfeller blir en stilt overfor land-
skapsmessige spørsmål som lett negli-
sjeres, og derfor ofte gir unødvendige
negative virkninger.

Denne publikasjonen bygger på er-
faringer gjennom 10 år. Det vil si at
de spørsmålene jeg oftest har støtt
på i den tiden jeg særlig har beskjef-
tiget meg med forholdene vasskraft-
utbygging - landskap -- natur, er til-
lagt særlig vekt både ved valg av
stoff og ved fremstillingen. Likevel
er det å håpe, at den har noe å gi,
også innen andre anleggstyperder
en arbeider med sprengstein.

Jeg anser det for å være særlig vik-
tig å poengtere at det i landskaps-
messig sammenheng praktisk talt all-
tid er av størst betydning å strebe
etter vellykket plassering og forming
av massene. Aktivt arbeid med eta-
blering av vegetasjon kommer til som
et supplerende tiltak ——ofte av sterkt
varierende viktighet fra sak til sak.
Svart-hvit bilder gir derfor i mange
tilfeller bedre illustrasjon av forhol-
dene enn fargebilder. Samtidig som
bilder tatt før vegetasjonen har ut-
viklet seg, lettere illustrerer plassering
og forming enn de som er tatt senere.
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Overskuddsste-in

1. GENERELT
Den tekniske utviklingen og natur-

lige forhold her i landet har gjort
at kraftstasjoner og vannveier i dag
som regel blir sprengt ut i fjell. Nye
frittliggende stasjoner og rørgater

er ikke flere enn de som trengs for
å bekrefte regelen. Dette er på man-
ge måter en fordel også i landskaps-
messig sammenheng. De negative si-

dene domineres i vesentlig grad av

problemene som melder seg i for-

bindelse med de store steinmengdene

fra utsprengte fjellrom, trykksjakter,
tunneler m.v. Måten en løser disse
problemene på er ofte av vesent-
lig betydning for de landskapsmes-
sige konsekvensene av kraftutbyggin-
gen (fig. 1).

Best er det om den utsprengte stei-
nen kan brukes, enten til andre opp-
gaver på det samme anlegget, eller
til samfunnsnyttige formål ellers. Da
reduseres den delen som må plasseres
i spesielle tipper.

Etter dette skulle det være klart
for en tredeling av spørsmålet om
disponering av de utsprengte masse-
ne. Det er:
a Stein brukt på anlegget
b Stein brukt til formål

utenom anlegget
.c Stein som legges í tipp

Denne tredelingen er klart nok ikke
absolutt. Overgangsformer er like
vanlige som de typiske eksemplene.
Likevel kan tredelingen være prak-

tisk. Den gir tre grupper som på mange
måter er prinsipielt ulike. Det gir mu-
ligheter for en bedre oversikt.

2. STEIN BRUKT PÅ ANLEGGET
Varierende mengder utsprengt stein

blir brukt på anleggene til dammer,
koblingsanlegg, veger o. I. (fig. 2 t.o.m.
9). Det skjer likevel ikke alltid i
den utstrekning det er bruk for stein.

Det kan f. eks. skyldes transport-

lengde, at det er billigere med egne
brudd, at steinen er uegnet, eller at

arbeidsrytmen eller arbeidsopplegget
mellom de impliserte arbeidsstedene

er i utakt. Ofte er det uråd å endre
på det. Men iblant er det utvilsomt
muligheter for endringer dersom
bare den administrative viljen, for-

ståelsen og fantasien er til stede.
Denne problematikken inneholder
muligheter for å unngå eller redu-
sere, både steintipper og steinbrudd.
Det er to så viktige poeng i forholdet
kraftutbygging - landskap, at en må

kunne vente en ekstra aktiv innsats.
Det interne forbruket av spreng-

stein kan ofte økes ut over det som

det strengt teknisk er behov for.
F.eks. kan anleggsveger med fordel
legges særlig lett i terrenget (fig. 6,
7 og 8), og vegbredder kan økes.
Overdimensjonering av steinfyllings-

dammer er et annet eksempel (fig.
11 og 12). Slike løsninger vil normalt
resultereii økede omkostninger.
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3. STEIN BRUKT UTENOM ANLEGGET
Stigende behov for kult, singel, grus

og sand er et typisk trekk ved mo-
derne samfunn. Det hevdes til og med
at forbruket gir et temmelig sikkert
uttrykk for den meget omtalte leve-
standarden i et land. Overskudd av
utsprengt stein fra et anlegg kan der-
for være et samfunnsgagnlig akti-

vum som det er god grunn til å ut-
nytte så langt det er mulig. Dessverre
er det iblant slik at spesielle forhold

ved anlegget, særlig gjelder det be-
liggenheten, skaper vanskeligheter, og
iblant gjør utnyttelse umulig eller uøko-
nomisk fordi transportkostnadene vil
overstige verdien av steinen.

l de senere årene har det vært en
klar økende forståelse for de mulig-
hetene det ligger i å bruke over-
skuddsmasse i form av stein fra
kraftanleggene. Det finnes mange ek-
sempler på at slik masse har fått
meget god anvendelse. Veganlegg er

vanligvis de største avtakerne (fig.
10). Eksempler kan være Rana-an-
leggene, Tokkeanleggene, Hegsetfoss

Kraftverk, Uste-Nes-utbyggingen og
Aurland-utbyggingen. Men det finnes
også mange andre anvendelsesmåter.

F.eks. ligger koksverket i Mo i Rana

på stein fra kraftverk (fig. 13). Det

samme gjelder et boligområde ved
Langvatn Kraftverk samme sted (fig.

14). Slik bruk av steinen er regel-
messig avhengig av at to eller flere

9

Iedd må gå aktivt inn for samarbei-
det om resultatet skal bli godt. Gjen-
sidig tilpassing er derfor påkrevet.
Det skjer da også ofte i dag. Likevel
finnes det eksempler på at de beste
landskapsmessige løsningene ikke

vinner fram fordi de interesserte par-
tene «venter» på hverandre eller at
budsjettmessige (kunstige) forhold

skaper hindringer. En må kunne ven-
te at i hvert fall offentlige etater ak-
tivt søker å samordne sine interesser
i slike tilfeller.

Best er det som regel om massene

kan kjøres direkte fra «stuffen» til
bruksstedet. Mellomlagring er likevel
ofte påkrevet og må aksepteres. Da
er det viktig at en legger massene slik

at de skader landskapet minst mulig,

samtidig som de er lette å ta igjen.
Dersom bare en del av massen skal
brukes, må tippen legges opp slik at
uttaket kan skje med minst mulig
skade for den permanente delen (fig.

16 og 62).

4. STEIN LAGT I 'IfIPP
Her behandles både de:tilfellene der

en tar sikte på å bli kvitt steinen på
absolutt enkleste måten - og de, der
forholdene ligger til rette for en mere

aktiv og positiv landskapsmessig be-
handling. Det vil si der massene be-
handles slik at de blir enheter som i
tillegg til å være «tipper» også får
mest mulig permanente positive funk-
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Langvatn Kraftverk samme sted (fig.

14). Slik bruk av steinen er regel-
messig avhengig av at to eller flere

9

ledd må gå aktivt inn for samarbei-
det om resultatet skal bli godt. Gjen-

sidig tilpassing er derfor påkrevet.
Det skjer da også ofte i dag. Likevel
finnes det eksempler på at de beste

landskapsmessige løsningene ikke
vinner fram fordi de interesserte par-

tene «venter» på hverandre eller at
budsjettmessige [kunstige] forhold

skaper hindringer. En må kunne ven-
te at i hvert fall offentlige etater ak-
tivt søker å samordne sine interesser

i slike tilfeller.

Best er det som regel om massene

kan kjøres direkte fra «stuffen» til
bruksstedet. Mellomlagring er likevel
ofte påkrevet og må aksepteres. Da
er det viktig at en legger massene slik

at de skader landskapet minst mulig.

samtidig som de er lette å ta igjen.

Dersom bare en del av massen skal
brukes, må tippen legges opp slik at
uttaket kan skje med minst mulig
skade for den permanente delen (fig.

16 og 62).

4. STEIN LAGT I TIPP
Her behandles både de tilfellene der

en tar sikte på å bli kvitt steinen på
absolutt enkleste måten — og de, der

forholdene ligger til rette for en mere

aktiv og positiv landskapsmessig be-
handling. Det vil si der massene be-

handles slik at de blir enheter som i
tillegg til å være «tipper» også får
mest mulig permanente positive funk-
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sjoner i Iandskapet. Mulighetene er
her ofte vesentlig større enn det er
vanlig å anta etter tradisjonelle tan-
kebaner (fig. 57 og 58).

Det store behovet for stein gjør at

eldre tipper stadig er aktuelle som
steintak (fig 17). Hittil har det nes-
ten alltid vært ønskelig å få fjernet
eksisterende tipper. Det vil nok også

være aktuelt i fremtiden. Men det må
være klart at ettersom steinmassene i
stigende grad blir lagt opp etter gjen-
nomarbeidede planer og får et per-
manent preg, oppstår det situasjo-
ner der uttak av stein fra tipper i
landskapsmessig sammenheng kan
være mindre ønskelig enn åpning av
nye brudd! (fig. 62).
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Også et eksempel på kombinasjon tipp-koblings- Fig 4
anlegg.
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Fig 5 Anleggsveg av overskuddsstein. Ved å legge slike
veger lett i terrenget kan en ofte øke massefor-
bruket vesentlig, samtidig- som en får gunstige linje-
traséer.
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Nyetablert anleggsveg av overskudd-smasser.
Tildanningen av skråningene er ennå ikke foretatt.
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Når en sprenger anleggsvegene fram gjennom små-
kupert og fjellrikt terreng kan resutatet bli meget
uheldig. Der diet er mulig vil det i slike tilfeller ofte
være en fordel å legge vegene lett i terrenget ved
hjelp av overskuddsmasse.

Fig. 8
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Nærbilde av dammen på fig. 11. Terrassen på ned- Fig. 12
strøm-ssriden er bygget opp av overskuddsmasser.
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Fig. 14 Et boligområde på tippmasser.
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Uttak i forkant av en tipp som Iigger høyt oppe i en Fig. 16
fjellside. (Jfr. fig. 39.)
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Eldre tipper er ofte meget aktuelle steintak. Det er
høyst beklagelig når det skjer på denne måten og
over lang tid. Fig. 17
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I forbindelse med broer o. a. menneskeverk som
kan karakteriseres som selve «målet» for anleggs-
virksomheten, er det ofte lett påviselige og store

Fig. 13 muligheter for interessante og menlingsfylte kon-
traster mellom menneskeverk og natur (landskap).
Slike muligheter mangler i vesentlig grad når det
gjelder steintippene. De er avfallsprodukt fra an-
Ieggsvirksomheten.
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Noen estetiske betraktninger

5. FOHM-FUNKSJON
Når en godtar at menneskene skal

bruke landskapet, er det logisk å
akseptere at landskapet må preges
av virksomheten. Strengt tatt er det
ikke mulig å vurdere et menneske-
formet landskap uten å ha et visst

kjennskap til de funksjonene det er
tillagt. Dette er ellers forhold som det

vil føre for langt å komme nærmere

inn på her. Det kan likevel være hen-
siktsmessig å minne om at moderne

arkitekturoppfatning bl.a. bygger på det
i prinsippet enkle forhold at form

og funksjon er uløselig knyttet
til hverandre, og dessuten i høy grad
tilmaterialvalg og deteknis-
ke mulighetene tid og sted gir.

Form - funksjon relasjonene som
nok kan være enkle i prinsippet, vi-

ser seg ofte å være meget kompli-
serte i praksis. Blant annet fordi
formverdenen har sitt eget mere el-

ler mindre rike abstrakte liv i våre
tanker _ uavhengig av funksjonsbe—
grepene. Dessuten påvirkes uttrykks-
formen av en rekke andre faktorer

som det også ville føre for langt å
ta fram her. De har alle i hovedsak
sitt grunnlag i tidspunktet, stedet og
personen som former. Det opereres
over en skala som har strengt geo-
metriske (formale eller «arkitekto-
niske») former i den ene enden og
organiske [«naturlige»] former i den

andre (betegnelsene brukes i mangel
av noe bedre). Med de reservasjoner

som ligger i dette, kan en hevde at de
geometriske delene av skalaen lettest

kommer til anvendelse i sterkt men-
neskepregede landskap — mens de or-
ganiske formene i det vesentligste
hører det naturpregede landskap til.

l denne sammenhengen er det ve-
sentlig forskjell på en steintipp og
f.eks. en dam eller en bro (fig. 2 og
18). Dammen og broen er selve «må-

let» for virksomheten. I det ligger
ofte lett påviselige, og store mulighe-

ter for interessante og meningsfylte
kontraster mellom menneskeverk og

natur (landskap). Den egentlige
steintippen er derimot i det vesent-

ligste et avfallsprodukt («negativ
tunnel»), noe som straks plasserer
den i en annen klasse. Den oppfattes

lett som en upopulær nødvendighet

som en i beste fall må behandle og
avfinne seg med etter beste evne.

Riktignok blir den i vesentlig grad til
som et resultat av relativt klare for-
hold mellom teknikk, funksjon og

form under anleggsdriften. Men i sin

enkleste form har den like klart in-
gen annen permanent oppgave enn å
ligge der når anlegget er ferdig
(fig. 1). Det kan imidlertid endres i
mange tilfeller ved å la tippen få
funksjoner som f.eks. badeplass, cam-

pingplass, beite, skoggrunn o.a. Det
får lett formmessige konsekvenser for
tippen uavhengig av det som er nød-
vendig for selve anleggsdriften.
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Steintippene er altså ikke eslet til
å spille førstefiolin i Iandskapetssto-
re orkester. I de fleste tilfellene står
en seg derfor på å tildele den en dis-
kret rolle. Det gjør at en oftere fin-
ner grunn til å operere i den orga-
niske enn i den geometriske delen av
formskalaen. Men også en steintipp
kan ha sin interessante historie å for-
telle. Den behøver derfor ikke nød-
vendigvis og automatisk, å utløse
temperamentsfulle vredesutbrudd om
den faller innenfor synsfeltet.

6. SJOKKVIRKNINGEN
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delbar «sjokkartet» virkning, særlig
på folk som enten ikke er informert
om det som skjer — eller ikke har for-
utsetninger for â forstå det. Når det
er mulig bør en derfor søke å redu-
sere slike «sjokkvirkninger». Men til-
tak av den art må normalt ikke gå ut
over det endelige resultatet. Det er
liten trøst i å få seg tildelt «nellik»
for hurtig tilsådd og grønt anleggs-
område dersom en samtidig gjør seg
fortjent til «kaktus» for dårlig for-
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dersom haugene blir borte!
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sipielt sett stygg? Eller er den et
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tiske landskapsbilder omkring i landet.
Her kan det være på sin plass å
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Når menneskenes steintipper ofte
virker så avgjort negative i landska-
pet, er årsaken som regel å finne i
uheldig plassering, forming

og overflatebehandling.
Nettopp derfor er dette tre gode
stikkord for den fortsatte omtalen
av steintippene. Men først er det vik-
tig å få med et fjerde stikkord —
tekniske forhold —som påve-
sentlige punkter er avgjørende for
det resultatet en kommer fram til.
Disse fire ordene blir i det følgende

brukt som overskrifter for tilsvaren-
de hovedavsnitt i fremstillingen, og

da med det siste først.
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Tekniske forhold

o
Her er det særlig aktuelt a trekke

fram forhold som sprengningsteknikk,

volumøkning, transportmåte (drifts-

form), partikkelfordeling, skrånings-
vinkler og erosjon.

8. SPRENGNINGSTEKNIKKEN
er under kontinuerlig utvikling. For

denne fremstillingen er det av særlig
interesse å konstatere at det har ført

til en stadig større grad av oppknu-

sing av massene. Dagens tipper inne-
holder derfor vanligvis betydelig mere
finpartikler [«subbus»] enn de eldre

(fig. 20 og 21). Mye tyder på at
denne utviklingen vil fortsette. Opp-
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knusingsgraden er særlig avhengig

av borehullenes antall, ladningens

størrelse og fordeling, bergarten og

tunneltverrsnittet. (Små tverrsnitt
gir vanligvis mest finmasse.]
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Boring av tunneler i fullt tverr-
snitt og uten bruk av sprengstoff er

en arbeidsmåte som kan få stor be-
tydning i fremtiden. Metoden er prø-
vet her i landet. For tiden er den
bare aktuell for mindre tverrsnitt, og
selv der er den bare unntaksvis øko-
nomisk konkurransedyktig.

9. VOLUMØKNING
fra fast fjell til utsprengt masse
angitt ved forholdstall, blir vanlig
satt til ca. 1,65 løst lagt i transport-
kjøretøy, ca. 1,50 plassert i tipp

(komprimert), når fast fjell settes til

1,0. l tillegg til det teoretiske tunnel-
tverrsnittet kommer overmassen på
ca. 5—15 % avhengig av tverrsnittet.
Små tunneltverrsnitt gir forholdsvis
mere overmasse enn store (fig. 19).
Dessuten er det nokså vanlig at små'

Fig. 19
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Ved den tidligste vannkraftutbygging i større skala Fig- 20
ble ofte tverrslagene me-d tilhørende steintipp-er
liggende tett langs dalsidene.
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En av tiooene fra fig. 20 sett gjennom telelinse.
Vegetasjonsutviklingen er svak til tross for høy alder.
Det skyldes i vesentlig grad mindre oppknusing av _
massenevedanleggsdriftendengangen. Fig-21
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Fig. 22 I dag nyttes sporbunden transport bare i de tilfel-
lene tunneltverrsnittet er så lite at en av plasshen-
syn ikke kan nytte sporfri transport.
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Ved sporbunden transport er det et viktig poeng at
skinnegangen ikke kan legges i krappe kurver. Slik
transport og sidetippende vagger gir derfor lett
halvsirkel eller elipseformet begrensning av tippen

Fig. 23 og med relativt store radier.
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tverrsnitt økes vesentlig, fordi en øn-

sker å bruke sporfri i stedet for spor-
bunden transport.

I mange tilfeller blir tippvolumet

regnet for snaut. Det kan Iett gi ube-
hagelige overraskelser i terrenget.

10. TRANSPORTMÅTE
10.1 Generelt.

Transportmåten kan være avgjø-
rende for hvordan en steintipp skal
bli. Den tekniske utviklingen har
gjort at en nå kan ha vesentlig større
avstand mellom tverrslagene enn tid-
Iigere (fig. 20 og 21). I det ligger
muligheten for færre og større tipper.

Om det er landskapsmessig fordelak-
tig eller ikke, avhenger i høy grad av
forholdene i det enkelte tilfellet. Ge-
nerelt må en kunne si at det oftere
er positivt enn negativt.

Etter den måten de utsprengte
massene håndteres, skiller en mellom

sporbunden [skinnegående) (fig. 22
og 23) og sporfri (hjulgående) fig.
96] transport. Valg av transportmåte
kan få avgjørende betydning både for
plassering, forming og overflatebe-
handling. Riktignok er det så at de
har sine store likhetspunkter, men

de har også sine særegenheter som
gjør det nødvendig med noen gene-

relle sammenlignende betraktninger.
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10.2 Sporbunden transport.
Sporbunden transport er den minst

fleksible av de to. Skinnegangen kan

ha stigningsforhold på maksimum ca.
1:50 [20°/oo). I praksis blir 1:150
(ca. 70/oo] Iikevel regnet for å være
bratt nok.

Ved sidetipping er det fordelaktig

med langstrakte og høye tipper for å
få minst mulig flytting av skinnene
(fig. 22 og 23), 20-25 m er regnet
som ideell høyde. For å vinne høyde
må en ofte bygge seg utover. Det er
et viktig poeng at skinnf-:gangene ikke
kan legges i krappe kurver. Ved spor-
bunden transport og sidetippende

vagger får tippene relativt vannrette
toppflater. De ligger gjerne like ved
påhuggene og har halvsirkel- eller
elipseformet begrensning av luftsi-
den. Radiene er relativt store (fig.
23). Endetippende vagger gir deri-
mot utstikkende, markerte og skarpe
rygger (fig. 24).

Ut fra økonomiske vurderinger
nyttes i dag sporbunden transport
bare i de tilfellene tunneltverrsnitte-

ne er så smâ at en av plasshensyn
ikke kan nytte sporfri transport.

10.3 Sporfri transport.

Ved sporfri transport er det også
et idealkrav at tippflaten ligger i
høyde med og like utenfor tunnelâp-
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regnet for snaut. Det kan lett gi ube-
hagelige overraskelser i terrenget.

10. TRANSPORTMÃTE
10.1 Generelt.

Transportmåten kan være avgjø-
rende for hvordan en steintipp skal
bli. Den tekniske utviklingen har

gjort at en nå kan ha vesentlig større

avstand mellom tverrslagene enn tid-
ligere (fig. 20 og 21). l det ligger

muligheten for færre og større tipper.
Om det er landskapsmessig fordelak-
tig eller ikke, avhenger i høy grad av
forholdene i det enkelte tilfellet. Ge-

nerelt må en kunne si at det oftere
er positivt enn negativt.

Etter den måten de utsprengte
massenehåndteres, skiller en mellom
sporbunden (skinnegående] (fig. 22

og 23) og sporfri [hjulgående] fig.
96) transport. Valg av transportmåte
kan få avgjørende betydning både for

plassering, forming og overflatebe-
handling. Riktignok er det så at de
har sine store likhetspunkter, men

de har også sine særegenheter som

gjør det nødvendig med noen gene-
relle sammenlignende betraktninger.
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10.2 Sporbunden transport.
Sporbunden transport er den minst

fleksible av de to. Skinnegangen kan

ha stigningsforhold på maksimum ca.
1:50 (200/oo]. I praksis blir 1:150
(ca. 7°/00) Iikevel regnet for å være
bratt nok.

Ved sidetipping er det fordelaktig
med langstrakte og høye tipper for å
få minst mulig flytting av skinnene
(fig. 22 og 23), 20-25 m er regnet
som ideell høyde. For å vinne høyde
må en ofte bygge seg utover. Det er
et viktig poeng at skinnfzgangene ikke
kan legges i krappe kurver. Ved spor-
bunden transport og sidetippende

vagger får tippene relativt vannrette
toppflater. De ligger gjerne like ved
påhuggene og har halvsirkel- eller
elipseformet begrensning av luftsi-

den. Radiene er relativt store (fig.

23). Endetippende vagger gir deri-

mot utstikkende, markerte og skarpe
rygger (fig. 24).
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forhold opp til ca. 1:7 uten vesent-
lige fordyrelser. En står også friere
når det gjelder avstander. Dette er
imidlertid muligheter som kan gi sto-

re økonomiske utslag dersom de ut-
nyttes maksimalt (fig. 96).

I dag er sporfrí transport regnet

for å være så økonomisk fordelaktig
at selv tunneler som er planlagt med

små tverrsnitt, iblant sprenges større
o

for a gi plass for slik transport.

11. PARTIKKELFORDELING
Ras fra fjellsiden over en ur gjen-

nomgår naturens sorteringsmekanis-
me før massen kommer til ro i uren.
Pariklenes form, størrelse og tyngde

spiller her en avgjørende rolle. Pro-
sessen resulterer kort sagt i at de

tyngste, største og rundeste steinene
havner nederst i skråningen, mens fin-
partiklene blir liggende i toppen. Sor-
teringen er delvis gjennomført idet
massen møter bakken. Den fullføres
under ferden ned skråningen.

Denne naturens sorteringsmekanis-
me er selvsagt også i funksjon når
utsprengt fjell blir tippet. Men tipp-
massen har som oftest ingen luftfart
bak seg, og er derfor sterkt blandet
idet den treffer tippen. Forbausende

mye finmasse blir som en følge av
det dratt med relativt langt ned i

skråningen (fig. 24).
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12. SKRÃNINGSVINKEL
Tippskråninger som ikke bearbei-

des får under tippingen en naturlig

vinkel på ca. 1:1,4 (ca. 35° i for-
hold til horisontalplanet) eller noe
brattere. Vinkelen øker med stigende
innhold av finpartikler i massen

(bergart, små tunneltverrsnitt). Sam-
me effekt gjør også at tippskråningene
blir noe brattere mot toppen (fig. 25).

På planer er det ikke uvanlig at det
er angitt 1:1 (45°) som skrånings-
vinkler for tipper. Så bratte vil de

normalt ikke kunne bli i virkelighe-

ten.
Finkornete ensartede masser har

de slakeste permanente skråningene
[sanddyner]. I «naturlig fuktig» til-
stand vil de likevel kunne stå med
adskillig brattere skråning enn når
de er helt tørre eller [særlig] vann-

mettet. Dette er det viktig å ha klart
for seg når en legger finkornet ren-
skemasse fra tunnelene på skrånin-
gene etter at ordinær tipping er av-
sluttet. Når slik masse blir våt, vil
den helt naturlig gli ut. For å motvir-
ke det, må en unngå tykke lag. Når
skråningen ikke er gjort særlig slak,
må en bare legge på så mye at en
så vidt dekker de større steinene.
Ved aktiv forming bruker en ofte

skråninger som er mye slakere enn
den naturlige rasvinkelen for mate-
rialet. Da kan en selvsagt bruke tyk-
kere lag.
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Endetippendevagger gir utstikkende, markerte og Fig- 24
skarpe rygger.

De 3 brudte linjene har fra den øverste til
den nederste stigningsforhold' i forhold til WW)
horisontalplanet på henholdsvis 1:1 [45°). //' ,__,,5{4o.,
1 : 1,15 (40‘’) og 1 : 1,4 (35°). Tippskråninger f ,/ ' ,_,m5.,
som ikke bearbeidesfår under tippingen f' ,f , ’ "
en naturlig skråning på ca. 1 : 1,4. Vin- ,’ ,’ , ’
kelen øker noe med stigende innhold ,’ X f'
av finpartikler i massen, men n-ep-
pe brattere enn til ca. 1:1,15.
Denne effekten gjør også at
ubehandlede tippskråninger
normalt er noe brattere
mot toppen slik det er
vist på snitt merket jf,
A. Snitt merket B ff/
viser den brattest :f
mulige ideal- f”
skråningen
for tipp-
masser. Fig. 25
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Fig. 26 Tippmasser er særl-ig utsatt for erosjon av vann.
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Flommen har tatt en tiPP. massene er ført med og
Fig. 27 er avsatt i deltaområdtet.
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Fig. 26 Tippmasser er særlig utsatt for erosjon av vann.
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Flommen har tatt en tipp, massene er ført med og
Fig 27 er avsatt i deltaområdet.
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Fig. 26 Tippmasser er særlig utsatt for erosjon av vann.
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Flommen har tatt en tipp, massene er ført med og
Fig 27 er avsatt i deltaområdet.



13. EROSJON
Erosjon betyr avgnaging. Vann, vind

og temperatursvingninger står for
denne naturens «avgnaging» også når
det gjelder tippene. Når massene
ikke blir utsatt for rennende vann,
er dette normalt en moderat og lang-
som prosess i menneskelig målestokk.
I hovedsaken resulterer den i en av-
runding av skarpe kanter. Når deri-

mot rennende vann får virke på tipp-
massene, blir det meget lett store og

uheldige utgravinger (fig. 26 og 27).
Tippene blir iblant lagt slik at de

fyller bekkeløp. Det kommer særlig
av at bekkedaler ofte ligger lagelig
til for tipping. Bekkene er gjerne da

slike som er mere eller mindre tørre
etter regulering. Likevel viser det seg
at det kan oppstå store flommer. Har
en da regnet med at vannet uten

videre enten skal renne over tippen
eller trenge gjennom den, vil det lett

gå galt. Finmaterialet gjør nemlig
massen så tett at vannet ikke tren-
ger fort nok ned (fig. 80). De minste

partiklene kommer også lett i beve-
gelse. Vannet tar til å grave. Etter
som gravingen tiltar, vil hastigheten
på vannet øke, og stadig større par-
tikler flyttes. Det skjer en material-
transport til arealene nedenfor. Land-
skapsmessig fører slike prosesser lett
til trøstesløse forhold (fig. 27).

Dersom en må føre vann over en

tipp, er det ikke nok å markere et
løp eller en grunn grøft i tippflaten

29

(fig. 28). Dimensjonene må være sto-
re nok til å ta unna aktuelle flommer.
Dessuten må løpet sikres med store

nok stein eller på annen måte, for å
hindre graving (fig. 29).

Når vannet skal renne gjennom
tippen, må en skaffe rom for det,
enten ved å legge til rette store stei-
ner i bunnen eller bruke rør e.l. (fig.
30). lnntaket for dette underjordiske

bekkeløpet må dimensjoneres og ut-
formes slik at det kan ta unna alt
vannet som måtte komme. Det bør
ha rist. Tilsyn!

Større vannansamlinger på tippfla-
tene bør i de fleste tilfeller unngås.

De oppstår når tippflaten er mere
eller mindre konkav og sæflig tett.
Den tette overflaten skyldes enten at
den inneholder mye, særlig tettende
finmateriale eller tele. Vannet skyl-

des helst snøsmelting eller regn. Slike
«magasin» kan forårsake mindre flom-
mer ved plutselige gjennombrudd.
De kan ha en meget uheldig eroder-

ende virkning.
lblant blir tipper dessverre lagt slik

at foten kommer ut i elveløp. Også

disse er vanligvis mere eller mindre
regulerte. Tippfoten må da sikres mot
vannet så høyt som aktuelle flommer
gjør det påkrevet. Bare unntaksvis
kan en regne med at foten innehol-
der så stor stein at den i seg selv

virker som beskyttelse (fig. 31, 32
og 33).
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massene, blir det meget lett store og

uheldige utgravinger (fig. 26 og 27).
Tippene blir iblant lagt slik at de

fyller bekkeløp. Det kommer særlig
av at bekkedaler ofte ligger lagelig
til for tipping. Bekkene er gjerne da

slike som er mere eller mindre tørre

etter regulering. Likevel viser det seg

at det kan oppstå store flommer. Har
en da regnet med at vannet uten
videre enten skal renne over tippen
eller trenge gjennom den, vil det lett

gå galt. Finmaterialet gjør nemlig

massen så tett at vannet ikke tren-
ger fort nok ned (fig. 80). De minste

partiklene kommer også lett i beve-
gelse. Vannet tar til å grave. Etter
som gravingen tiltar, vil hastigheten

på vannet øke, og stadig større par-
tikler flyttes. Det skjer en material-

transport til arealene nedenfor. Land-

skapsmessig fører slike prosesser lett
til trøstesløse forhold (fig. 27).

Dersom en må fare vann OVBI‘ en

tipp, er det ikke nok å markere et
løp eller en grunn grøft i tippflaten
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(fig. 28). Dimensjonene må være sto-
re nok til å ta unna aktuelle flommer.
Dessuten må løpet sikres med store

nok stein eller på annen måte, for å
hindre graving (fig. 29).

Når vannet skal renne gjennom
tippen, må en skaffe rom for det.
enten ved å legge til rette store stei-
ner i bunnen eller bruke rør e.l. (fig.
30). inntaket for dette underjordiske

bekkeløpet må dimensjoneres og ut-
formes slik at det kan ta unna alt
vannet som måtte komme. Det bør
ha rist. Tilsyn!

Større vannansamlinger på tippfla-
tene bør i de fleste tilfeller unngås.

De oppstår når tippflaten er mere
eller mindre konkav og særlig tett.
Den tette overflaten skyldes enten at
den inneholder mye, særlig tettende
finmateriale eller tele. Vannet skyl-

des helst snøsmelting eller regn. Slike
«magasin» kan forårsake mindre flom-

mer ved plutselige gjennombrudd.
De kan ha en meget uheldig eroder-
ende virkning.

lblant blir tipper dessverre lagt slik
at foten kommer ut i elveløp. Også

disse er vanligvis mere eller mindre
regulerte. Tippfoten må da sikres mot
vannet så høyt som aktuelle flommer
gjør det påkrevet. Bare unntaksvis
kan en regne med at foten innehol-
der så stor stein at den i seg selv
virker som beskyttelse (fig. 31, 32
og 33).
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Fig. 28 Dersom en må føre vann over en tipp, er det ikke
nok som det er gjort her, bare å markere et løp
eller en grunn grøft i tippflaten. [Foto B. Nicolai-
sen.]
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Tippmassen er formet slik at den daènner et bra
bekkeløp. I dette er det opplyst å ha gatt 3-m3vann

Fig. 29 pr. sek. i flere uker.
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Fig. 30
rom for det. Enten må det skje ved å legge til rette
store steiner i bunnen — eller ved br-uk av rør e. l.
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Tippfoten ligger ut i elva
erosjon ved første flom.
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Plassering

14. GENERELT
Avsnittene foran fører naturlig til

den konklusjonen at det som regel
er ønskelig at steintippene får en
mest mulig diskret plassering. I de
tilfelle der tippen blir behandlet med
tanke på å skulle tilfredsstille spe-
sielle funksjoner når den er ferdig,
kan dette ønsket komme i bakgrun-

nen, og iblant helt fortrenges. Da spil-

ler forming og overflatebehandling en
forholdsvis større rolle.

15. TVERRSLAGENE
Ved tunneldrift er plassering av

tverrslagene i vesentlig grad avgjø-
rende for hvor steintippene skal ligge.
Derfor kan det være nyttig å ta for
seg noen av de viktigste momentene

som vurderes i teknisk-økonomisk
sammenheng:
a Tverrslagene skal dele opp tunne-

lene i lengder avpasset etter frem-
driftsplanene basert på økonomisk
optimalisering. Som regel ønskes
delene like Iange.
Avstanden inn til
være kortest mulig.
Påhugget skal helst legges der det
er fjell i dagen. I hvert fall bør
det være minst mulig løsavleirin-
ger over fjellet.
Bratt fjell der påhugget plasseres
gir fordeler med kort forskjæring

og god overdekning for tunnelene.

b tunnelene må

C

d
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e Kortest mulig veg til tippen. Helst
bør den ligge like utenfor tverrsla-

get og med gunstig tipphøyde (20-
25 m].

fGode adkomstmuligheter til

slaget.
g Verdifull grunn skal berøres i minst

mulig utstrekning.

Når disse momentene vurderes ut

fra et landskapsmessig synspunkt ser
en at:

b kan være fordelaktig fordi det kan
forårsake plasseringer i daler eller
senkninger i terrenget slik at
tippen får mindre dominerende virk-
ning.

c, d og e vil lett resultere i domine-

rende og uheldige plasseringer i
relativt bratte fjellsider.

c og d kan likevel virke gunstig i
noen tilfeller fordi de støtter et van;
lig ønske om minst mulige inngrep
i slike situasjoner.

f kan virke uheldig i spesielle situa-
sjoner fordi det fører til en for
sentral plassering.

g er uten videre fordelaktig dersom
en ikke utelukkende tenker tek-
nisk/økonomisk, men lar ordet ver-
difull få en vid landskapsmessig
betydning.
Ved plassering av «egentlige» tip-

per er det en god regel at en søker
å unngå å komme i konflikt med
hoveddrag i landskapet. En må ikke i

utrengsmål bryte dem eller komme

tverr-
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Fig 34 viser skjematisk tre forskjellige måter å legge
opp en «vanlig» tipp nær et vatn. Øverst vokser
tippen provoserende fram av terrenget, den bryter
også strandlinjen.

l det mellomste eksemplet er tippfoten trukket til-
bake fra strandlinjen samtidig som en i venstre
ende har søkt å gi den en organisk overgang til
terrenget. Tippen underordner seg i noen grad ter-
rengformen, samtidig som skogen og kollen foran
tippen virker som skjerm.

tanken bak det mellomste alternativet ført videre
slik at også tippens høyre ende har fått en organisk
overgang til terrenget. Samtidig er skogen og kol-
lens betydning for landskapsbildetøket vesentlig.
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Nederst det beste av de tre alternativene. Her er
tanken bak det mellomste alternativet ført videre
slik at også tippens høyre ende har fått en organisk
overgang til terrenget. Samtidig er skogen og kol-
lens betydning for landskapsbildet øket vesentlig.
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dem for nær. Slike hoveddrag kan
være naturlige som f.eks. åsrygger,
strandlinjer og elveløp (fig. 34). De
kan også være resultat av menneske-
lig virksomhet som f.eks. veger, jern-

baner, grenser mellom dyrket og
udyrket jord og mellom åker og skog.
Avstanden må avpasses etter forhol-
dene i det enkelte tilfellet.

Topografiske forhold kan utnyttes
ved at en f.eks. fyller opp lave par-

tier i terrenget. I slike tilfelle kan
det være grunn til å minne om at
også vannet samler seg slike steder.
Da kommer lett den tidligere nevnte
konfliktsituasjonen med rennende
vann inn i bildet.

Tipping i regulerte vatn er ofte
aktuelt. Da vil en som regel stå seg

på enten å la tippen i sin helhet
ligge under laveste regulerte vann-
stand eller sørge for at tippflaten
ligger så høyt over høyeste regulerte
vannstand at den ikke blir ødelagt av
bølgeslag (fig. 58 og 60). Noe midt
imellom gir lett utrivelige forhold,
særlig i magasiner som fylles sent

om våren (fig. 41). Men også det
kan gå bra om massen er godt plas-

sert og tildannet, og særlig om regu-
leringssonen i magasinet ellers er

steinrik.
Skog som skjerm (ikke som forst-

lig begrep] for tipper kan være en
stor fordel (fig. 42). Særlig gjelder

det når tippen ligger nær et av de
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tidligere nevnte hoveddrag i landska-
pet. Det er da viktig at hugstmåten

tilpasses skogens rolle som skjerm, i
hvert fall inntil tippen selv har fått
tilfredsstillende vegetasjon.

lblant kan terrengformasjoner vir-

ke som skjermer på lignende måte
som skog.

Fig. 35
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En lite hyggelig ste-intipp. Likevel må en
regne med at situasjonen vil bli vesentlig
bedre en gang i fremtiden når skogen har
vokst til på arealet.
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Fí9- 35 Slike tipper virker svært påtrengende så len-gede
ikke er vegetasjonskledde. Her burde en fortest mu-
lig forme massene ut slik at en kunne plante dem
til med skog. Etter en tid ville så tippene bli full-
stendig underordnet landskapet ellers.
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til med skog. Etter en tid ville så tippene bli full-
stendig underordnet Iandskapet ellers.
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På platået i øvre del av bildet ligger en tipp. Den Fig. 38
synes særlig p.g.a. sin markerte horisontale flate.
Her ville en trolig oppnådd bedre resultat ved ster-
kere avrunding av massene. Tippen ligger i et goldt
høyfjell. Gjødsling uten tilsåing er aktuelt.
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Tipper som Iigger i da-lsidler og vanligvis blir sett
nedenfra [A], vil ofte kun-ne dempes vesentlig en-
ten ved å skrâne dem sterkit (B), eller avtrappe _
dem (C), (Jfr. fig. 16og 40.] Fl9- 39

37

På platået i øvre del av bildet ligger en tipp. Den Fig. 38
synes særlig p.g.a. sin markerte horisontale flate.
Her ville en trolig oppnådd bedre resultat ved ster-
kere avrunding av massene. Tippen ligger i et goldt
høyfjell. Gjødsling uten tilsåing er aktuelt.

._._ ,.— _ H

Tipper som ligger i dalsider og vanligvis blir sett
nedenfra (A), vil ofte kunne dempes vesentlig en-
ten ved å skråne dem sterkt (B), eller avtrappe
dem (C), (Jfr. fig. 16og 40.) Fig. 39

37

På platået i øvre del av bildet ligger en tipp. Den Fig. 38
synes særlig p.g.a. sin markerte horisontale flate.
Her ville en trolig oppnådd bedre resultat ved ster-
kere avrunding av massene. Tippen ligger i et goldt
høyfjell. Gjødsling uten tilsåing er aktuelt.

._._ ,.— _ H

Tipper som ligger i dalsider og vanligvis blir sett
nedenfra (A), vil ofte kunne dempes vesentlig en-
ten ved å skråne dem sterkt (B), eller avtrappe
dem (C), (Jfr. fig. 16og 40.) Fig. 39



38

Fig. 40 Denne tippen i fjellsiden er planert kraftig. Skrå-
ningen er laget så slak som det har vært praktisk
mulig å få den. Senere er den tilplantet.
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Fig. 40 Denne tippen i fjellsiden er planert kraftig. Skrå-
ningen er laget så slak som det har vært praktisk
mulig å få den. Senere er den tilplantet.
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lavere.Fig. 41
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Forming

16. GENERELT
Hovedregelen må være at tippmas-

ser får sin endelige form senest når
anleggsdriften ellers sluttes av. Der-
som tippen senere skal fungere som
steintak, må den plasseres og legges

opp med tanke på det. Uttaket må
kunne skje på en praktisk brukbar
måte, uten å skape nye og større
landskapsestetiske problemer (fig. 16,
61 og 62). Tanken~bak dette er at
tippmassene snarest skal få ro og pa-
tina. Dessuten må en unngå at de
blir liggende som «halvspiste» uforme-
lige steínhauger (fig. 16 og 62). Det
finnes dessverre så altfor mange ek-
sempler på at planløst uttak av stein
fra gamle tipper gjør dem til mye

større estetiske irritasjonsmomenter

enn de var opprinnelig (fig. 17).

l et tidligere avsnitt [Form-funk-
sjon] er trukket fram en del prin-
sipielle sider ved forming. Der ble

nevnt at en ved forming av over-
skuddsmasser [tipper] oftere ope-
rerer i den «organiske» enn i den
«geometriske» delen av formskalaen.
Med organiske former og linjeførin-

ger tenkes her vesentlig på slike som
har sine «paralleller» eller «medspil-

Iere» i de stabile løsmasse-
ne som naturen allerede har plas-

sert i det aktuelle området. Det vil
som regel si myke former og linje-
føringelr og rolige rytmer. De nød-

vendige unntak finnes vanligvis der
massene blir brukt nær forskjellige

byggverk med utpregede former be-

stemt av mennesker.
De stabile løsmassene i naturen er

enkelt sagt formet ved at de er be-
arbeidet av «vann, vær og vind». Da
vil alle kanter rundes av, og skrå-
ningene får vinkler lik den naturlige
rasvinkelen for materialet i den ak-
tuelle situasjonen. Det gir den na-
turlige stabile skråningen en profil
som i prinsippet er lik unnarennet i
en hoppbakke (fig. 43}. Overført til

tippene vil det først og fremst si at

det nesten alltid er hensiktsmessig
å runde av tippkantene. Forholdene
i det enkelte tilfelle avgjør hvor me-
get. Der det ligger til rette, bør en

også Ia tippfoten få gradvis overgang

til terrenget (fig. 25). Tilsvarende over-
ganger er bare unntaksvis aktuelle der

tippflatene møter terrenget. Da
er hovedregelen at flaten skal gå mest
mulig horisontalt inn mot tefrenget
(fig. 44).

17. PRAKTISKE ANVISNINGER
I det følgende nevnes litt om prak-

tisk forming. Det er ment som idéer
å spinne videre på — og er ikke koke-
bokoppskrifter. De må sees i sam-
menheng med billedmaterialet.

Tipper som blir regnet for å være
særlig stygge har ofte det fellestrek-
ket at de har tilfeldig og uklar form.
Enkle og klare former er god mål-
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Liasmassers naturlig-e stabile skråninger er i prin-
sippet hk unnarennet i en hoppbakke. Fig. 43

I TERRENG
SP/?ENGSTE/N

Når tippflater møter tilliggende skrånende terreng
er det en hovedregel at flaten skal gå mest mulig
horisontalt inn mot terrenget. Ovenfo-r fremstilt
skjematisk. C er riktig. A og B er feil. (Jfr. fig.
67--69.]

Fig. 44
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setting. Når det ikke blir gjort noe
spesielt for å forme massene, kan
derfor sporbunden transport ha sine
fordeler. Systemet med skinner som
stadig flyttes systematisk, vil nød-
vendigvis gi en meget klar form som
resultat. Ved sporfri transport har
det mye lettere for å bli tilfeldige ut-
vekster både horisontalt og vertikalt,
dersom det ikke ligger en klar idé
og vilje bak formingen. Med dagens
mere bevisste landskapsarkitektonis-

ke målsettinger må en likevel regi-
strere den økende anvendelsen av
sporfri transport som en fordel. Den

gir større valgmuligheter for plas-
sering og forming.

Ved kraftutbygging får tippene ofte
dominerende beliggenhet i relativt
bratte fjellsider. Med de former som
strengt driftsmessige og økonomiske
forhold gir, virker de lett spesielt på-
trengende og uheldige landskapsmes-
sig sett. Det gjelder særlig fordi de

stikker så langt fram og ikke har
noen organisk sammenheng med ter-
renget omkring (fig. 1). I mange til-

felle vil tipper av denne typen være
adskillig lettere å akseptere dersom
de får en mere langstrakt form langs
dalsiden, selv om den synlige tipp-
skråningen da kan bli større (fig. 50).

iblant blir stein tippet utfor lodd-
rette fjellvegger slik at tippen får
form som en halv kjegle ved foten av
veggen. Det finnes eksempler på at
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slike tipper kan bli vellykkede uten
spesielle ekstra tiltak (fig. 45, 46 og
47). '

Noen ganger er det ønskelig å bryte
store dominerende tippskråninger ved
hjelp av terrasser (fig. 49-54). Når

terrassene gjøres smale, blir dette

nærmest et arbeid med flater, altså i
to dimensjoner. Øker en terrassebred-
den, kommer en til et punkt der tipp-
massene blir delt opp i flere legemer,

—den tredje dimensjonen er kommet
til. Dette er to prinsipielle forhold
som det er viktig å være oppmerksom
på med tanke på helhetsvirkningen
av tippmassene.

Smale terrasser lages vanligvis med
bulldozer etter at fyllingsarbeidet er
slutt. Det gjelder spesielt for spor-
bunden transport. Sporfri transport
gir normalt de beste mulighetene for
å arbeide med store terrasser.

Prinsippet med terrassering er el-

lers særlig ofte aktuelt når det blir

tatt stein fra eldre tipper (fig. 39).
Tidligere er nevnt at en bør unngå

større «bassenger» på tippflatene.
Den konkave overflateformen som
gjør slike vannansamlinger mulig
kommer særlig av at en lar tippkan-
ten stige etter hvert som en tipper.

Ellers vil også snø og is som blir tip-
pet inn i massen forårsake synknin-
ger ved tining.

Riggelementer som f.eks. hus for

vifter, verksteder, kompressorer o.l.
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kan også plasseres slik at de hindrer
tipping i full høyde, og dermed for-
årsake lave partier på tippflatene se-
nere.

Når en former kuperte tippover-
flater, må en sørge for fallforhold

som hindrer uheldige vannansamlin-
ger.

Tippflatene bør i de fleste tilfel-
lene møte terrenget tilnærmet hori-
sontalt ——i hvert fall når de er plane.
En åpen grøft i overgangen skaper
isolasjon, mens avrunding oppover

lett gir uklare og uheldige former,
særlig når terrenget er fjell. (fig. 44,
67-69).

God organisk overgang mellom tipp
og terreng kan iblant oppnås ved å
la massen «vokse ut» fra mere eller
mindre tydelige forhøyninger i ter-
renget. lblant er bare en relativt ty-
delig endring i stigningsforholdene
nok. Når terrenget har meget ens-
artede stigningsforhold, kan en grad-
vis og myk overgang mellom tipp og

terreng være et lykkelig valg.
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Det var opprinnelig meningen at tippmassene skulle kjøres ut mot venstre.
De ville da komme til å rase nedover fjellsiden som ligger i skyggen på bil-
det. Fjellveggen vender ut mot fjorden. Dette ble endret slik at tverrslaget
ble ført ut i skaret der tippen ligger nå og der masse-ne danner en raskjegle
på et sted hvor det også tidligere lå en ur.

Fig. 45
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Fig. 46 Også her har tippen fått form som en enkel raskjegle.
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Langsdenn e fjellveggen ligger en rekke mer eller mindre tydelig adskilte FiQ-47
naturlige raskjegler. Tippmassene bidrar til å forstørre en av dem vesentlig.
Merk at massene i dette tilfelle har en luftfart bak seg når de treffer bakken.
Dette gir mer effektiv sortering av materialet enn ellers er vanlig.
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En tipp av den «vanlige gammeldagse» typen. En har bare rundet av massen.
Dette burde likevel vært mer fullstendig gjennomført slik at en unngikk de
skarpe kantene i overgangen mellom det avrundede og det bratte parti i
skråningen. Tippen virker noe «oppblåstm Det kunne vært unngått ved å lage
slakere skråninger ned*mot terrenget. På lengre sikt vil forholdene rette seg _
vesentlig når bjørk vokser inn over tippen. Flg- 43
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Fig.49

46

Denne tippen inneholder ca. 1,25 mill. m3. Den er
terrassert for å skape en variert og rytmisk opp-
bygning i en relativt streng form. Langs tippfoten
går en kraftlinje som i vesentlig grad har vært med
på å bestemme formen.
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Tippen fra fig.. 49 slik den tar seg ut i terrenget etter
Fig. 50

at vegetasjonsetabieringen er kommet et stykke på

veg.
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Samme tipp som er vist på de to foregående bii-

dene. Tippen har tre plan.
Fig. 51
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Terrengmodkell av tippen fra fig. 52.

Fig.53
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Foto av den ferdig formede tippen på die to fore-
gående figurene. Fig. 54
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Fig. 55 Tippmassene er brukt til å lage en helt ny terreng-
form ved stasjonsområdet. Gammel strandlinje er
angitt med brudte linjer. Volum ca. 75 000 m3.
Arkitekt Egil Sorteberg.
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Foto av det ferdig formede stasjonsomrédet på Fíg- 55
fig. 55.
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Fig. 57

52

Overskuddsmassen er lagt ut som badeplass nærinntaket til kraftstasjonen. Den lagwuneforme e ut-formingen er va\gt vesentfig for â skaffe best mu-Hg oppvarmin+gsmu\ighet.er for badevannet. Gam-mel strandhnje angitt med brudte Hnjer.
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Foto av tippen fra forrige figur.
Fig. 58 (Standplass merket X.)
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Halvøya der den lyse kraftlinjemasten står er en F'9- 59
tipp. Plassering og form har den fått for å falle
inn i rytmen til de to naturlige halvøyene til høyre
for seg. Pâ motsatt side av vatnet ligger en lys
tipp som har Utilfredsstillende form..
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Samme tipp som pä fig. 59. l tillegg til forming og
tilsaing, er det kjørt på en del masse fra et grustak
i strandsonen. Det er gjort for â skape en «natur- _
lig» strandsone. Fl9- 50
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Fig. 61 Overskuddsmassen er meget godt plassert, formet
og overflatebehandlet.
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Hensynløst uttak fra tippen på fig. 61. [Synderens
Fig 62 spor i forgrunnen.)
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Hensynløst uttak fra tippen på fig. 61. (Synderens
Fig 52 spor i forgrunnen.)
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Fig. 61 Overskuddsmassen er meget godt plassert, formet
og overflatebehandlet.

V‘

4] _ g
g

.""“' N _'..

a'

Hensynløst uttak fra tippen på fig. 61. (Synderens
Fig 52 spor i forgrunnen.)



55

Denne tippen inneholder ca. 800000 m3 maesse.Et
meget godit eksempel på velplaisserte og velfor-
m-ede tippmasser. Området er tilsådd. På lengre
sikt vil bjørkeskogen vokse inn fra omgivelsene.
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Dette tippområdet inneholder ca. 600000 m3 masse.
Det er også et godt eksempel på velplasserte og
velformede masser. Arealene er tilsådd» med gras,
men også her vil trær, særlig bjørk, vandre inn
etter hvert.
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Denne tippen inneholder ca. 800000 m3 masse. Et Fig. 63
meget godit eksempel på velplawsserte og velfor-
mede tippmasser. Området er tilsådd. På lengre
sikt vil bjørkeskogen vokse inn fra omgivelsene.
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etter hvert. Fig. 64
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Et lavtliggende parti er utnyttet som tippomrâde.
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Tippmassene er i dette tilfe-llet gitt en kollelignende
form for å innordnes i det småkuperte terrenget.
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Tippmassene er i dette tilfellet gitt en kollelignende
form for å innordnes i det småkuperte terrenget.
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Utsnitt av et større tippomrâde som inneholder ca. Fig. 6730000 0 m3 stein. Merk terrengtilpassingen.
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Små naturlige koller som stikker opp o-ver det fer-
dige tipplanet. vil ofte virke meget bra. ved at die F_ 68

ig.
bryter flaten.

57

Utsnitt av et større tippområde som inneholder ca. Fig. 67
300000 m3 stein. Merk terrengtilpassingen.
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Små naturlige koller som stikker opp over det fer-
dige tipplanet, vil ofte virke meget bra ved at die _
bryter flaten. F'9- 53
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Utsnitt av et større tippområde som inneholder ca. Fig. 67
300000 m3 stein. Merk terrengtilpassingen.
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Små naturlige koller som stikker opp over det fer-
dige tipplanet, vil ofte virke meget bra ved at die _
bryter flaten. F'9- 53
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or terrengtilpassing i eter '\ rekativt tyn \ag.En gunstig detaljmsning ft‘\\feHe der tippmassene hggFig. 69
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Eldre tipp før omforming. Fig- 70
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Samme tipp om vist på figur 70, men etter forming. Fig- 71
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Overflatebehandling

18. GENERELT
Overflaten på nysprengt stein som

utsettes for vær og vind får etter
hvert alderens patina. Normalt blir
den mørkere samtidig som.lav og

mose etablerer seg. Dette er naturens

egen veg fram til å innvilge steinen
hjemstavnsrett i landskapet. Mange
forhold virker inn på hastigheten og

utvalget av plantearter. Sentralt står
beliggenhet, bergart og klima (fig.

70).
De arbeidene som er behandlet i

dette avsnittet, blir ofte utført av
relativt uøvde folk på anleggene. Det
gjelder særlig vegetasjonsetablerin-
gen. Derfor er det her søkt å gi de
praktiske anvisningene en så enkel
og samtidig omfattende form som
mulig.

19. FARGE
Mørke flater og legemer virker

mindre enn lyse. Som regel ønsker
vi at de egentlige steintippene skal
virke diskrete. Derfor er patinerings-
prosessen særlig fordelaktig for lyse

bergarter (fig. 1, 36, 37 og 70). Det
kan være ettertraktelsesverdig å på-
skynde de kjemisk-fysiske prosesse-
ne som gjør overflaten mørkere. Hit-
til er likevel en slik målsetting ikke
prioritert p.g.a. mange andre mere
presserende oppgaver.

Bruk av fargestoffer kan også være
aktuelt, selv om det hittil ikke er

60

prøvd noen som virker særlig over-
bevisende. Det synes likevel å være
visse positive muligheter for fremti-
den. Slike stoffer må i tilfelle ikke
dekke fjellet som et dødt belegg.
Bergartenes struktur må komme til
sin rett. Stoffene må til sammenlig-
ning ikke virke som maling, men som
beis på en trevegg. De må heller ikke
være plantegifter, men bør derimot

inneholde plantenæring [påskynde ut-
vikling av lav o.a.). Som litt av en
kuriositet kan nevnes at luftforurens-
ningene fra jernverket i Mo i Rana

påfører omgivelsene en rødbrun «fel-
lesnevner» som også nysprengte
steinflater får del i. Noe av det sam-
me skjer med alle nye jernbanefyllin-
ger omkring i landet.

l de tilfellene der en arbeider seg
igjennom bergarter med ulik lyshet
[NB gråskalaen), kan en oppnå gode

resultater ved å legge de mørkeste
ytterst. l tillegg til den visuelle virk-
ningen, er de mørke bergartene mer
næringsrike og gir bedre vekstmulig-
heter for plantene. Sporbunden trans-
port kan gjøre en slik fremgangs-

måte vanskelig, dersom den mørke
bergarten ikke kommer ut sist. Våt
stein er mørkere enn tørr. Lysforhol-
dene har også stor betydning for hvor
i gråskalaen en og samme tipp be-
finner seg til enhver tid. F.eks. vil
en tipp betraktet i medlys oppfattes

lysere enn i sidelys og motlys.

Overflatebehandling

18. GENERELT
Overflaten på nysprengt stein som

utsettes for vær og vind får etter
hvert alderens patina. Normalt blir
den mørkere samtidig som.lav og

mose etablerer seg. Dette er naturens

egen veg fram til å innvilge steinen
hjemstavnsrett i landskapet. Mange
forhold virker inn på hastigheten og

utvalget av plantearter. Sentralt står
beliggenhet, bergart og klima (fig.

70).
De arbeidene som er behandlet i

dette avsnittet, blir ofte utført av
relativt uøvde folk på anleggene. Det
gjelder særlig vegetasjonsetablerin-
gen. Derfor er det her søkt å gi de
praktiske anvisningene en så enkel
og samtidig omfattende form som
mulig.

19. FARGE
Mørke flater og legemer virker

mindre enn lyse. Som regel ønsker
vi at de egentlige steintippene skal
virke diskrete. Derfor er patinerings-
prosessen særlig fordelaktig for lyse

bergarter (fig. 1, 36, 37 og 70). Det
kan være ettertraktelsesverdig å på-
skynde de kjemisk-fysiske prosesse-
ne som gjør overflaten mørkere. Hit-
til er likevel en slik målsetting ikke
prioritert p.g.a. mange andre mere
presserende oppgaver.

Bruk av fargestoffer kan også være
aktuelt, selv om det hittil ikke er
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Fargen tippene får er ellers i ve-
sentlig grad avhengig av den vege-
tasjonen som etablerer seg der. Der-
for er naturlig nok først og fremst
alle grønne farger aktuelle. Også når
det gjelder fargene pendler ønskene
om forholdene til omgivelsene mel-
lom enhetspreg og kontrast. Særlig i

naturdominerte områder ønsker en

oftest at stedegen vegetasjon skal
etablere seg fortest mulig. Den gras-
kledde irr-grønne tippen som kan

virke selvfølgelig nede i dalen, vil

lett føles malplassert i det golde høg-
fjellet. Men som regel, likevel ikke i

større grad enn et kulturbeite eller
en slåtteteig under tilsvarende for-
hold (fig. 72).

20. VEGETASJON OG JORD
Jord er definert som alt løsmateria-

let som dekker fjellgrunnen. Meste-
parten av løsmaterialet og dermed det
vesentligste av grunnlaget for både
vegetasjonen og alt annet liv i det

nåværende Norge, ble til under siste
istiden. Særlig de klimatiske forhold
og vegetasjonen har senere påvirket
materialet slik at det har skjedd en

todeling. Øverst der klimaet har

virket og der planterøttene og andre
levende organismer holder til, er
jo rd s m o n n et. Når løsmaterialet
er dypt nok, vil jordsmonnet kunne
være inntil ca. 1 m tykt. Resten av
løsmaterialet kalles u n d e r g r u n n.
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De jordsmonndannende prosessene

er avhengig av mange forhold. F.eks.
vil stigende nedbørmengder og alder

på løsmaterialet føre til øket utvasking
av oppløselige stoffer. lblant er ned-
børen så liten at stofftransporten går
oppover. Det kan gi så stor saltopp-
hoping i øvre lag at planter kan ha
vanskelig for å vokse der _ i hvert
fall kan frøspiring hemmes [enkelte
steder i nordre Gudbrandsdalen). Mo-
derat transport oppover vil virke som

gjødsling.
Plantene tar opp næring gjennom

røttene for å bygge opp de overjor-
diske organene. Ved nedbrytning av
disse blir askestoffene frigjort og ført
tilbake til overflaten. Det foregår så-

ledes en transport oppover.

Et plantedekke reduserer utvaskin-
gen og «tar vare på» plantenæringen.
Det kan også være et effektivt mid-
del mot erosjon samtidig som det har
en egen evne til å oppta og holde på
regnvannet. vegetasjonen påskynder
forvitringen. Dels er det en fysisk

prosess ved at røttene vokser inn i

sprekker og kiler dem ut ved sin
vekst. Dels er det også en kjemisk
forvitring ved at røttene og de hu-

mussyrene som dannes når døde plan-

tedeler brytes ned, tærer direkte på

mineralpartiklene. Den humus som
dannes som et mellomstadium i disse
kompliserte prosessene, utgjør den
organiske delen av jordsmonnet. Den
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er Iivsgrunnlaget for en rik og uhyre
viktig innsats av bakterier, sopper o.l.

Organismersom til slutt bryter ned de
komplekse stoffene slik at de kan bli

tilgjengelige for de høyere plantene
igjen. Alt i alt en uendelighet av pro-

sesser nedbryting og oppbygging —

som gjør jordsmonnet til fundamentet
for alt høyere liv på jorden.

Geologisk sett er løsavleiringene

her i landet unge. De jordsmonndan-
nende prosessene har derfor virket i
kort tid. De går dessuten saktere i
kaldt enn varmt klima. Hos oss er
det derfor relativt liten forskjell på
mineralmaterialet i jordsmonnet og

undergrunnen sammenliknet med
mange andre steder i verden. Dette
er det i prinsippet viktig å ha klart
for seg når det gjelder tippmassenes
muligheter som voksemedium for

planter. Det er ellers klart at de
jordsmonndannende prosessene star-

ter opp straks tippmassene er kom-
met på plass.

Naturlige steinurer kan gi vink om

vekstmulighetene i tippmasser. Slike

urer er, svært enkelt og kort sagt,
grønne øverst og «svarte» nederst.
I toppen, der det er mest finpartikler,
har først og fremst det en i botanik-
ken kaller frøplanter, (blomsterplan-
ter eller høyere planter) etablert seg.
På overflaten av de større steinene
ved foten, har derimot lav og mose
funnet feste.
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Lav og mose kan på lang sikt opp-
arbeide livsgrunnlag for annen og
høyere vegetasjon. Forholdsvis ofte

støter en på den oppfatningen at det

er en nødvendig utviklingslinje for
all vegetasjonsutvikling på utspreng-
te masser. Imidlertid er det et fak-
tum at der finpartiklene er til stede,

og vekstvilkårene ellers ikke hindrer
det, vil frøplantene vokse opp direkte,
uavhengig av, og gjerne side om side

med lav, mose o.a.
Det er altså finpartiklene som er

forutsetningen for direkte etablering
av frøplanter i tippmassene. Tidligere

er nevnt at slike masser i dag nor-
malt inneholder store mengder rela-

tivt godt fordelte finpartikler [sub-
bus). Der finnes altså ofte vesentlige

potensielle, nyskapte vekstmuligheter
for frøplanter. Det er et meget viktig

poeng, fordi det i overveiende grad

som oftest er slike planter som domi-

nerer i landskapet. l dette ligger også
en oppfordring til å plassere mest fin-

masse [subbus] på de delene av tip-
pene der en ønsker den frodigste ve-
getasjonen. Det vil svært ofte si skrå-
ningene. Da er det viktig å huske på
det tidligere nevnte forholdet om at en
ikke må legge på så tykke lag at mas-
sen senere glir ut. Når finmasser skal
leggespå bratte skråningermåsom re-
gel glidebane e.l. tas i bruk. Eventuelle
terrasser er vanligvis meget aktuelle

for plassering av finmasse.
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Under helt spesielle forhold kan det

tenkes å bli aktuelt å øke mengden

av finmasse ved å bruke særlig store
ladninger under sprengningen. Der en

har valgmuligheter, må en i slike til-
feller sørge for at «finmasseproduk-
sjonen» skjer i de bergartene som
inneholder mest tilgjengelig plante-

næring. Finmassen må da legges i
depot og fordeles senere. I enkelte

tilfeller kan det være aktuelt å legge
bunnrensken etter hver salve, eller
enkelte av dem, i depot.

Erfaring og prøver viser at det of-

test går utmerket å få til en god ve-
getasjonsutvikling på moderne tipp-
masser uten bruk av tilført jord.
Det er også ofte en ønskelig frem-
gangsmåte. Dette må likevel ikke opp-
fattes som om tilføring av jord er
forkastelig. Det er særlig aktuelt når
tippmassene inneholder lite finpar-
tikler. En må huske på at humus har
mange heldige virkninger i jorden.
F.eks. representerer den en verdifull

næringskapital som blir tilgjengelig

etter som nedbrytingen skrider fram.
Den er kolloidrik og «lagrer» derfor
næringsstoffer og den øker vannka-
pasiteten i jorden. Det er imidlertid
viktig at en sørger for best mulig
kontakt mellom tilført jord og tipp-

masser. Det er særlig viktig dersom
en bruker myrjord eller torv [råhu-
mus). Den blir Iett Iiggende som et
isolert lag uten skikkelig kontakt med
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massen under. I slike tilfeller er det

en fordel om en kan harve overfla-

ten etter at tilført jord er påført
(kraftig harv, slådd el. «grubber»).
Det blander massene og bedrer over-
gangen.

21. VEGETASJON OG VANN
Uten vann ingen vegetasjon. Det

er vanlig oppfatning at lite vanninn-

hold i tippene gjør at planter ikke

kan vokse der. Men praktiske prøver

viser at det her i landet oftere er

lavt næringsinnhold enn mangel på
vann som virker begrensende på ve-
getasjonsutviklingen. Dette har sam-
menheng med at nedbørsforholdene
som nok varierer mye, likevel gir re-

lativt rikelig med vann på de ste-
dene der de fleste tippene ligger. Men

iaktagelser også under meget tørre
forhold (både vanlig lite årsnedbør og
spesielle tørkeår) har vist en forbau-

sende god vegetasjonsutvikling når

bare næringstilgangen er tilfredsstil-

lende (gjØdSling) (fig. 77). Dette må
indikere at vannkapasiteten er rela-

tivt stor p.g.a. det store innholdet av

finpartikler (fig. 80). Dessuten sy-

nes det som om duggfallet (om nat-

ten) spiller en større rolle enn ofte
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i tilfeller der en dyrker jorden på

Under helt spesielle forhold kan det
tenkes å bli aktuelt å øke mengden
av finmasse ved å bruke særlig store
ladninger under sprengningen. Der en

har valgmuligheter, må en i slike til-
feller sørge for at «finmasseproduk-

sjonen» skjer i de bergartene som
inneholder mest tilgjengelig plante-

næring. Finmassen må da legges i

depot og fordeles senere. I enkelte
tilfeller kan det være aktuelt å legge
bunnrensken etter hver salve, eller
enkelte av dem, i depot.

Erfaring og prøver viser at det of-

test går utmerket å få til en god ve-
getasjonsutvikling på moderne tipp-

masser uten bruk av tilført jord.
Det er også ofte en ønskelig frem-
gangsmåte. Dette må likevel ikke opp-
fattes som om tilføring av jord er

forkastelig. Det er særlig aktuelt når
tippmassene inneholder lite finpar-

tikler. En må huske på at humus har
mange heldige virkninger i jorden.
F.eks. representerer den en verdifull

næringskapital som blir tilgjengelig
etter som nedbrytingen skrider fram.
Den er kolloidrik og «lagrer» derfor
næringsstoffer og den øker vannka-
pasiteten i jorden. Det er imidlertid

viktig at en sørger for best mulig
kontakt mellom tilført jord og tipp-

masser. Det er særlig viktig dersom
en bruker myrjord eller torv (råhu-

mus). Den blir lett liggende som et
isolert lag uten skikkelig kontakt med

63

massen under. I slike tilfeller er det
en fordel om en kan harve overfla-

ten etter at tilført jord er påført
[kraftig harv, slådd el. «grubber»).
Det blander massene og bedrer over-

gangen.

21. VEGETASJON OG VANN
Uten vann ingen vegetasjon. Det

er vanlig oppfatning at lite vanninn-
hold i tippene gjør at planter ikke
kan vokse der. Men praktiske prøver
viser at det her i landet oftere er

lavt næringsinnhold enn mangel på

vann som virker begrensende på ve-

getasjonsutviklingen. Dette har sam-

menheng med at nedbørsforholdene
som nok varierer mye, likevel gir re-
lativt rikelig med vann på de ste-

dene der de fleste tippene ligger. Men

iaktagelser også under meget tørre

forhold (både vanlig lite årsnedbør og
spesielle tørkeår] har vist en forbau-
sende god vegetasjonsutvikling når
bare næringstilgangen er tilfredsstil-

lende (Gjødsling) (fig. 77). Dette må
indikere at vannkapasiteten er rela-

tivt stor p.g.a. det store innholdet av
finpartikler (fig. 80). Dessuten sy-
nes det som om duggfallet [om nat-
ten] spiller en større rolle enn ofte

antatt.

Vanning av tipper i vanlig forstand

er bare unntaksvis aktuelt, og da bare
i tilfeller der en dyrker jorden på

Under helt spesielle forhold kan det
tenkes å bli aktuelt å øke mengden
av finmasse ved å bruke særlig store
ladninger under sprengningen. Der en

har valgmuligheter, må en i slike til-
feller sørge for at «finmasseproduk-

sjonen» skjer i de bergartene som
inneholder mest tilgjengelig plante-

næring. Finmassen må da legges i

depot og fordeles senere. I enkelte
tilfeller kan det være aktuelt å legge
bunnrensken etter hver salve, eller
enkelte av dem, i depot.

Erfaring og prøver viser at det of-

test går utmerket å få til en god ve-
getasjonsutvikling på moderne tipp-

masser uten bruk av tilført jord.
Det er også ofte en ønskelig frem-
gangsmåte. Dette må likevel ikke opp-
fattes som om tilføring av jord er

forkastelig. Det er særlig aktuelt når
tippmassene inneholder lite finpar-

tikler. En må huske på at humus har
mange heldige virkninger i jorden.
F.eks. representerer den en verdifull

næringskapital som blir tilgjengelig
etter som nedbrytingen skrider fram.
Den er kolloidrik og «lagrer» derfor
næringsstoffer og den øker vannka-
pasiteten i jorden. Det er imidlertid

viktig at en sørger for best mulig
kontakt mellom tilført jord og tipp-

masser. Det er særlig viktig dersom
en bruker myrjord eller torv (råhu-

mus). Den blir lett liggende som et
isolert lag uten skikkelig kontakt med

63

massen under. I slike tilfeller er det
en fordel om en kan harve overfla-

ten etter at tilført jord er påført
[kraftig harv, slådd el. «grubber»).
Det blander massene og bedrer over-

gangen.

21. VEGETASJON OG VANN
Uten vann ingen vegetasjon. Det

er vanlig oppfatning at lite vanninn-
hold i tippene gjør at planter ikke
kan vokse der. Men praktiske prøver
viser at det her i landet oftere er

lavt næringsinnhold enn mangel på

vann som virker begrensende på ve-

getasjonsutviklingen. Dette har sam-

menheng med at nedbørsforholdene
som nok varierer mye, likevel gir re-
lativt rikelig med vann på de ste-

dene der de fleste tippene ligger. Men

iaktagelser også under meget tørre

forhold (både vanlig lite årsnedbør og
spesielle tørkeår] har vist en forbau-
sende god vegetasjonsutvikling når
bare næringstilgangen er tilfredsstil-

lende (Gjødsling) (fig. 77). Dette må
indikere at vannkapasiteten er rela-

tivt stor p.g.a. det store innholdet av
finpartikler (fig. 80). Dessuten sy-
nes det som om duggfallet [om nat-
ten] spiller en større rolle enn ofte

antatt.

Vanning av tipper i vanlig forstand

er bare unntaksvis aktuelt, og da bare
i tilfeller der en dyrker jorden på



64

tippflatene. I helt spesielle tilfeller,
og særlig i den første etableringsfa-

sen. kan det dessuten være aktuelt
å lede små bekker ut på tippene,
helst gjennom perforerte rør som for-
deler vannet så det ikke graver.
Vannkapasiteten kan også økes ved
tilføring av finpartikler. Plantedekket
som krever vann, har også en egen

evne til å oppta og holde på regn-

vannet.

I denne sammenheng kan det være

av interesse å nevne at vekstfakto-
rene i en viss utstrekning kan er-

statte hverandre. F.eks. kan veksten
bli bedre enn et lavt næringsinnhold
i jorden skulle tilsi, om bare fuktig-
hetsforholdene og temperaturen er

optimale. Grensene er altså i noen
grad fleksible. Men de er der og blir

i høy grad aktuelle i de tilfellene

der en vekstfaktor er markert i un-

derkant. Da blir veksten dårlig selv
om de andre faktorene er i orden.
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Fig. 72
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Et velformet tippomrâde med effektiv vegetasjons-
etablering. En regner med at trærne etter hvert vil
overta i dette området.

Fig. 72
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Et velformet tippomrâde med effektiv vegetasjons-
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Fig. 73
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Oversk uddsmasse for end
ehg forming.

i
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FiQ-73 Overskuddsmasse før endelig forming.
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FiQ-73 Overskuddsmasse før endelig forming.
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Fig. 74

I

Samme tippomrâde som vist på figur 73, men etter
forming og like etter at vegetasjonsetableringstiI-
takene er gjennomført.
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Fig. 74
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Samme parti som vist på forrige bilde, men 5 år senere. Fig. 76

i
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Samme parti som vist på forrige bilde, men 5 år senere. Fig.76
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Samme parti som vist på forrige bilde, men 5 år senere. Fig.76
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Fig.77
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Tippflaten var tilsådd året før bildet ble tatt. Etter tilsåingen ble grøften
på bildet gravet. Ved overgjødsling året etter ble arealet på bortsiden av
grøften ikke gjødslet. Den store forskjellen i farge viser hvor stor effekt
gjødslingen har hatt. Det hører med til historien at det disse 2 årene var
meget tørt på stedet. Uten overgjødsling ville det derfor ligge nær å
anta at den brunsviddle flaten skyldes tørke.
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Tllppflaten er bare gjødslet. Vegetasjonsinnvandrin- Fi 78
gen skjer derfor naturlig. l dette stadliet er det g'
først og fremst mo-se, og: da særlig bjørnemose
som dominerer. Derfor den brun-røde fargen. Men
også andre planter er i ferd' med å etable-re seg.
De vil etter hvert overta (suksesjon).
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Fig. 79

72

Den uberørte fjellsíd-en til venstre har nesten helt
svart overflate (patina), mens den nysprengte fla-
ten til høyre viser hvor lys bergarten egentlig er.
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Fig.30

Etter regnvær kan det være lett å iaktta hvor* tette
tippmassene er. Da blir det ofte stående demmer
på flatene relativt lenge etter regnet er opphørt.
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22. BEHGART, FORVITRING
OG PLANTENÆRING

22.1 Generelt.
Det er viktig å være klar over at

det er mineralene i «fjell og stein»

som er de opprinnelige leverandørene
av de fleste plantenæringsstoffene.
Kjemisk forvitring frigjør de enkelte

næringsstoffene fra mineralene slik
at plantene kan ta dem opp. Men den
fysiske (mekaniske) forvitringen som
findeler bergartene, er ofte en forut-
setning for den kjemiske nedbrytnin-

gen. Sprenging av fjell kan karakteri-
seres som en plutselig og voldsom fy-
sisk forvitring. Paradoksalt nok øker
derfor fjellsprengningen prinsipielt
sett, den disponible næringskapitalen
for plantene!

Den næringen plantene kan hente

fra massen er avhengig både av ar-
ten og mengden i de enkelte mine-
ralene, men også i høyeste grad i
hvor stor utstrekning de gjennom
forvitringen kan bli tilgjengelige for

plantene.

Ved planlegging av tipper er det
alltid ønskelig å ha et visst kjenn-
skap til de potensielle mulighetene
de aktuelle bergartene har som vok-
semedium for planter. Kvartsinnhol-

det kan da være en god pekepinn.

Stort sett er det slik at de kvarts-
holdige, d.v.s. sure, bergartene gir et

vesentlig dårligere grunnlag for ve-
getasjonen enn de kvartsfrie, d.v.s.
basiske bergartene.

Oppstilt i grupper med de dårligste
først, vil en del kjente bergarter for-

dele seg omtrent etter følgende skala:
a. Kvartsitter, kvartsrike sandsteiner

og sparagmitter.

b. Granitt, gneis, syenitt og en del
kvartsrike glimmerskifre.

c. Gabbro, diabas, basalt, grønnstein,

grønnskifer, hornblendeskifer og
amfibolitter.

d. Leirskifre og fyllitt (leirglimmer-

skifer).

e. Leirskifre som er rike på kalsium-
karbonat regnes som særlig gun-

stige. Ren kalkstein blir lett for
ensidig.

Denne grupperingen må ikke tilleg-
ges altfor stor vekt. Den er bare

ment som et vurderingsgrunnlag.

Mange variable forhold virker inn på
plasseringene. Bl.a. er det ofte store
variasjoner innen en og samme berg-
artsgruppe. Forholdene er f.eks. ofte
også avhengig av hva slags vegeta-
sjon en tar sikte på. Noe mere om
dette senere.

Mesteparten av plantene (opptil

99,5%) består av oksygen (O), hy-
drogen (H) og karbon (C). Det som
trenges hentes fra luft og vann. De

næringsstoffene som ellers er nød-

vendige for plantene, utgjør ofte ikke

mere enn 5 % av tørrstoffet. I det ve-
sentligste blir de tatt opp gjennom
røttene fra jorden.

Alt etter hvor mye plantene tren-

ger av de nødvendige næringsstoffe-
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22. BERGART, FORVITRING
OG PLANTENÆRING

22.1 Generelt.
Det er viktig å være klar over at

det er míneralene i «fjell og stein»

som er de opprinnelige leverandørene
av de fleste plantenæringsstoffene.
Kjemisk forvitring frigjør de enkelte

næringsstoffene fra míneralene slik

at plantene kan ta dem opp. Men den
fysiske (mekaniske) forvitringen som
findeler bergartene, er ofte en forut-
setning for den kjemiske nedbrytnin-

gen. Sprenging av fjell kan karakteri-
seres som en plutselig og voldsom fy-
sisk forvitring. Paradoksalt nok øker
derfor fjellsprengningen prinsipielt

sett, den disponible næringskapitalen
for plantene!

Den næringen plantene kan hente

fra massen er avhengig både av ar-
ten og mengden i de enkelte mine-
ralene, men også i høyeste grad i
hvor stor utstrekning de gjennom
forvitringen kan bli tilgjengelige for

plantene.

Ved planlegging av tipper er det
alltid ønskelig å ha et visst kjenn-

skap til de potensielle mulighetene

de aktuelle bergartene har som vok-
semedium for planter. Kvartsinnhol-

det kan da være en god pekepinn.

Stort sett er det slik at de kvarts-
holdige, d.v.s. sure, bergartene gir et

vesentlig dårligere grunnlag for ve-
getasjonen enn de kvartsfrie, d.v.s.
basiske bergartene.

Oppstilt i grupper med de dårligste
først, vil en del kjente bergarter for-

dele seg omtrent etter følgende skala:
a. Kvartsitter, kvartsrike sandsteiner

og sparagmitter.

b. Granitt, gneis, syenitt og en del
kvartsrike glimmerskifre.

c. Gabbro, diabas, basalt, grønnstein,
grønnskifer, hornblendeskifer og
amfibolitter.

d. Leirskifre og fyllitt (leirglimmer-

skifer).

e. Leirskifre som er rike på kalsium-
karbonat regnes som særlig gun-
stige. Ren kalkstein blir lett for

ensidig.
Denne grupperingen må ikke tilleg-

ges altfor stor vekt. Den er bare
ment som et vurderingsgrunnlag.

Mange variable forhold virker inn på
plasseringene. Bl.a. er det ofte store
variasjoner innen en og samme berg-

artsgruppe. Forholdene er f.eks. ofte
også avhengig av hva slags vegeta-
sjon en tar sikte på. Noe mere om
dette senere.

Mesteparten av plantene (opptil

99,5°/o) består av oksygen (O), hy-
drogen (H) og karbon (C). Det som
trenges hentes fra luft og vann. De
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Fig 31 Veden består av celllulose og lignin som begge er
bygget opp av C, H og O som plantene henter fra
luft og vann. Ved må derfor i denne sammenheng
betegnes som næringsfattig. Derimot er løv og bar
(skogsstrø) rike på ettertraktelsesverdige plante-
næringsstoffer (N, P, K osv.).
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ronaeringsstoffer (O, H, C, N, P, K,
Ca, Mg, S og Fe) og mikronærings-
stoffer (Mn, B, Zn, Cu, Mo m.fl.).

Underskudd i forholdet til behovet
hos den enkelte art, får konsekven-

ser for Iivsfunksjonene. F.eks. kan
mangel på et mikronæringsstoff som
det bare er behov for i uhyre små
mengder, få avgjørende betydning for
plantenes utvikling. Forenklet kan en

si at det næringsstoff som er disponi-

belt for plantene i minst mengde i
forhold til behovet, virker begrensen-
de på veksten.

I «ny jord» slik vi finner den i
områder som har vært nediset, er

det visstnok ikke påvist produksjons-
begrensende underskudd på mik-
ronæringsstoffer i

stemer. Derimot er produksjonsbe-
grensning påvist som følge av under-
skudd for en rekke av dem, i gammel
utvasket jord utenom nedisningsom-

rådene. Dette gir oss grunn til å anta
at underskudd på mikronærings-
stoffer normalt neppe vil virke be-
grensende for vegetasjonsetablerin-

gen i vanlige tippmasser. Det må like-
vel være klart at mangelsykdommer
er et relativt velkjent fenomen på
dyrket jord også innen nedisnings-
områdene.

I denne sammenhengen er det bare
tre av makronæringsstoffene som be-
handles noe nærmere. Det er nitro-
gen (N), fosfor [P] og kalium (K).

75

naturlige økosy- j

Til gjengjeld er det disse tre som i
de fleste tilfellene spiller hovedrollen
når det gjelder å vurdere næringsfor-

holdene for plantene.
Næringsstoffene har som så mye

annet sine naturlige kretsløp i na-
turen. Sterkt forenklet kan en si at
de stoffene som har gått med til å
bygge opp plantene, etterpå blir brukt
av andre organismer for så til slutt
å bli nedbrudt igjen. En del av den

næringen som frigjøres ved nedbry-
tingen blir straks brukt av nye plan-
ter. Resten bindes i jorden eller går
tapt, for det meste med sigevannet.

Naturlige økosystemer har gjen-
nom lang tid utviklet seg slik at ta-
pet erstattes av tilsvarende tilgang
ved forvitring av mineralpartikler i
jorden. Noe tilføres også gjennom
nedbøren, eller på andre spesielle
måter.

Næringsforholdene i naturlige øko-

systemer kan lett påvirkes. Det kan
f. eks. skje ved at næringsstoffer fjer-
nes med avlinger (plantedeler) som
høstes. På den annen side kan næ-
ring lett tilføres ved gjødsling. Når
slik påvirkning slutter, vil systemet
igjen utvikle seg fram mot en like-
vektstilstand. Mange forhold påvir-

ker hastigheten. Det regnes f.eks.
med at påviselig virkning av nitro-
gengjødsel i skog opphører etter 4-
7 år. Da kan til og med tilveksten
bli mindre på gjødslet enn på ugjøds-
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let mark. Det blir hevdet at dette i
hvert fall i noen grad kan forkla-
res med at en gjennom gjødslingen

har opparbeidet et større produk-
sjonsapparat enn det som er tilpas-
set vekstforholdene på stedet. Særlig
når det gjelder nitrogen, må disse
forholdene sees i sammenheng med
at det som ikke plantene tar opp un-
der den vekstsesongen en gjødsler,

vil bli vasket ut. Det er videre et
viktig poeng at plantedeler som for
det meste inneholder døde celler, som

f.eks. trærnes stammer — er relativt
næringsfattige. [Veden består av cel-
lulose og lignin. De er begge bygget

opp av C, H og O som plantene hen-
ter fra luft og vann.) (Fig. 81). De-
rimot er løv og bar (skogstrø) rike

på plantenæringsstoffer [N,P,K osv).
Når disse felles, brytes de ned i skog-
bunnen. Bortsett fra det tapet som

skjer gjennom selve nedbrytnings-
prosessen og ved utvasking, blir plan-
tenæringsstoffene så tilgjengelige for

plantene igjen. Tilført mengde plante-
næring (gjødsel) vil etter dette minke
ved hvert «omløp». Når dette særlig
gjør seg gjeldende for nitrogen, må
det bl.a. ha sammenheng med at nit-
rogen vaskes lettest ut [det kan også
avgis til luften igjen). Tilføring av
fosfor som praktisk talt ikke er ut-
satt for utvasking, synes i hvert fall

å virke over adskillig lengre tid. Det
er nå antatt å være grunnen til at
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ågammel kulturjord ofte er lett kjen-
nelig meget lenge etter at dyrkingen
er opphørt.

Plantenæringsstoffene som enten

er frigjort ved naturlig nedbryting
eller tilført ved gjødsling eller på
annen måte, og som ikke straks blir
brukt av plantene, går enten tapt
med sigevannet (vaskes ut), eller det
bindes i jorden. Enkelt sagt skjer

bindingen i jorden på tre ulike må-
ter. Det er:

a. Mikrobiologisk ved at mikroorga-

nismene (planter og dyr) bruker

dem til oppbygging av sin egen
kroppsmasse. Senere stilles de til

disposisjon igjen når organismene
dør og brytes ned.
Kolloidalt ved at de som ioner blir
tiltrukket av jordkolloidene. Plan-
terøttene kan senere «bytte» dem
til seg [ionebytting).

Utfelling som tungtløselige stoffer.
«Våre» tre næringstoffer har for-

skjellig plass i dette systemet.

b.

C.

22.2 Nitrogen (N).

Skort på nitrogen virker svært ofte
begrensende for vegetasjonsutviklin-

gen. På flere måter har det en sær-
stilling blant plantenæringsstoffene. l
det vesentligste stammer nitrogenet
fra atmosfæren, mens de fleste plan-
tene er avhengige av a hente det
meste av det de trenger gjennom
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røttene fra jorden. Noe tilføres jor-
den med nedbøren. Større rolle spiller
likevel en del mikroorganismer som
har evnen til å ta det opp direkte fra
atmosfæren. Når de dør og brytes
ned, blir nitrogenet tilgjengelig for
andre organismer. Dertil kommer at
en del høyere planter som f.eks. or,
tinnved og erteplanter, lever i et spe-
sielt symbioseforhold med nitrogen-
fikserende mikroorganismer. Strø-
fall [blad og kvister] fra slike planter,
og hele plantene når de dør, skaffer
derfor også tilførsel av nitrogen som
andre organismer kan bruke.

Det er ellers vanlig at de fleste
trær i varierende grad har en kappe
av soppceller rundt de fine rotgrei-
nene. Dette er et symbioseforhold
(mykorrhiza) der soppen mottar or-
ganisk næring fra trærne mens den
leverer lett opptagbar mineralnæring

og nitrogen til gjengjeld. (Alle våre
vanlige matsopper lever i et slikt
symbioseforhold med skogstrærne.
Det er også vanlig for lyng.)

De vanlige grønne plantene tar opp
nitrogen fra jordvannet enten som
ammoniumioner (NH f) eller nitratio-
ner (NOÉ). De fleste kolloid-
partiklene i jorden er ne-
gative. Når det gjelder nitrogen
er derfor kolloidal binding i det ve-
sentligste bare aktuelt for ammonium.
Uten å gå nærmere inn på forholdene,
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må det poengteres at det oftest er
nitrat som spiller hovedrollen i dette
bildet. Nitrat som ikke straks bru-
kes av plantene, er praktisk talt helt
avhengig av mikrobiologisk absorb-
sjon dersom det ikke skal gå tapt
med sigevannet. Tap av nitrogen kan
også skje ved at det føres direkte til-
bake til atmosfæren.

Humus — det organiske materialet i
jorden som er omdannete eller ned-
brutte plante- og dyrerester ——erden
viktigste nitrogenkilden i naturlig
jordsmonn. Rent, utsprengt fjell, er
fri for humus. Ønsker en å påskynde
vegetasjonsutviklingen, må en derfor
enten tilføre humus, gjøre bruk av
nitrogensamlende organismer eller
gjødsle. Kombinasjoner av disse til-
takene vil også være aktuelle. I denne
sammenhengen kan det være grunn
til å minne om at humus som følge av
sitt opphav, ofte representerer en god
og allsidig næringskilde for vegeta-
sjonen.

22.3 Kalium (K).

Kalium finnes i mange mineraler.
Glimmer og feltspat spiller størst
rolle. Mange bergarter har glimmer-
mineraler som viktige bestanddeler.
Feltspatmineralene er de vanligste av
alle mineralene. De utgjør ca. 60 °/o

av den kjente jordskorpen. I feltspat
er kalium bundet på en slik måte at
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det vanskelig blir tilgjengelig for
plantene. Glimmer avgir det mye let-
tere og er derfor en adskillig vikti-
gere kaliumkilde for plantene enn
feltspat. Her i landet er det viktig
for vekstvilkårene at våre bergarter
har et større glimmerinnhold enn det
som er vanlig i verdensmålestokk.

Lys glimmer [muskovitt] innehol-
der mest kalium, men det er mørk
glimmer [biotitt] som forvitrer let-
test og derfor er den beste kaliumkil-
den av de to.

Mikrobiologisk binding spiller en

viss, men oftest underordnet rolle for
kalium i forhold til de mengdene som
vanligvis forekommer i jorden. Ad-
skillig viktigere er kolloidal binding
ved ionebytting [K+ ]. Bindingen er
likevel ikke sterkere enn at en må
regne med tap ved utvasking. Det
kan også være grunn til å minne om

at vi må regne med at kolloidinnhol-
det i tippmassene er lavt.

22.4 Fosfor (P).
Mineralet apatitt inneholder det al-

ler meste av det fosfatet som finnes i

bergartene. Apatitt er derfor den vik-
tigste fosforkilden for plantene. Alle

vanlige bergarter inneholder litt apa-
titt, men som regel i meget små
mengder. Underskudd på fosfor som
vekstbegrensende faktor er da også

et velkjent fenomen både i kunstige
og naturlige økosystemer.
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Fosfor bindes mikrobiologisk og
særlig ved utfelling (PO4 ’”‘”). Bin-

dingen er så effektiv at det normalt
er ubetydelige mengder som vaskes

ut. iblant er den så sterk at heller
ikke plantene kan gjøre seg bruk av
det som finnes i jorden. Det gjelder
særlig på sur jord. Undersøkelse av
de virkningene pH har på vegeta-
sjonsutviklingen i tippmassene, er el-
lers et av de mange spørsmål som

trenger nærmere undersøkelse. Men

det ser ikke ut til at det represente-
rer noe påtrengende problem. En er
jo innen vanlig plantedyrking kom-
met til at det ikke er noen enkel sam-
menheng mellom pH og plantevekst,

slik en tidligere ofte regnet med.

23. GJØDSEL
23.1 Generelt.

lblant' kommer «vidunderprepara-
ter» på markedet. De presenteres

gjerne ved bilder av vegetasjonsut-

vikling på behandlede og ubehandle-

de felter. Normalt beror denne for-
skjellen på en generell gjødslingsef-
fekt. Slike presentasjoner er helt
overflødige og ofte også direkte mis-
visende. Det er nemlig helt klart at
det går an å få planter til å vokse i van-
lige tippmasser etter moderne tunnel-
drift ved å tilføre plantenæringsstof-
fer som er i underskudd (gjødsel).
Overført til menneskelige forhold er
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det f. eks. lett å tenke seg at wiener-
brød vil ha betydelig positiv virkning
på sultende mennesker. Men derav
går det ikke an å trekke den slutningen
at wienerbrød er «tingen» mot hungers-
nød!

Det er uten videre klart at en alltid
må være åpen for nye produkter og
metoder. Men det burde også være
like klart at det nye må prøves i re-
elle sammenligninger med det som

allerede eksisterer, før det kan få sin
eventuelle berettigede plass i helhets-

bildet. Det kan være grunn til å minne
om at en i dag har et så stort og
allsidig gjødseltilbud, at i hvert fall
en moderat skeptisk innstilling til det
nye, må sies å være berettiget. I den-
ne fremstillingen begrenses omtalen

til de gjødselslagene som vanligvis er

aktuelle for vegetasjonsetablering på
steintipper, eller ofte blir antatt å
være det.

23.2 Nitrogengjødsel.
Nitrogengjødsel finnes i flere prin-

sipielt sett forskjellige typer. For
bruk til vanlige tipper er best mu-
lig langtidsvirkning av vesentlig be-
tydning.

Kalksalpeter inneholder 15,5% ni-
trogen (N). Av det 1% som ammo-
nium — resten som nitrat. Virknin-

gen er derfor rask og kortvarig. Den
er lite aktuell på tippmasser unntatt
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som overgjødsling i spesielle tilfeller
når en ønsker en hurtig påskynding
av veksten. Kalksalpeter er hygro-

~skopisk (hold sekken lukket!]. Ved

spredning i tørt vær [på tørt plante-
dekke) har den meget lett for å svi
plantedeler den kommer i berøring
med. Den inneholder 20% kalsium

[Ca] i lett tilgjengelig form. Kalk-
salpeter er granulert og hvit.

Kalkamonsalpeter er ammoniumni-

trat blandet med kalksteinsmel i et
forhold som gir 26% N (tidligere
20,5%). Halvparten av nitrogenet er
til stede som ammonium og halvpar-

ten Som nitrat. Det gir en rask og noe

varig virkning. Kalkamonsalpeter er
meget aktuell som N-kilde for tipp-
massene. Den er ikke så tilbøyelig til

å svi plantedeler den kommer i be-
røring med, og er heller ikke så hy-
groskopisk som kalksalpeter. Fargen

er gråbrun (tidligere grønn), og den
er granulert.

Urea er urinstoff som inneholder
46 % N, og dermed er den mest kon-
sentrerte N-gjødselen i handelen. I

jorden må den omdannes til ammo-
nium og nitrat for at plantene kan
bruke den. I dette ligger muligheter
for en viss virkning over noe lengre

tid. Det er avgjort av interesse for
bruk på steintippene. lnnen skogbru-
ket, der urea er den mest brukte N-

gjødselen, heter det imidlertid at den
er lite egnet på tørr og humusfattig
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som overgjødsling i spesielle tilfeller
når en ønsker en hurtig pâskynding
av veksten. Kalksalpeter er hygro-

-skopisk (hold sekken lukketl). Ved

spredning i tørt vær [på tørt plante-
dekke] har den meget lett for å svi
plantedeler den kommer i berøring
med. Den inneholder 20% kalsium

_(Ca] i lett tilgjengelig form. Kalk-
salpeter er granulert og hvit.

Kalkamonsalpeter er ammoniumni-
trat blandet med kalksteinsmel i et
forhold som gir 26% N [tidligere

20,5%). Halvparten av nitrogenet er
til stede som ammonium og halvpar-
ten som nitrat. Det gir en rask og noe

varig virkning. Kalkamonsalpeter er
meget aktuell som N-kilde for tipp-
massene. Den er ikke så tilbøyelig til

å svi plantedeler den kommer i be-
røring med, og er heller ikke så hy-
groskopisk som kalksalpeter. Fargen

er gråbrun [tidligere grønn), og den
er granulert.

Urea er urinstoff som inneholder
46 % N, og dermed er den mest kon-

sentrerte N-gjødselen i handelen. I
jorden må den omdannes til ammo-

nium og nltrat for at plantene kan
bruke den. l dette ligger muligheter
for en viss virkning over noe lengre
tid. Det er avgjort av interesse for

bruk på steintippene. Innen skogbru-
ket, der urea er den mest brukte N-

gjødselen, heter det imidlertid at den
er lite egnet på tørr og humusfattig
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jord! Det synes likevel a være for
tidlig å avskrive urea til bruk på
steintipper. Urea er hvit, fingranu-
lert, lett løseiig i vann og mindre

hygroskopisk enn de to tidligere
nevnte N-gjødselslagene.

Ureaformaldehyd er i de senere
årene viet særlig oppmerksomhet. Det

er en følge av et sterkt ønske om å
få fram nitrogengjødsel med langtids-
virkning. Stoffet lages ved reaksjon
mellom det tidligere nevnte urea og

formaldehyd. Etter syrebehandling
blir produktet meget tungt oppløse-

lig. Ved hjelp av fuktighet og mikro-
organismer, vil det imidlertid brytes
ned i jorden slik at nitrogenet etter
hvert blir tilgjengelig for plantene.
Nedbrytingen tar relativt lang tid.
Norske gjødselslag av denne typen er
under utvikling. Her i landet er den
for tiden ellers visstnok bare repre-
sentert ved ett gjødselslag. Det er

svensk og kalles Peraform. Nitrogen-
innholdet er der 38%. Peraform er
granulert og fargen er lys blå. Det er
ikke hygroskopisk og det svir heller
ikke plantedeler det kommer i berøring
med.

Det er enda for tidlig å si noe
brukbart om hvilken rolle gjødsel av
ureaformaldehydtypen o.l. vil få seg
tildelt. Men mye tyder på at en her
står overfor nitrogenkilder som kan
komme til å få stor betydning for ve-

getasjonsetableringen på steintipper.
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Skog-an som inneholder 34,5% ni-
trogen [N] er grovgranulert ammo-
niumnitrat. Det er en ny gjødseltype
beregnet på skogbruket. Det oppgis

at den har god effekt både på humus-
rik og mager jord. Den er ikke prø-
vet på tippmasser ennå. Det er vel
også tvilsomt om den der vil ha for-
deler fremfor kalkamonsalpeter.
(Ammoniumnitrat er vel kjent av an-
leggsfolk fordi det brukes i blanding

med dieselolje som sprengstoff i
steinbrudd.)

23.3 Fosforgjødsel.
Fosforgjødsel blir her representert

ved to slag. Det er superfosfat og
thomasfosfat. Det første er relativt
lyst brungrått av farge og innehol-
der 8% fosfor (P). Thomasfosfat er
et fint grått pulver som inneholder
6-9 % P. Svært kort og forenklet kan
en si at superfosfat virker hurtig men
thomasfosfat virker lenge, (men, som
tidligere nevnt, er P i alle tilfeller me-
get lite utsatt for utvasking). Super-
fosfat er mest aktuelt i denne sam-
menhengen. Det kan svi plantedeler

det kommer i berøring med. På alle-
rede etablert grasvegetasjon bør det
spres ut om høsten eller meget tidlig

om våren. Det kan også med fordel
spres ut i god tid før såing (ingen
fare for tap). Superfosfat finnes også

i to spesialtyper kalt kraftsuperfos-
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fat med 13°/o P og dobbeltsuperfos-
fat med 17_18% P. [Råfosfat er en
tredje type fosforgjødsel som kan
komme på tale i spesielle tilfeller.)

23.4 Kaliumgjødsel.
Kaliumgjødsel som ensidig gjød-

selslag, er meget lite aktuelt for
steintipper her i landet. De blir der-
for heller ikke behandlet nærmere i
denne fremstillingen. Når det er be-
hov for kalium, er det regelmessig

også behov for nitrogen og fosfor.
Flersidige gjødselslag er derfor det

mest nærliggende i slike tilfeller. Det
er tidligere påpekt at de mulighetene
tippmassene har for å avgi kalium til
plantene, i vesentlig grad er korrelert
med innholdet av glimmer. Derfor er
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glimmerinnholdet i bergartene en
meget god rettesnor for kaliumbeho-
vet. Finmalt glimmer _ biotitt _ er

da også brukt som gjødsel. Det har
imidlertid ikke fått noen praktisk be-
tydning fordi andre kaliumgjødsel-
slag er billigere.

23.5 Flersidige gjødselslag.
Flersidige gjødselslag kalles slike

som inneholder to eller flere plante-

næringsstoffer. For bruk på steintip-

per er særlig fullgjødsel og NP-gjød-
sel aktuelle.

Fullgjødselen har gjennom årene
variert en del både når det gjelder
sammensetning, betegnelse og antall
typer. De som er i handelen nå settes
her opp i tabellform:

% innhold av

N P
FullgjødselA14-6-1613,7 6,0

» B 13-6-16 12,6 5,5
» c 16-7-1216,0 6,6
» o 20-5-0 20,0 4,8
» F 16-3-15 16,0 3,0
» 15-4-12 14,6 3,6

K Mg S Ca B Cu Cl
15,7 1,2 2,3 2,5 0,02 — +
15,6 1,2 8.0 2,5 0,02 _ +
11,9 1,2 1,6 3,0 0,02 _ +
9,1 1,2 1,6 2,0 0,02 _ +

15,0 1,2 8,0 1,5 0,02 0,1 -:-
11,6 2,5 8,0 1,5 0,03 0,3 +

NP gjødsel inneholder som navnet

sier, nitrogen (N) og fosfor (P),
henholdsvis 20% og 8,7 %.

De gjødselslagene som hittil er
nevnt kalles nå vanligvis for handels-
gjødsel. Den andre store hovedgrup-
pen _ som i høy grad også er fler-

sidige gjødselslag _ kalles naturgjød-

sel. Denne gruppen omfatter f.eks.
husdyrgjødseL' folkegjødsel («bunn-
fall» fra septiktanker og renseanlegg
o.l.), pressaft fra siloer m.fl. I helt

spesielle tilfeller kan det nok være
berettiget å bruke også slike gjød-
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seltyper på tippene, men som regel
gjør de bedre nytte for seg i jord-
bruket. Dette skyldes bl.a. at de for-
trinnsvis bør blandes inn i jorden
ved pløying eller harving, men også
en rekke andre forhold som det lig-

ger utenfor denne fremstillingen å
komme nærmere inn på. Alt i alt er

naturgjødsel så lite aktuelt for bruk
på tippmasser at en nærmere omtale
utelates.

23.6 Valg av gjødselslag.
De flersidige gjødselslagene har

bl.a. store fordeler ved at de er enk-
Iere i bruk og arbeidsbesparende, i
forhold til de ensidige. Dette er.en

vesentlig del av grunnlaget for at
fullgjødsel nå er opphavet til omlag
75 % av den plantenæringen som til-
føres norsk jord gjennom handels-
gjødsel.

Fullgjødselens positive egenskaper

kommer ofte til sin rett også ved bruk
på tippmasser. Valg av type må sær-
lig vurderes på grunnlag av det va-
rierende forhold mellom innholdet av
nitrogen (N), fosfor [P] og ka-
lium (K).

Stort glimmerinnhold (K) i berg-
artene gjør det naturlig å velge ty-

pen med lavest innhold av kalium,
nemlig D 20-5-9.

Fra jordbruket er det kjent at til-
førsel av kalium til sandjord gir stort

utslag på planteveksten. Av det må

en kunne anta at det samme vil skje
med tippmasser av kvartsitter,
kvartsrike sandsteiner og sparagmit-
ter. Derfor velger en fullgjødsel med
høyere kaliuminnhold til tippmasser
med slikt opphav.

Hittil har fullgjødsel B i stor ut-
strekning vært brukt som en stan-

dardtype til tipper. Hovedbegrunnel-
sen har vært at den er klorfri og at

den således ikke skulle virke hin-
drende for etablering av ville even-
tuelt klorømfintlige vekster. Det er
nemlig kjent at en rekke kulturplan-
ter (f.eks. potet, tomat, jordbær og
agurk] reagerer negativt på klor

(Cl). Det ligger derfor nær å anta at
en del av den ville flora reagerer på
lignende måte selv om det visstnok
ennå ikke er påvist. Tatt i betrakt-
ning denne usikkerheten og at våre
tipper ofte inneholder relativt mye
kalium (glimmer) og lite fosfor, bør
en trolig la fullgjødsel C
16-7-12 overta rollen som «stan-

dardtype».
Når tippmassene inneholder særlig

mye glimmer [K], kan det være rik-
tig å bruke NP gjødsel, eller

en kombinasjon av kalkamonsalpeter
[evt. ureaformaldehyd) og superfos-
fat [evt. kraftsuperfosfat eller dob-
beltsuperfosfat).

I de senere årene har vi ofte anbe-
falt å tilføre tippmassene fosforgjød-

sel som en grunngjødsling under
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seltyper på tippene, men som regel
gjør de bedre nytte for seg i jord-
bruket. Dette skyldes bl.a. at de for-
trinnsvis bør blandes inn i jorden
ved pløying eller harving, men også
en rekke andre forhold som det lig-

ger utenfor denne fremstillingen å
komme nærmere inn på. Alt i alt er

naturgjødsel så lite aktuelt for bruk
på tippmasser at en nærmere omtale
utelates.

23.6 Valg av gjødselslag.
De flersidige gjødselslagene har

bl.a. store fordeler ved at de er enk-
Iere i bruk og arbeidsbesparende, i
forhold til de ensidige. Dette er.en

vesentlig del av grunnlaget for at
fullgjødsel nå er opphavet til omlag
75 % av den plantenæringen som til-
føres norsk jord gjennom handels-
gjødsel.

Fullgjødselens positive egenskaper

kommer ofte til sin rett også ved bruk
på tippmasser. Valg av type må sær-
lig vurderes på grunnlag av det va-
rierende forhold mellom innholdet av
nitrogen (N), fosfor [P] og ka-
lium (K).

Stort glimmerinnhold (K) i berg-
artene gjør det naturlig å velge ty-

pen med lavest innhold av kalium,
nemlig D 20-5-9.

Fra jordbruket er det kjent at til-
førsel av kalium til sandjord gir stort

utslag på planteveksten. Av det må

en kunne anta at det samme vil skje
med tippmasser av kvartsitter,
kvartsrike sandsteiner og sparagmit-
ter. Derfor velger en fullgjødsel med
høyere kaliuminnhold til tippmasser
med slikt opphav.
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sluttfasen i tippingen eller under pla-

neringsarbeidene. Tidspunktet er valgt

for å få blandet gjødselen mest mulig
med massene. Da vil trolig thomas-

fosfat (ev. råfosfat] med sine spesi-
elle «varige» egenskaper komme til
sin rett, men superfosfat og dens
mere konsentrerte slektninger går

også utmerket.
Fosforgjødsel som eneste gjødsel-

slag kan være aktuelt der en særlig

tar sikte på spesielle nitrogensam-
lende planter som f.eks. gråor.

23.7 Gjødselmengde.
Gjødselmengden er avhengig av en

rekke forhold. Mange er behandlet i
det foregående. Her tas sikte på en
enklest mulig anbefaling. Det er:

50 kg fullgjødsel C 16 - 7 - 12 (evt. B

13 - 6 - 16] pr. dekar.

Det vil si 8 kg N [6,5] — 3,5 kg
P (3) — 6 kg K (8) pr. 1000 m2.
Disse tallene nyttes ved omregning

når en bruker andre gjødselslag og

arealenheter.

De angitte mengdene økes eller

minskes etter virkningen i praksis.
Største mengde som hittil er anbe-
falt er 200 kg fullgjødsel pr. dekar og

minste mengde 5 kg pr. dekar.
Ved grunngjødsling og ensidig

gjødsling med fosfor brukes 30-100
kg superfosfat pr. dekar, varierende
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særlig etter hvor mye tippmasseen
får blandet det med.

De største mengdene brukes der

nedbøren er størst 'og der en ønsker

den frodigste vegetasjonen. De min-
ste mengdene der nedbøren er
minst og der en ønsker den spar-
somste vegetasjonen.

Ved gjødsling av enkeltplanter, f.

eks. furu, brukes 10-20 g fullgjødsel

spredd på et areal med radius 30 cm
rundt hver plante. Til f.eks. or sløy-

fes nitrogen. Ved senere gjødsling

kan mengden økes til det dobbelte og
mere.

23.8 Tid for gjødsling.
Når en gjødsler uten tanke på å så

eller plante, men utelukkende for å
påskynde naturlig vegetasjonsinn-
vandring, vil det være mulig å gjødsle

fra straks snøen er borte og utover

våren.
Samme fremgangsmåte kan brukes

der en skal så til med gras. Da er det

ofte en fordel å dele operasjonen i
to, slik at halvparten av gjødselen

blir spredd i god tid før såing og res-

ten etter at arealet er blitt grønt

(overgjødsling). l praksis vil nok
ofte såing og gjødsling gå slag i slag.

Også det går som regel bra o m
ikke været er særlig tørt

og gjødselmengdene store.

Gjødsling og særlig overgjødsling

(gjødsling på planter i vekst), bør
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skje i fuktig vær — gjerne i regnvær
for å hindre sviing.

Fosfatgjødsel kan bringes ut om
høsten. Den vaskes praktisk talt ikke

ut. Gjødsling med nitrogen [N] om
høsten til planter i vekst fører lett til
forsinket modning og senere vinter-
skader, særlig for busker og trær.
Overskudd på nitrogen vaskes lett ut
om vinteren.

Gjødslingen kan være en engangs-

foreteelse, men den gjentas ofte hvert
år i en kortere eller lengre rekke år
alt etter det Siktemålet en har. Man-
ge ganger er 2-3 år nok, andre gan-
ger er 5-6 år og mere påkrevet. Det
er viktig at en følger med i virknin-

gen.
Det er som regel en fordel om en

reduserer gjødslingen litt etter litt,
fram mot det tidspunktet en slutter

helt. Selv mange år etter at en har
sluttet å gjødsle et areal, kan det bli
aktuelt med en «oppfriskning» med

gjødsel.
Når et areal skal brukes til beite

o.I. fortsetter selvsagt gjødslingen i
den utstrekning det er nødvendig for
formålet.

Busker og trær gjødsles først ett
eller to år etter planting. Råfosfat og
thomasfosfat [NBl INGEN ANDRE
GJØDSELSLAG!] kan brukes blan-
det i fylljorden i mengder opp til 50 g

pr. plante.
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23.9 Gjødselspredning.
Moderne spesialmaskiner kan spre

gjødsel og frø enten sammen, eller

hver for seg i stor avstand fra selve

maskinen både horisontalt og verti-
kalt. De disponeres av egne spesial-
firmaer.

I svært mange situasjoner vil en
av de mange gjødselspredere for trak-
torer som finnes i jordbruket gjøre et
utmerket arbeid. Enkelte sprer opp
til 30-35 m i bredden, altså ca. 15

m ut til sidene. Det har stor betyd-
ning for gjødsling i skråninger. Slike
spredere evt. kombinert med hånd-
spredning, gir tilfredsstillende frem-
drift i arbeidet i de aller fleste til-
feller.

Mindre arealer går fint med bare
håndspredning.

Ved førstegangsgjødsling og grunn-

gjødsling er det en fordel om en kan
få blandet gjødselen inn i tippmassene

(harv, «grubber» e.l). Det er vel verdt
å prøve når det er relativt mye subbus
eller annen finmasse i overflaten på
tippen.

Bland aldri gjødsel inn i fylljord

som brukes i plantehullene til busker

og trær. Det svir røttene (unntak er
evt. råfosfat og thomasfosfat).

23.10 Forsiktighetsregler.
La aldri gjødselsekker ligge slik at

dyr kan få tak i innholdet. Spillhau-

ger i terrenget må også unngås.
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For fullgjødsel er det satt opp en
del forholdsregler ved lagring og
brann. Med tanke på de mange brann-
farlige anleggstedene omkring i landet

refereres de her i sin helhet:
«Fullgjødsel er hverken eksplosiv

eller selvantennelig, men ved opphe-
ting til temperaturer over ca. 150° C
vil gjødselen kunne spaltes. l visse
tilfeller kan spaltningen forplante seg
videre gjennom gjødselpartiet når det

først er kommet i gang. Fullgjødsel
må derfor ikke lagres i nærheten av
varmekilder som ovner, varmeele-

menter, damprør (selv om de er iso-
lerte), elektriske lamper, motorer el-
ler kabler. Fullgjødsel må heller ikke
utsettes for direkte eksos fra for-
brenningsmotorer eller varme fra
blåselamper, sveise- og loddeappara-
ter. Røyking og bruk av åpen ild bør
ikke forekomme på steder hvor Full-

gjødsel lagres eller håndteres.
Når Fullgjødsel spaltes, unnviker

det tunge, gulbrune, giftige gasser
med stikkende lukt. Ved brann i byg-
ninger hvor det er lagret Fullgjød-
sel, må brannvesenet ved ankomsten
straks bli gjort oppmerksom på at
bygningen inneholder Fullgjødsel.

Hvis ikke et eventuelt spaltnings-
område er så begrenset at det kan
fjernes fra gjødsellageret med spade
eller på annen måte, kan spaltningen
bare stoppes ved at gjødselen ned-
kjøles med store mengder vann. Det
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samme gjelder også generelt ved
brann i bygninger som inneholder

Fullgjødsel. Andre forholdsregler enn
vann er virkningsløse».

24. VEGETASJON
24.1 Planter og klima.

Sammen med de jordbunnsmessige
(edafiske) forholdene er i det fore-
gående nevnt en del om nedbør og
fuktighet. Temperaturen er en annen
klimafaktor av dominerende betyd-
ning for vekstlivet på et sted. Den
spiller f.eks. en avgjørende rolle i det
faktum at palmer ikke vokser på Har-
dangervidda og potetdyrking ikke er
mulig på Galdhøpiggen. De markerte
klimatiske forholdene det her siktes
til har sammenheng med breddegrad
og høyde over havet, og ligger uten-
for rammen for denne fremstillingen.
Når en derimot kommer til de min-
dre «klimaenhetene» som lokalklima
og mikroklima stiller saken seg noe
anderledes. De varierer og kan også
påvirkes innen rammer som har prak-

tisk betydning for tippene.
Lé vil under ellers like forhold bed-

og fuktighetsforhol-
dene for plantene. Dette kan ha me-
get stor betydning særlig i etable-
ringsfasen. I de tilfellene vegetasjons-
etableringen spiller en forholdsvis

stor rolle bør en derfor, både ved
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søke å utnytte lévirkningen fra na-

turlige terrengformasjoner. Det fal-

ler normalt godt sammen med evt.
ønsker om diskret plassering og for-

ming av massene.

Under formingen av tippene kan
en skape Iévirkninger ved å lage vol-
ler, terrasser og forsenkninger.

l skog bør trærne få stå urørt rundt
hele tippen. Det har betydning også
for frøspredningen. Dessverre fjer-

nes ofte traerne, særlig ovenfor tip-

pen, fordi anleggsdriften åpner drifts-
muligheter i tidligere vanskelig til-

gjengelig skog (fig. 42 og 82).
l spesielle tilfeller kan det være

aktuelt å plante lébelter av robuste

og hurtigvoksende planter som f.eks.
gråor, vier og tinnved.

Å sette opp spesielle skigarder slik
bøndene gjør f. eks. i Lesja, kan også
tenkes under ekstreme forhold. Der er
det av særlig interesse at fuktighets-
forholdene bedres ved at snødekket
bevares.

24.2 Vegetasjonsutvikling.
Når vegetasjonen starter sitt inn-

tog på tippene, minner forholdene i
mangt om det som skjedde den gan-
gen isen trakk seg tilbake fra lan-

det. Planter som mestrer de ekstre-
me vekstforholdene _ pionerplantene
_ kommer først. Det er for det meste
urteaktige planter som f.eks. mose,
lav, gras, geiterams, hestehov o.s.v.
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Men også en rekke treaktige planter
er raske i vendingen. Det gjelder
f.eks. bjørk, vier, gråor og furu.

Ved sin livsvirksomhet bedrer pio-
nerene etter hvert vekstforholdene
(økosystemet endres] slik at andre

mere kravfulle planter kan etablere

seg _ og overta. Dette er første
skritt i en utviklingsrekke [vegeta-
sjonssuksesjon) fra labile pionerfor-
hold mot en relativt stabil klimaks-

fase. Både selve utviklingsrekken og
klimaksfasen er «lovbestemte» utfra
de totale naturlige vekstforholdene
på stedet (fig. 81_84).

Over en stor del av Norges skog-
areal er gran det typiske klimaks-

treet. Den vokser sent i ungdommen
og kraftig senere. Den tåler mye
skygge og vokser gjerne fram be-
skyttet av en løvtreskjerm i ung-
dommen. Den hører det modne jords-
monnet til.

På relativt tørre og skrinne lokali-
teter er furu det vanlige klimaks-
treet i skogområdene.

Også løvtrær kan være klimaks-
traer. Det gjelder særlig bjørk i nord-
lige deler av landet og opp mot tre-
grensen ellers.

En fullstendig utviklingsrekke, fra
pioner til klimaksforhold, kalles en

primaersuksesjon.

Når skog hogges i et klimakssam-

funn, [urskog] starter også en «lov-
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Eteksemp elpåhvorviktig detkanværeå hasko- Fig-32
gen stående som skjerm og frøprodusent like inn
til tippområdene. Vegetasjonsinnvandringen skjer
gjerne fra skogkanten i slike tilfeller.
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Naturlig vegetasjonsutvikling på en tipp som ikke
har fått noen spesiell behandling. Det er særlig F.
furu som dominerer. '9' 83
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Tipp med naturlig vegetasjonsutvikling. Pâ dette
stadiet er det særlig bjørk som dominerer.

Fig. 84
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bestemt» utviklingsrekke på hogst-
flaten. Vegen fram til klimaksfasen
vil også her variere etter forholdene,
men den vil alltid være kortere enn
der en startet på «bar bakke». Slike
tilfeller, der en griper inn i en alle-

rede etablert utviklingsrekke — evt.
klimakssamfunn — kalles en sekun—
daersuksesjon.

På grunn av menneskelige inngrep

i naturen er rene klimakssamfunn
(feks. urskog) (fig. 81] sjeldne. Det
er viktig å ha klart for seg at alle
former for dyrking av jord represen-
terer labile «mellomstadier» i den na-

turlige utviklingsrekken. Det vil si at
de utvikler seg fram mot klimakssta-
diet for stedet, straks dyrkingen opp-
hører. For åker og engs vedkommen-

r

de vil det ofte arte seg som en eks-
plosjonsartet utvikling av bl.a. løve-
tann som etter hvert trenges tilbake
av løvtrekratt o.s.v. Altså en sekun-
dærsuksesjon.

Steintippene her i landet er ennå

så unge at en ikke direkte kan peke
på hvordan klimaksfasen vil bli i det
enkelte tilfelle. Men av det som er
sagt foran, må en svært for-

enklet, kunne utlede at steintip-
pene er relativt skrinne og nærings-
fattige, og at derfor furu i svært
mange tilfeller vil dominere klimaks-
fasen i skogområder. Granen kommer

bare inn der nærings- og fuktighets-
forholdene er relativt gode, og da

først etter at pionerfasen er tilbake-
lagt av andre planter. Opp mot høg-
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fjellet og langt mot nord vil bjørk

spille hovedrollen. Over tregrensen
kommer vier til sin rett, og høyest
oppe vil lav prege det_«endelige» bil-
det.

Noe forenklet kan det hevdes at
arbeidene med vegetasjonsetablering
på tippmassene, tar sikte på å starte
opp med en sekundær - framfor en

primærsuksesjon. Ved siden av den
umiddelbare virkningen av vegetasjo-
nen, ønsker en altså å forkorte tiden
fram til klimaksfasen.

lblant ønsker en å etablere en mel-
lomfase f.eks. i form av beite. Det
er en labil situasjon som krever sta-
dig stell som f.eks gjødsling, evt.

krattfjerning o.l. på samme måte som
andre beiter under lignende forhold.

Andre ganger tar en sikte på å få

i stand vanlige skogplantefelt på tipp-
massene. Også dette er en labil situa-
sjon som krever det samme stell som
andre tilsvarende plantefelt.

Det enkleste tiltak en vanlig kan
gjøre for å påskynde vegetasjonsut-
vikling er å gjødsle (fig. 78). Videre
skritt representeres av f.eks. såing
og planting, men også av f.eks. påfø-
ring av jord. Hvor langt en skal gå
er mere avhengig av hva en ønsker
eller økonomisk makter fremfor hva
som er [teoretisk] mulig.

Det er helt klart at de mulighetene
en har for å etablere vegetasjon er
et viktig hjelpemiddel i de landskaps-
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messige arbeidene med tippmassene.

Det er imidlertid ofte meget enkelt

å «imponere» med hurtig og frodig
vegetasjon. Etableringen kan der-
for lett bli et mål i seg selv. Dette
er en fare fordi det alltid må være
plassering og forming av tippmassene
som skal være det primære. Spesielle

tiltak for å etablere vegetasjon kom-
mer som regel til som den siste, supp-

lerende og «avrundende» del av en
helhetlig landskapsmessig vurdering.

Det bør være klart at alle stadier

i en naturlig vegetasjonsutvikling på
mange måter representerer interes-

sante forhold, både når det gjelder
retning og tempo. Disse kan innehol-

de så vektige momenter av f.eks. bio-
logisk og landskapsarkitektonisk ka-
rakter, at det kan være direkte feil

å gripe til gjødselsekken, frøposen og

plantekassen.

24.3 Proveniens, økotype, klimatype

og geografisk rase.

For å kunne leve må plantenes

livssyklus være synkronisert med
klimasyklusen. Det vil si at de plan-
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ring og hvile evner å utnytte de kli-
matiske forholdene på stedet best,
vil seire i konkurransen. Slike evner
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individer innen en og samme art. Der-
for utvikler artene spesielle stedegne
typer. Disse benevnes vanlig som

proveniens, økotype, klh

matype eller geografisk ra-
s e. De kan ha sterkt varierende

arvelige egenskaper.

Tilpassingsprosessen synes særlig

å ha sammenheng med plantenes evne
til å utnytte lys og temperaturforhold
— og særlig de stedstypiske periodiske

variasjonene gjennom året. F.eks. vil
det at dagene (den lyse delen av døg-

net) blir kortere om høsten gi plan-
tene impulser som gjør at de redu-

serer veksten og forbereder seg på
vinteren. De modnes. Modne plan-

ter overvintrer best. Flyttes plantene
mot nord får de lengre dager. Den
modningsimpulsen plantene får gjen-
nom innkorting av den lyse del av

døgnet, kan da komme så sent at de
ikke rekker å modnes før vinteren
setter inn. Resultatet blir lett store
vinterskader (høstfrost). Motsatt, vil
planter som flyttes sørover, fortere

få så korte dager at modningsproses-
sen settes i gang. Plantene modner da
tidlig og er vel forberedt på vinte-
rens harde vilkår, men samtidig kan
det bety at de ikke har utnyttet
vekstsesongen på stedet. Tilsvarende
forskyvninger vil kunne inntreffe når
plantene starter vekstsesongen om
våren.
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Når det gjelder temperaturforhol-
dene kan det eksempelvis være illu-

strerende å peke på at plantene må
ha en viss minimumstemperatur for

å kunne starte veksten (vegeterin-
gen) om våren. Planter fra nordlige
strøk kan være tilpasset en lavere

temperatur enn planter fra sydlige

strøk. Når slike planter flyttes syd-
over vil veksten starte så tidlig at
de er mye mere utsatt for skader
ved nattefrost enn stedlig vegetasjon

(vårfrost]. I skogbruket regner en
med større skadevirkninger av flyt-

ting sørover enn omvendt.

Betraktningene ovenfor om lys og
temperatur er ment som eksempler.
De er sterkt forenklet. l tillegg kom-
mer også andre stedegne vekstfakto-
rer. Dannelsen av økotyper bygger
altså på meget kompliserte forhold. I
denne sammenheng er det særlig vik-

tig å registrere at innføring av uheldige

provenienser, gjør at plantene kommer
i utakt med stedlig vegetasjon. Dette

kan iblant være lett å observere
visuelt, f.eks. når det gjelder gras-
artene. Det er særlig erfart gjennom
store vinterskader på plener. Dette
har en vesentlig del av sin årsak
i at det meste av frøet blir inn-

ført fra sydligere land og er av sydlig
opphav. Vi mangler i stor grad nor-

ske (nordlige) provenienser. Bedring
av forholdene kan ventes. Utviklin-
gen eri gang.
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I vårt langstrakte, fjellrike land,
langt mot nord og med sterkt skif-
tende klimatiske forhold, når mange
arter grensen for sin utbredelse både
mot nord og høyde over havet. Der-
for spiller dannelsen av klimatyper
her en særlig stor rolle.

Proveniensspørsmålet er best kjent

hos skogstrær. Det spiller særlig stor
rolle for furu, mindre for gran. Dette
kan, i hvert fall delvis forklares ved
at furu kom til landet lenge før gran,

og således har hatt best tid til å ut-
vikle provenienser. Nå ser det ut til
at bjørk har enda bedre utviklede
klimaraser enn furu. Det passer godt
inn i bildet fordi den kom til landet
som pionértre like etter istiden, og
altså først av de tre. Ellers er det
nok flere ukjente forhold som har be-

tydning for dannelsen av klimaraser.

Blant annet må en regne med at ar-
tene har ulik evne, og at utgangsma-
terialet på det enkelte sted kan ha
betydning.
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24.4. Plantevalg.
24.4.1 Generelt.

Den enkleste, og i mange tilfeller
også beste, form for aktivt arbeid

med vegetasjonsetablering er vanlig-
vis gjødsling. Naturen selv vil da sør-
ge for plantevalget. I slike tilfeller
danner det seg ofte først et tett

teppe av mose (ev. lav] der det fin-
nes noe finmasse og ikke er for tørt.

Gjeiterams _ blant andre — er også
en ivrig pionér, ofte sammen med en
del grasarter. Av treaktige planter vil

vier og bjørk i svært mange tilfeller

komme først. Særlig vier kan innfinne
seg allerede første året. Gråor er også
tidlig ute. Det samme gjelder furu

(fig. f.o.m. 81 t.o.m. 94).
For å lette den naturlige innvand-

ringen av treaktige planter vil det
som regel ha stor betydning å ta vare
på trær og busker som vokser nær.
tippområdene. De skal i tillegg til
oppgavene som skjerm og lé ——slikdet
er nevnt tidligere — også tjene som

frøprodusenter (fig. 82).
Et skritt videre i det aktive vege-

tasjonsetableringsarbeid er såing og

planting. Av det som er hevdet foran

ligger det nær å ønske seg stedegent
materiale, eller slikt som ligner mest
mulig. Det kan en langt på veg oppnå
når det gjelder aktuelle treaktige
planter (lignoser). F.eks. kan en i

mange tilfeller hente småplanter av
or og furu fra terrenget nær bruks-
stedet, eller en kan avtale kontrakt-
dyrking med en planteskole av plan-
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24.4. Plantevalg.
24.4.1 Generelt.

Den enkleste, og i mange tilfeller

også beste, form for aktivt arbeid
med vegetasjonsetablering er vanlig-
vis gjødsling. Naturen selv vil da sør-
ge for plantevalget. I slike tilfeller

danner det seg ofte først et tett
teppe av mose (ev. lav] der det fin-
nes noe finmasse og ikke er for tørt.

Gjeiterams _ blant andre — er også

en ivrig pionér, ofte sammen med en
del grasarter. Av treaktige planter vil

vier og bjørk i svært mange tilfeller
komme først. Særlig vier kan innfinne
seg allerede første året. Gråor er også

tidlig ute. Det samme gjelder furu
(fig. f.o.m. 81 t.o.m. 94}.

For å lette den naturlige innvand-
ringen av treaktige planter vil det
som regel ha stor betydning å ta vare
på trær og busker som vokser nær

tippområdene. De skal i tillegg til
oppgavene som skjerm og lé — slik det
er nevnt tidligere — også tjene som

frøprodusenter (fig. 82).

Et skritt videre i det aktive vege-
tasjonsetableringsarbeid er såing og

planting. Av det som er hevdet foran

ligger det nær å ønske seg stedegent
materiale, eller slikt som ligner mest
mulig. Det kan en langt på veg oppnå
når det gjelder aktuelle treaktige
planter [lignoser). F.eks. kan en i

mange tilfeller hente småplanter av

or og furu fra terrenget nær bruks-
stedet, eller en kan avtale kontrakt-
dyrking med en planteskole av plan-



ter på grunnlag av frø høstet på ste-
det, eller en kan bruke skogsplanter

av vanlig handelsvare av oppgitt eg-

net proveniens.

Av urteaktige planter er .det i
praksis bare grasarter som er ak-
tuelle. Det frøet en kan få tak i er i
meget stor utstrekning av utenlandsk

og sydlig opphav. Selv om en, som
nevnt tidligere, trolig kan vente et
større utvalg av hjemlige provenien-
ser i fremtiden, må en nok også da
regne med at de plantene vi sår etter
hvert i vesentlig grad vil bli avløst
av stedlig vegetasjon som vandrer

inn. I svært mange tilfeller må vi der-
for regne med, både nå og i fremtiden,
at en kan være best tjent med å velge

et plantemateriale som etablerer seg
fort, og som siden viker plassen med
minst mulig konkurranse etter som de

stedegne plantene vandrer inn på na-

turlig måte.
Av det som er sagt hittil skulle

det gå fram at plantevalget ikke bare
er begrenset til det en ønsker, men
i like høy grad av hva en i praksis

har muligheter for å få tak i av frø
og planter. l det følgende blir omta-
len av plantearter begrenset til de
som i praksis hittil har vist seg ak-
tuelle.

24.4.2.
Grasartene representerer i mange

tilfeller et vel egnet pionerstadium på
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tippmasser fordi de bl.a. etablerer seg
hurtig. På den annen side vil et kraf-

'tig grasdekke ofte gjøre det vanske-
OIigere for trær og busker a etablere

seg, særlig ved naturlig frøspredning.
Det kan også være en for effektiv
konkurrent til f.eks. plantede små-
planter av furu og gran.

Grasartene kan representere et mål

i seg selv f.eks. der de tilsådde area-
lene skal brukes til beite.

Aktuelle egenskaper hos grasplan-
ter varierer mye. Det kan til og med
være større variasjoner mellom pro-

venienser innen en art enn det som

regnes som typisk mellom forskjellige
arter.

I svært mange tilfeller er det øn-
skelig å bruke artsblandinger av frø
fordi det gir et variert vegetasjons-
bilde. Det øker dessuten sikkerheten

for at en skal få med noe som trives.
I praksis viser det seg da at de frø-
blandingene som finnes i handelen
ofte er tilfredsstillende. Slike blandin-

ger betegnes vanlig som beitefrø,
plenfrø og sportsblandinger. l de se-

nere årene er der også kommet på
markedet en del blandinger under
egne betegnelser.

Beitefrø er selvskrevet der en tar
sikte på å etablere beite. Men det er
også ofte tjenlig som et generelt

pionérstadium der en ønsker et noe

kraftig og «røfft» plantedekke (fig.
63).
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Plenfrø og sportsblandinger kan
ofte brukes der en ønsker et mere
finstrået plantedekke. (En må ikke
la seg skremme av ordene «plen» og

«sport».) (Fig. 61 og 85}.
Frøavrens er avfall fra frørense-

riene. Det inneholder litt av hvert
både «gras og ugras». Må bare brukes
langt fra dyrket mark (p.g.a. ugras-

frøene], og under særlig robuste for-
hold (fig. 66 og 67).

Oppsop fra løer o.l. kan iblant nyt-
tes. Det stedegne blir da særlig frem-
tredende.

Ser en på artsfordelingen i disse
blandingene vil en finne at beitefrø

som regel er en blanding av flere eller
færre av artene timotei (Phleum pra-
tense), engsvingel (Festuca praten-

sis), engrapp (Poa pratensis). hvit-
kløver [Trifolium repens), rødkløver

(T. pratense] og iblant fåresvingel
(Festuca ovina).

Plenfrøblandingene inneholder ar-
ter av samme gruppe. Men i tillegg
er gjerne rødsvingel (Festuca rubra],
engkvein [Agrostis tenuis] og raigras

[Lolium perenne) representert.
Sportsfrøblandingene opererer innen

hele det oppgitte repertoaret.
Frøavrens kan nok variere en del,

men i første fase vil nok timotei og
balderbrâ (Matricária inodóra] domi-
nere — i hvert fall visuelt. Bli heller
ikke forbauset om f.eks. kålrot skulle
komme til å vokse opp i stort antall.
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Det har nemlig også hendt, men slike
planter går til grunne etter første
vinteren på stedet.

Oppsop fra høyløene inneholder na-

turlig nok lokale arter.-Men dersom
det er gammelt, vil arter som behol-
der spireevnen lenge dominere.

Andre ferdigkjøpte blandinger kan
nok inneholde enkelte arter som ikke
er nevnt ovenfor. l hovedsak vil de
likevel som regel bestå av arter innen
det samme utvalg, men da represen-
tert ved spesielle sorter [provenien-

ser).
En enkel presentasjon av de nevnte

grasartene kan være nyttig for de til-
fellene der en ønsker å bruke en art
eller en egen blanding.

Timotei (Phleum pratense, ca. 2.5
milioner frø pr. kg), er en velkjent
grasart innen jordbruket. Den er
kraftigvoksende, med relativt grunt
rotsystem. Til bruk på tipper er bare
de nordnorske sortene [provenien-
sene) 'Engmo' og 'Bodin' aktuelle. l
jordbruket er «Engmo» vanlig brukt
i Finnmark og «Bodin» i

og Troms.
Villtimotei (V. pratense nodosum

eller P. bertolonii ca. 3 millioner frø
pr. kg) er nylig kommet fram i ram-
pelyset. Den er visstnok ikke prøvet
på steintipper ennå. Den er lav og
etablerer seg særlig fort. Bør prøves.

Engsvingel (Festuca pratensis, ca.

0,5 millioner frø pr. kg). Oppgis å
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Nordland,

være avhengig av relativt mye orga-
nisk materiale i jorden for å trives.
Skulle derfor egne seg mindre bra på
vanlige tippmasser. «Løken» heter en

norsk sort.
Engrapp [Poa pratensis, ca. 3 mil-

lioner frø pr. kg) er oppgitt å være
tørkeresistent, men trives best på hu-
musrik jord. «Holt» er en norsk sort.

Sauesvingel [fåresvingel] (Festuca
ovina, 1,5-3,0 millioner frø pr. kg)
er et kortvokst, finstrået gras med
dyp grønn til grågrønn farge. Det
trives på sandholdig tørr jord og vok-
ser både høyt over havet og langt mot
nord (hele landet). Sauesvingel er i
de fleste tilfeller meget godt egnet
for bruk på tippmasser.

Rødsvingel (Festuca rubra, ca. 1

million frø pr. kg) er en meget va-
riabel art som bl.a. kan vokse bra

på tørr og skrinn jord og derfor ofte
vokser godt i tippmasser. Den finnes

viltvoksende over hele Iandet.
Engkvein (Agrostis tenuis. 12—15

millioner frø pr. kg) er kjent for å
være en meget variabel art som vok-
ser over praktisk talt hele landet og
under høyst ulike forhold både når
det gjelder næring og fuktighet. Den
etablerer seg noe sent, men er ellers

meget vel egnet til bru`k på tippmas-
ser. «Løken» heter en norsk sort.

Raigress (Lolium perenne, ca. 0,5

millioner frø pr. kg) er så lite vin-

terherdig at den oftest må regnes
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ser både høyt over havet og langt mot
nord [hele landet). Sauesvingel er i
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millioner frø pr. kg) er så lite vin-
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som ettårig. Den etablerer seg meget

fort og kan derfor ha verdi under

spesielle forhold.
Tunrapp (Poa annua, ca. 3 millio-

ner frø pr. kg) er ikke nevnt i blan-
dingene foran. Det har ord på seg
for å vokse over alt der menneskene
har slått seg til. Det er et kort hur-
tigvoksende gras som har vanskelig-

heter med overvintring og derfor ofte
blir regnet som ettårig. Den overvin-
trer likevel som regel lett ved frø i
jorden. Den blir sjelden sådd, likevel
vil grasarealer [plener o.a.] etter
noen år ofte i vesentlig grad bestå av

tunrapp. Bør trolig prøves på stein-
tipper. Det er ofte vanskelig å skaffe
frø.

Hvitkløver og rødkløver [Trifolium
repens og T. pratense, ca. 1,3 millio-
ner frø pr. kg), er ikke grasarter. De

har frodig grønn farge. Verdien lig-
ger særlig i at de samler nitrogen
fra luften ved hjelp av et symbiose-
forhold med nitrogensamlende bakte-
rier.

24.4.3.
Treaktige planter [lignoser] øns-

kes som regel etablert på tippmassene
fortest mulig.

Gråor (Alnus incana] dominerer
pionérfasen mange steder. Den store
nitrogensamlende egenskapen er

nevnt tidligere. Den har særlig kraftig
vekst i ungdommen og er relativt lett
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å formere og plante. Dette er egen-
skaper som gjør den til det mest

aktuelle løvtre for planting i tippmas-
ser. Den er en god pionér (skjerm)

for gran. Det kan også gjelde furu,
men husk da på at furu krever mye
lys og at gråoren derfor må fjernes
etter som furuen trenger det. Gråor
kan også brukes til spesielle lébelter
på tippene under ugunstige forhold.
Bruk helst stedegent materiale (fig.
86 og 87).
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Denne orplanten [gråor] ble fotografert
som den eneste synlige pionéren på en
større, noe gammel (ca. 20 år] og næ-
ringsfattig tipp.
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Vierslekten (Salix spp) er meget

stor og variert. En rekke arter er
aktuelle på tippmasser, særlig i fjel-
let. De vil som regel etablere seg

raskt ved naturlig frøspredning, sær-
lig dersom en gjødsler. Planting er
sjelden aktuelt (fig. 83). I de tilfel-

Iene en ønsker planter av spesielle
arter, på spesielle steder, eller særlig
fort etablering, kan en for de fleste
artene prøve med stiklinger.
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Gråor i tippmasser ca. 6 år etter planting.

Fig. 87
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Bjørk [Betula) sår seg ofte selv i
store mengder på tippmassene (fig.
92). Gjødsling for påskynding av
veksten kan gi god effekt. Planting

vil som regel bare være aktuelt der
en ønsker plantene plassert på spe-
sielle steder (fig. 58). Bruk i tilfelle

planter tatt i nærheten. Bjørk kan
være en god pionér for senere eta-
blering av gran.

Furu (Pinus silvestris) har vesent-
lige deler av pionérplantenes typiske
egenskaper. Den representerer også

klimakssamfunnet på tørre og — eller
——skrinne lokaliteter i skogområdene
våre (furumoer]. Derfor er det en
velegnet plante for tippmasser over

nær sagt hele landet, under skog-
grensen. l gode frøår sår den seg

selv relativt rikelig dersom frøtrær fin-
nes nær tippområdene. Men for å for-
korte etableringsfasen, særlig på sto-

re tipper, er det stadig aktuelt å plan-
te. Proveniensspørsmålet er meget
viktig og vel organisert innen skog-

bruket. Ved kjøp av planter, oppgi
derfor alltid stedet der plantene skal
brukes og høyden over havet. (Pro-
veniensen angis med en, to eller tre
bokstaver og et tall. I denne koden
står bokstavene for det område der
frøet er sanket og tallet står for høy-
delaget). Ofte brukes to år gamle
frøplanter som ikke er omplantet.

Dette angis ved en brøk 2/0. Dersom
tilsvarende gamle planter er omplan-

Vierslekten (Salix spp] er meget
stor og variert. En rekke arter er
aktuelle på tippmasser, særlig i fjel-
let. De vil som regel etablere seg
raskt ved naturlig frøspredning, sær-
lig dersom en gjødsler. Planting er
sjelden aktuelt (fig. 83). I de tilfel-
lene en ønsker planter av spesielle
arter, på spesielle steder, eller særlig
fort etablering, kan en for de fleste
artene prøve med stiklinger.
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Gråor i tippmasser ca. 6 år etter planting.

Fig. 87
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tet etter første vekstsesong i plante-
skolen angis det 1/1 (summen av de
to tallene angir altså plantenes al-

der] (fig. 82, 83, 84, 90, 91 og 94).

Buskfuru også kalt bergfuru [Pi-
nus mugo], hører hjemme i fjellene i
Mellom—Europa. Den ble innført til
Norge fra slutten av forrige århun-

drede. Siden er den plantet i relativt
stor utstrekning, særlig på værharde

og næringsfattige lokaliteter på Vest-
landet, og da ofte som forkultur for
mere verdifulle skogstrær. Den har
nemlig en sterk evne til å forbedre
jordbunnen for sine etterfølgere.
Navnesettingen varierer en del, men

arten selv varierer enda mere. Som
regel deles den i tre hovedgrupper.
Dvergbuskfuru er en lav, fler-
stammet, nærmest krypende busk.
Den vanlige buskfuruen er
også flerstammet, men mere opprett

og høyere. Bergfuru (også kalt
fransk bergfuru] har én rett stamme
og er vanligvis den høyeste av de tre.
Alle formene er typiske pionérer. De
er meget nøysomme og hardføre. En-
kelte prøver på tippmasser har gitt

gode resultater. lblant blir det hev-

det at buskfuru ikke bør brukes i
landskapet fordi den er fremmed i

vår flora. Det argumenteres også
med at dens jordforbedrende evne
kan erstattes ved gjødsling. Begge
deler kan nok være riktig, men tren-

cger likevel ikke a resultere i generell
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utelukkelse. Plantenes habitus gjør at

de ofte «går godt» sammen med vår
hjemlige furuvegetasjon. Dessuten

har de oppholdt seg her i landet så
lenge og i så store mengder at en i
hvert fall iblant bør kunne innvilge
den hjemstavnsrett. Buskfuruen har
så mange gode egenskaper at den
fortsatt vil bli prøvet på tippmasser
(fig. 89).

Gran (Picea abies) kan ofte spire

i store mengder på tippene, men plan-
tene går som regel ut etter kort
tid. Den er da heller ikke noen pio-
nér. Rotsystemet er grunt og ung-
domsveksten svak. Når det er aktuelt
å legge forholdene til rette for gran

bør det skje med f.eks. gråor som
pionér og skjerm. Planting er sjel-
den aktuelt. Proveniens-spørsmålet er
viktig, men ikke i like stor grad

som hos furu.

Tindved (Hippophae rhamnoides) er
en hardfør busk med sølvgrå blad.
Den er en typisk pionér. Pollenanalyser
viser at den spilte en stor rolle i
pionérfasen etter siste istid her i lan-

det. Nå er den trengt tilbake til en-
kelte sterkt isolerte samfunn. Den
lever i symbioseforhold med nitrogen-
samlende bakterier omtrent som grå-
or. Tindved er prøvet på tipper med
godt resultat. Det er viktig å bruke
plantemateriale av hjemlig opphav.
Slikt er under oppformering (fig. 88).
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Fig. 88

Tinnved også ca. 6 år etter pianting.

Fig. 89

Buskfuru 4 âr etter pianting.

Fig. 9L

Vaniig furu 4 år etter pianting.
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Fig. 88

Tinnved også ca. 6 år etter planting.

Fig. 89

Buskfuru 4 år etter planting.

Fig. 9(

Vanlig furu 4 år etter planting.
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25. SÅING.
25.1. Treaktige planter [lignoser].

Trefrø sådd direkte på tippmas-
ser er prøvet. Da ble furufrø sådd i
flekker av jord (2-4 I. åkerjord]
som var lagt ut på forhånd (fig.
91). Resultatet var ikke så bra at
metoden kan anbefales. Men den vil
bli prøvet noe mere. Derimot vil det
ofte være anbefalelsesverdig å legge
forholdene best mulig til rette for na-

turlig frøspredning og spiring (fig.
82).

I skogbruket regner en med til-
fredsstillende naturlig såing bare til
ca. 30 m fra bestandskanten (skog-
kanten) i barskog på flat mark. Dette
skulle tilsi at det er meget viktig å
beholde ev. skog tettest mulig opp
til tipparealene også av hensyn til
frøspredningen. Det gir også skog
[frøtrær] som ligger høyere enn tip-
per eller opp mot eventuelle frem-
herskende vindretninger, spesiell ver-
di. Det gjør også ofte midtpartiene
på store tippområder som skal bære
skog, til de mest aktuelle stedene for
planting.

I noen tilfeller får tippflaten en
meget hard, nærmest betonglignende,

overflate etter endt drift. I slike til-
feller må en anta at det bedrer spi-
ringsforholdene om en løsner over-
flaten noe med en harv åe.l. dersom
det er praktisk mulig. Overkjøring
med bulldozerbelter kan være meget
effektivt.
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Fig. 91

Flekker med jord- ble lagt ut cover tip-
pen. I hver av dem ble det sadd noen
furufrø. Prøven var ikke vellykket, men vil
bli gjentatt.
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Tidligere er nevnt at et tett gras-

dekke [vegetasjonsdekke] kan redu-
osere trefrøets muligheter for a spire.

25.2. Gras.
Grasfrø kan en i prinsippet så i hele

vekstsesongen. Enkelte steder, særlig
i lavlandet, er det ofte en så utpreget
forsommertørke (mai, juni) at det
kan hemme spiringen. Da anbefales

høstsåing. Den må skje så tidlig at
plantene rekker å modne før vinte-

ren. I lavlandet regnes ofte august

som gunstig. September går også ofte
bra. Når høsten er særlig god kan
også deler av oktober brukes, men da
begynner det hele etter hvert å bære
noe preg av hasard. I høyere strøk
vil fuktighetsforholdene ofte være så
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Fig. 91

Flekker med jord ble lagt ut over tip-
pen. I hver av dem ble det sådd noen
furufre. Prøven var ikke vellykket, men vil
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bra at hele sommeren kan brukes.
Der kan imidlertid vekstsesongen
være så kort at den tilsier såing

straks forholdene gjør det mulig om
våren.

Den mengden fro som skal såes
ut i det enkelte tilfelle er dels av-
hengig av frøets egne egenskaper så
som renhet, spireevne og størrelse.
Dessuten er særlig hensikten med ut-

såingen og spiremulighetene på ste-
det viktige faktorer.

Renhet og spireevne er angitt i %

utenpå frøemballasjen. Tallene angir
hvor mange % frø av vedkommende
art det er i frøpartiet i forhold til frø

av andre vekster [«ugras»). Og hvor

mange % av frøet som spirer ved

prøver utført under gunstige forhold.

De to tallene må ligge over en viss
grense for at et frøparti kan omset-

tes her i landet.
Størrelsen på frøet er oppgitt som

det omtrentlige antall frø [i millioner)
pr. kg under omtalen av de enkelte
grasartene foran i denne fremstillin-
gen.

Hensikten med å så kan variere,
fra f.eks. et ønske om å få opp en-
kelte spredte grastuer på et areal,

til å etablere et tett grasteppe.

Spiremulighetene på et sted er av-
hengig av mange forhold. l denne

sammenhengen tenkes særlig på fuk-
tighetsforholdene. (Egne spiringsfrem-

mende tiltak i form av tilføring av spe-

sielle stoffer, holdes utenfor denne
fremstillingen fordi forholdene ansees
for å være lite avklaret.)

Såmengden angis vanligvis i antall
kg. pr. dekar.

1frø/cm2 krever 10 mil-
lioner frø/dekar.

Det kan være en egnet frøtett-

het på tippmasser. Men den kan også
være mindre og i mange tilfeller også
adskillig større — opptil 6 frø og mere
pr. cm2.

Såing kan i dag utføres av egne fir-

maer med store spesialmaskiner. Det

er imidlertid helt klart at en, i hvert

fall ved kraftutbyggingen, i de fleste
tilfellene når det er aktuelt med ma-
skindrift kan utføre såing ved hjelp
av enkelte av de såmaskinene som

brukes i landbruket. Ellers vil en i

svært mange tilfeller komme langt
ved å så for hånd.

Noe nedmolding av frøet vil nor-
malt øke spireprosenten. Enkelte så-
maskiner gjør det. Men slike kan det

være vanskelig å bruke i tippmassene
dersom det ikke finnes forholdsvis

mye subbus eller annen finkornet

masse i overflaten. Nedmolding kan
også skje ved hjelp av lett harv,
rive o.l. [I noen tilfeller også med
bulldozerbelter). I praksis er det like-

vel ofte slik at nedmolding ikke skjer,
og det går som regel bra.
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Fra samme tipp som fig. 91. Gjødsling har gjort Fig- 92
at særlig bjørkeplantene påskynder sin naturlige i
etablering.
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Bjørk som vokser i tippmasser kan få imponerende _
rotsystem. Fig- 93
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26. PLANTING
26.1. Alder ved planting.

l skogbruket regnes 2 årige [2/O]
og i den senere tid, særlig 3 årige
(2/1) furuplanter som best egnet for
utplanting. På tipper er det ennå ikke
utført prøver som kan gi grunnlag
for en begrunnet mening om spørs-
målet.

Gråor, som er mest aktuell i denne

sammenheng, er visstnok ikke prøvet

i forsøk når det gjelder alder ved
planting. Praktiske prøver ved flyt-

ting av naturlig etablerte planter fra
omgivelsene til tippmasser, viser
imidlertid at de kan gi godt resultat

ved høyst forskjellig alder. Når plan-

tene leveres fra planteskole (evt. ved
kontraktdyrking av stedegent frø) vil
1-3 årige planter (1/0-3/0) trolig
være mest aktuelle. Sannsynligvis vil

plantene ha lettere for å etablere seg
jo yngre de er ved planting når de
har liten eller ingen konkurranse fra

annen vegetasjon.

26.2 Tid for planting.

l mange tilfeller ville det være øn-
skelig å vanne plantene i den første
kritiske etableringsfasen etter plan-
ting. I praksis er dette bare unntaks-
vis mulig. Plantene må som regel
klare seg på egen hånd straks de er
plantet. Derfor bør plantingen utfø-

res i perioder med best mulige na-
turlige fuktighetsforhold i jorden på
stedet.

Det er mulig at bruk av planter

med klump i fremtiden kan gi noe
større spillerom når det gjelder valg

av plantetid.
Bartrær tåler lite etter at skuddene

har begynt å strekke seg. Derfor reg-
nes tidlig vårplanting som det beste.
Kjølelagrede planter kan likevel plan-

tes til St. Hans. Planting etter at
skuddstrekkingen er avsluttet på etter-
sommeren kan også gå bra, men reg-
nes ikke så sikkert som vårplanting.

Gran er det som regel lite aktuelt å
plante i tippmasser. Den synes å være

noe mindre nøyeregnende enn furu
når det gjelder plantetiden.

Løvtrærne og buskene plantes best

om våren før løvsprett eller om høs-
ten etter løvfall (evt. etter at plan-

tene er så modne at løvet lett kan
plukkes av). Et unntak er f.eks. bjørk
som synes å etablere seg best om
den plantes om våren når bladene
er omtrent så store som «museerer.»

26.3 Planteavstander.
I skogbruket varierer avstanden

mellom plantene ved planting av furu
fra 1,5 m til 2,5 m. Svært vanlig er

1,8 m. Det er et bra utgangspunkt
også ved planting i tippmasser. Der
en kan vente dårlig tilslag velges
minste avstanden, og der forholdene
ligger vel til rette, største.

Gråor kan plantes med de samme
avstandene som nevnt for furu, men
gjerne noe større enn en ville brukt
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er omtrent så store som «museørerm

26.3 Planteavstander.

I skogbruket varierer avstanden

mellom plantene ved planting av furu
fra 1,5 m til 2,5 m. Svært vanlig er

1,8 m. Det er et bra utgangspunkt
også ved planting i tippmasser. Der
en kan vente dårlig tilslag velges
minste avstanden. og der forholdene
ligger vel til rette, største.

Gråor kan plantes med de samme
avstandene som nevnt for furu, men
gjerne noe større enn en ville brukt
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26. PLANTING
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for furu i tilsvarende situasjoner.
Dette er ment når en tar sikte på å
dekke arealet. Ellers vil andre forhold
være avgjørende (lé, skjerm osv.].

Husk at det på tippene bare unn-
taksvis er ønskelig å plante i rette
rader og med nøyaktig lik avstand
mellom plantene på et felt.

26.4. Behandling av planten.
For de små plantene er det som

skjer ved opptak, transport og plan-

ting en katastrofe. Omfanget kan
likevel variere mye etter måten ar-
beidene blir ut`ført på.

Når plantene hentes fra omgivel-
sene må en velge tidspunktet slik det
er nevnt ovenfor. Plantene må dess-

uten skades minst mulig under opp-
tak. Særlig lange rotgreiner skjærer
en likevel av slik at en får en «kon-
sentrert» rotmasse. De overjordiske
delene på løvtrær og busker bør som
regel skjæres tilbake med ca. 1/3 til
1/2. Dette siste gjelder altså ikke
bartræ r og heller ikke f.eks. bjørk
i «museørestadiet».

Planter som kommer fra plante-
skole behandles også etter ovenfor
nevnte prinsipper for skjæring. Det
kan være en fordel å skjære før de
enkelte plantebuntene åpnes.

Planter i vinterhvile kan ligge i uåp-
net emballasje opp til ca. en uke på

et kjølig og skyggefullt sted (evt.
kjeller e.l.). Ute ved plantefeltet kan

slike planter også oppbevares ved å
sette buntene tett sammen, også da
på et kjølig og skyggefullt sted. Yt-
terkantene dekkes med mose. l tørt,
varmt vær må plantene oftest dusjes,
i hvert fall hver kveld.

Planter som er begynt å bryte bør
jordslåes dersom de ikke kan plan-

tes straks. Det samme gjelder også
andre planter dersom de må oppbe-
vares relativt lenge før planting.
Grav da en renne i jorden der det er

skygge og lunt. Fordel plantene langs
kanten. Pakk jord godt inn mellom
røttene. Husk at barnålene ikke må
dekkes med jord.

Tørre plantebunter kan legges i
vann et par timer. Eller de kan settes

med røttene i vann i et døgn. Dersom
røttene da blir vasket reine for jord,

er det en fordel om de dyppes i en
jordvelling.

Det er vesentlig at plantene kom-
mer i jorden før de har begynt å

bryte (vokse).
Direkte sollys er skadelig for røt-

ter selv i meget små mengder (mi-

nutter). Dekk dem derfor til med
fuktig mose e.l. under plantearbeidet
og ellers.

26.5.
26.5.1.

Etter planting er det viktig at plan-

tene fortest mulig får god kontakt
med jorden slik at røttene kan hente

Planting.
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vann og næring. Det er derfor på-
krevet å sørge for finjord rundt røt-
tene. På tippmasser vil det som regel
si at det bør fylles spesielt tilført jord
i plantehullene. Slik jord kalles fyll-
jord. Det kan være vanlig god åker-

jord, fin skredjord, moldholdig sand-

jord eller morenemasse o.l., men
ikke myrjord (torv). Jordfuktig-
heten må være så høg at jorden kjen-
nes fuktig i hånden.

Ved planting brukes en vanlig god

plantehakke. Hullet graves opp helst

med en tilnærmet loddrett vegg, og
så stort at det både i bredden og
dybden gir god plass for rotsyste-
met på den aktuelle planten. Mot den
loddrette veggen trykkes en neve fyll-
jord. Planten plasseres i hullet, mot

veggen, med rotsystemet i mest mu-
lig naturlig stilling og så dypt som

den har stått tidligere. Fylljord fylles
i hullet. Jorden trykkes forsiktig fast

med en fot (helen). Løs jord e.l.
plasseres på toppen.

Fylljord er mere påkrevet for furu
enn for gråor. Særlig uten fylljord kan
det iblant være fordelaktig å blande
inntil 50 g råfosfat eller thomasfos-
fat pr. plante i subbusen som fylles
i plantehullet. (NB. Annen gjødsel må
under ingen omstendigheter brukes til
dette!)

Under særlig ugunstige vekstfor-
hold, og ellers når en ønsker å legge
forholdene best mulig tilrette, kan

en bruke store plantegroper. Da gra-
ves opp 2-5 l masse. Gropen fylles
mere eller mindre med fylljord. Res-
ten fylles opp med noe av subbusen
som er gravet opp fra gropen. Fyll-
jord og subbus blandes med plante-
hakken. Blandingen tråkkes til. Plante-
hull kan graves og planten plantes på
vanlig måte i blandingen. Eventuelt
kan en fylle ren fylljord i plantehullet.

Massen som blir til overs fra plan-

tehull og — groper kan formes som

en forhøyning ved planten mot evt.
fremherskende vind for å gi litt lé.
I kjølig og rått klima kan forhøynin-
gen legges på nordsiden og på varme

og tørre steder, på sydsiden av plan-
ten. Dette kan ha en viss positiv ef-

fekt på de mikroklimatiske forholdene

for plantene i en meget kritisk fase i
deres utvikling.

26.5.2.
Under avsnittet om planting er det

hittil bare tenkt på barrotplanter. Det
vil si planter som plantes med bare

røtter, altså uten jordklump. De har
bare med seg de små jordmengdene

som henger ved røttene fra plante-
skolen.

Skogbruket har særlig i de senere
årene vist stigende interesse for bruk

av klumpplanter. Klumpen skulle være

en biologisk fordel for plantene. Den
skulle hindre avbrekk i plantenes

utvikling ved planting. Forutsetningen

er da at forbindelsen mellom klumpen

104

vann og næring. Det er derfor på-
krevet å sørge for finjord rundt røt-
tene. På tippmasser vil det som regel
si at det bør fylles spesielt tilført jord
i plantehullene. Slik jord kalles fyll-
jord. Det kan være vanlig god åker-

jord, fin skredjord, moldholdig sand-

jord eller morenemasse o.l., men
ikke myrjord (torv). Jordfuktig-
heten må være så høg at jorden kjen-
nes fuktig i hånden.

Ved planting brukes en vanlig god

plantehakke. Hullet graves opp helst

med en tilnærmet loddrett vegg, og
så stort at det både i bredden og
dybden gir god plass for rotsyste-
met på den aktuelle planten. Mot den
loddrette veggen trykkes en neve fyll-
jord. Planten plasseres i hullet, mot

veggen, med rotsystemet i mest mu-
lig naturlig stilling og så dypt som

den har stått tidligere. Fylljord fylles
i hullet. Jorden trykkes forsiktig fast

med en fot (helen). Løs jord e.l.

plasseres på toppen.

Fylljord er mere påkrevet for furu
enn for gråor. Særlig uten fylljord kan
det iblant være fordelaktig å blande
inntil 50 g råfosfat eller thomasfos-
fat pr. plante i subbusen som fylles

i plantehullet. (NB. Annen gjødsel må
under ingen omstendigheter brukes til
dette!)

Under særlig ugunstige vekstfor-

hold, og ellers når en ønsker å legge
forholdene best mulig tilrette, kan

en bruke store plantegroper. Da gra-
ves opp 2-5 l masse. Gropen fylles
mere eller mindre med fylljord. Res-
ten fylles opp med noe av subbusen
som er gravet opp fra gropen. Fyll-
jord og subbus blandes med plante-
hakken. Blandingen tråkkes til. Plante-
hull kan graves og planten plantes på
vanlig måte i blandingen. Eventuelt
kan en fylle ren fylljord i plantehullet.

Massen som blir til overs fra plan-

tehull og — groper kan formes som

en forhøyning ved planten mot evt.
fremherskende vind for å gi litt lé.
I kjølig og rått klima kan forhøynin-
gen legges på nordsiden og på varme

og tørre steder, på sydsiden av plan-
ten. Dette kan ha en viss positiv ef-

fekt på de mikroklimatiske forholdene

for plantene i en meget kritisk fase i
deres utvikling.

26.5.2.

Under avsnittet om planting er det

hittil bare tenkt på barrotplanter. Det
vil si planter som plantes med bare

røtter, altså uten jordklump. De har
bare med seg de små jordmengdene

som henger ved røttene fra plante-
skolen.

Skogbruket har særlig i de senere
årene vist stigende interesse for bruk

av klumpplanter. Klumpen skulle være

en biologisk fordel for plantene. Den
skulle hindre avbrekk i plantenes

utvikling ved planting. Forutsetningen

er da at forbindelsen mellom klumpen

104

vann og næring. Det er derfor på-
krevet å sørge for finjord rundt røt-

tene. På tippmasser vil det som regel
si at det bør fylles spesielt tilført jord
i plantehullene. Slik jord kalles fyll-
jord. Det kan være vanlig god åker-

jord, fin skredjord, moldholdig sand-

jord eller morenemasse o.l., men
ikke myrjord (torv). Jordfuktig-
heten må være så høg at jorden kjen-
nes fuktig i hånden.

Ved planting brukes en vanlig god

plantehakke. Hullet graves opp helst

med en tilnærmet loddrett vegg, og

så stort at det både i bredden og
dybden gir god plass for rotsyste-
met på den aktuelle planten. Mot den
loddrette veggen trykkes en neve fyll-
jord. Planten plasseres i hullet, mot

veggen, med rotsystemet i mest mu-
lig naturlig stilling og så dypt som

den har stått tidligere. Fylljord fylles
i hullet. Jorden trykkes forsiktig fast

med en fot (helen). Løs jord e.l.

plasseres på toppen.

Fylljord er mere påkrevet for furu
enn for gråor. Særlig uten fylljord kan
det iblant være fordelaktig å blande
inntil 50 g råfosfat eller thomasfos-
fat pr. plante i subbusen som fylles

i plantehullet. (NB. Annen gjødsel må
under ingen omstendigheter brukes til
dette!)

Under særlig ugunstige vekstfor-

hold, og ellers når en ønsker å legge
forholdene best mulig tilrette, kan

en bruke store plantegroper. Da gra-

ves opp 2-5 l masse. Gropen fylles

mere eller mindre med fylljord. Res-
ten fylles opp med noe av subbusen
som er gravet opp fra gropen. Fyll-
jord og subbus blandes med plante-
hakken. Blandingen tråkkes til. Plante-
hull kan graves og planten plantes på

vanlig måte i blandingen. Eventuelt
kan en fylle ren fylljord i plantehullet.

Massen som blir til overs fra plan-

tehull og — groper kan formes som

en forhøyning ved planten mot evt.
fremherskende vind for å gi litt lé.
I kjølig og rått klima kan forhøynin-
gen legges på nordsiden og på varme

og tørre steder, på sydsiden av plan-
ten. Dette kan ha en viss positiv ef-

fekt på de mikroklimatiske forholdene

for plantene i en meget kritisk fase i
deres utvikling.

26.5.2.
Under avsnittet om planting er det

hittil bare tenkt på barrotplanter. Det
vil si planter som plantes med bare

røtter, altså uten jordklump. De har
bare med seg de små jordmengdene

som henger ved røttene fra plante-
skolen.

Skogbruket har særlig i de senere
årene vist stigende interesse for bruk

av klumpplanter. Klumpen skulle være

en biologisk fordel for plantene. Den
skulle hindre avbrekk i plantenes

utvikling ved planting. Forutsetningen

er da at forbindelsen mellom klumpen



105

Furuplanten er hentet fra skogen medl rotklump året Fig. 94
før bildlet ble tatt, og plantet i tippen. Etableringen
har gått fint. Likevel må det poengteres at flytting
av så store furuplanter er et unødvendig sjansespill
i de fleste tilfellene.
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og jorden på stedet etableres straks
og uten vanskeligheter.

Klumpplanter er prøvet noe på tipp-
masser. i det vesentligste med nega-
tivt resultat. Det skyldes trolig bl.a.
at klumpene besto av relativt torv-
rikt materiale og at vann har van-

skeligheter med å bevege seg fra sand

[subbus) til myrjord (torv). Dertil
kommer at torv som har en høy vann-

kapasitet også stopper med å avgi
vann til plantene ved et relativt høgt
vanninnhold. Mineraljord som nok
har betydelig mindre vannkapasitet,
avgir til gjengjeld forholdsvis mye
mere til plantene. Dette gjør at

klumpplanter under tørre klimafor-
hold kan komme til å lide av tørke på
et tidligere stadium enn barrotplan-
ter i rent bergartmateriale.

De prøvene som er utført regnes
ikke som tilstrekkelig for en generell

avvisning av klumpplanter brukt i
tippmasser. Saken inneholder så man-
ge interessante og viktige spørsmål at
nye prøver vil bli utført.

26.5.3.

Stiklinger — altså «planting» av
plantedeler uten rot -- er prøvet en
del. Vierartene (Salix spp.) lykkes i
mange tilfeller bra. Gråor er også prø-
vet, men det er for tidlig å si noe sik-
kert om den.

Til stiklinger brukes helst unge
greiner av forskjellig tykkelse og

lengde fra tynne kvister, 20-30 cm
lange, til tykke (flere cm i diameter)
greiner, 1 m lange og mere.

I særlig gunstige tilfeller kan stik-
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og jorden på stedet etableres straks
og uten vanskeligheter.

Klumpplanter er prøvet noe på tipp-
masser, i det vesentligste med nega-
tivt resultat. Det skyldes trolig bl.a.
at klumpene besto av relativt torv-

rikt materiale og at vann har van-
skeligheter med å bevege seg fra sand
(subbus) til myrjord (torv). Dertil
kommer at torv som har en høy vann-
kapasitet også stopper med å avgi
vann til plantene ved et relativt høgt
vanninnhold. Mineraljord som nok
har betydelig mindre vannkapasitet,

avgir til gjengjeld forholdsvis mye

mere til plantene. Dette gjør at

klumpplanter under tørre klimafor-
hold kan komme til å lide av tørke på
et tidligere stadium enn barrotplan-
ter i rent bergartmateriale.
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De prøvene som er utført regnes
ikke som tilstrekkelig for en generell

avvisning av klumpplanter brukt i
tippmasser. Saken inneholder så man-
ge interessante og viktige spørsmål at
nye prøver vil bli utført.

26.5.3.

Stiklinger — altså «planting» av
plantedeler uten rot — er prøvet en

del. Vierartene (Salix spp.) lykkes i
mange tilfeller bra. Gråor er også prø-
vet. men det er for tidlig å si noe sik-
kert om den.

Til stiklinger brukes helst unge
greiner av forskjellig tykkelse og

lengde fra tynne kvister, 20-30 cm
lange, til tykke (flere cm i diameter)
greiner, 1 m Iange og mere.

I særlig gunstige tilfeller kan stik-
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lingene drives ned i grunnen med en
klubbe e.l. Men som regel går ikke
det i tippmassene. Bruk da heller et
spett e.l. til å lage hull med. Hullet
lages rommelig. Før stiklingen til
bunns, gjerne slik at bare ‘/3 av den
blir synlig. Fyll etter med fin fylljord.

Rist i stiklingen slik at jorden syn-
ker til bunns. Tråkk hardt til. Evt.
bankes eller stemples massen om-
kring hullet mot stiklingen f.eks. ved
hjelp av en slegge e.l.

Stiklinger har ingen stor plass i ve-

getasjonsetableringsarbeidene på tipp-

masser i dag. Det er nok også lite
trolig at de vil få det i fremtiden.
Likevel er spørsmålet av interesse,

og det vil derfor fortsatt bli prøvet.

26.5.4
Lav utvikler seg sent. lblant kan

det være ønskelig å påskynde utvik-
lingen, særlig i høgfjellet hvor annen
vegetasjon ikke hører hjemme. Prø-
ver er utført ved å pulverisere lav,

blande den med gjødsel og et klebe-
middel i vann og sprøyte blandingen
på steinen. Prøvene har hittil ikke
lykkes, men de vil trolig bli fortsatt.

27. DYRELIVET.

Etter at arbeidet med tippmassene
fra kraftutbyggingen kom inn i rela-
tivt ordnede forhold, er de i mange
tilfeller mere eller mindre graskledde.
l slike tilfeller er det vanlig å se
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beitende dyr på arealene. Det gjel-
der både husdyr og vilt. I noen til-
feller er dette tilsiktet i det en har
lagt forholdene til rette for slik bei-
ting. Andre ganger kan det være uhel-

dig fordi en ut fra en større landskaps-
messig vurdering nettopp kan ha tatt

sikte på å få opp en variert trevege-
tasjon. En slik vurdering kan også bl.a.
innbefatte et ønske om å gi viltet i
området bedre livsmuligheter (skjul,
yngleplasser, beite o.l.). Da kan det
være «bittert» å se sauen holde om-
rådet «rent» ved å snaugnage både
ínnplantede oreplanter og andre selv-
sådde løvtrær og busker. Derimot ser

det ut til at den stort sett sparer
furuplantene (fig. 95).

Fra skogbruket er det kjent at el-

gen med stor forkjærlighet bei-
ter furu som er gjødslet med kalk-
amonsalpeter. I elgdistrikter kan dette
være et viktig poeng ved valg av

gjødseltyper også for tippmasser.
Elgens sær-interesse er visstnok gene-

relt knyttet til det som er gjødslet
med ammoniumholdige gjødselslag.

Dyretråkk kan også virke uheldig
selv på arealer som er tiltenkt som
beite, dersom det setter inn for tid-
lig og for intenst.

Etter dette skulle det være klart
at inngjerding av tippområder i en
kortere eller lengre etableringsfase
absolutt kan være ønskelig i visse
situasjoner.
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Dyr av forskjelrligue slag finner ofte vegen til tippene
for å beite.
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Dyr av forskjellige slag finner ofte vegen til tippene Fig. 95
for å beite.
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Vedlikehold

Tipparealer som er tillagt spesielle

funksjoner som f.eks. beiter, skog-
plantefelt, badeplasser, campingplas-
ser, steintak o.s.v. må naturlig nok
vedlikeholdes slik disse bruksmåtene
krever.

Vedlikeholdet av tipparealer som
ikke har slike spesialfunksjoner, vil i
de fleste tilfeller begrense seg til

gjødsling. Under tidligere avsnitt er
viktige prinsipielle sider ved det
spørsmålet behandlet. Her understre-

kes nødvendigheten av å følge med
i det som skjer med vegetasjonen.
En person bør ha ansvaret. Med
litt erfaring vil det i de fleste tilfeller
være relativt lett å avgjøre om tilført
mengde er akseptabel, om den bør
økes eller minkes — eller om det er
på tide å slutte helt. Målet vil som re-
gel være at en snarest mulig også kan
slutte med gjødslingen som vedlike-
holdsoppgave.
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Administrasjon

28. FORHÃNDSMELDING.
Lov om vassdragsreguleringer av

14. desember 1917 fikk 19. juni 1969

en ny paragraf — § 4a.

Den Iyder slik:
«1. Ved utarbeidelsen av planer for

vassdragsreguleringer som går inn
under denne lov, skal det tas hensyn
til almene interesser som vil bli be-

rørt, herunder særlig interesser knyt-
tet til vitenskap, kultur, naturvern
og friluftsliv.

2. Når de rent foreløpige undersø-

kelser som kartlegging o.l. er avslut-
tet og forberedelsen av mer konkrete
planer tar til, skal planleggeren straks

sende melding til Norges Vassdrags-
og elektrisitetsvesen. I meldingen skal
oppgis hvilke vassdrag eller deler av
vassdrag som planene antas å ville

omfatte, og så vidt mulig gis opp-
lysninger om virkninger av betydning
for slike interesser som nevnt under
post 1.

3. Norges vassdrags- og elektrisi-
tetsvesen avgjør om og i tilfelle når
og på hvilken måte meldingen skal
kunngjøres. I kunngjøringen skal de

interesserte oppfordres til innen en
nærmere fastsatt frist av ikke under
3 måneder, å sende planleggeren en
redegjørelse for de forhold og ønske-
mål som de mener det bør tas hensyn
til. Utgiftene ved kunngjøringen dek-
kes av planleggeren.

Besluttes meldingen kunngjort, skal

Norges vassdrags- og elektrisitets-

vesen samtidig fastsette det tidligste
tidspunkt for innsendelse av konse-

sjonssøknad etter § 5.

4. På tilsvarende måte som bestemt
i postene 1-3 forholdes under plan-

leggingen av reguleringsforetagender
for statens regning»

Når slike forhånldsmeldinger mot-
tas blir de straks vurdert og ev. kunn-
gjort. Interesserte oppfordres sam-
tidig til å sende den potensielle ut-

byggeren en redegjørelse for de for-
hold og ønskemål som de mener det

bør tas hensyn til.

Hovedstyret i NVE poengterer

samtidig at hensikten med kunngjø-
ringen er å få samlet opplysninger av
betydning for planleggingen før kon-
krete planer blir utformet.

I tillegg til at kunngjøringen gjø-

res kjent gjennom pressen, blir den
sendt direkte til enkelte departemen-
ter, etater, organisasjoner o.l. En må
med andre ord kunne regne med at
de som er interessert skulle ha rime-
lige muligheter for å få kjennskap
til hva som skjer, og dermed kunne
gjøre oppmerksom på sine spesielle
interesser, kunnskaper og synsmåter
i det aktuelle området.

Overfor den potensielle søkeren set-
tes en sperrefrist for når han tidligst
kan sende inn konsesjonssøknad. For
større saker bør den ikke være min-
dre enn et år fra forhåndsmeldingen
er mottatt.

109

Administrasjon

28. FORHÅNDSMELDING.
Lov om vassdragsreguleringer av

14. desember 1917 fikk 19. juni 1969

en ny paragraf — § 4 a.

Den Iyder slikz

«1. Ved utarbeidelsen av planer for
vassdragsreguleringer som går inn
under denne lov, skal det tas hensyn
til almene interesser som vil bli be-

rørt, herunder særlig interesser knyt-

tet til vitenskap, kultur, naturvern
og friluftsliv.

2. Når de rent foreløpige undersø-
kelser som kartlegging o.l. er avslut-
tet og forberedelsen av mer konkrete
planer tar til, skal planleggeren straks

sende melding til Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesen. I meldingen skal
oppgis hvilke vassdrag eller deler av
vassdrag som planene antas å ville

omfatte, og så vidt mulig gis opp-

Iysninger om virkninger av betydning
for slike interesser som nevnt under
post 1.

3. Norges vassdrags- og elektrisi-
tetsvesen avgjør om og i tilfelle når
og på hvilken måte meldingen skal
kunngjøres. I kunngjøringen skal de

interesserte oppfordres til innen en
nærmere fastsatt frist av ikke under

3 måneder, å sende planleggeren en
redegjørelse for de forhold og ønske-
mål som de mener det bør tas hensyn
til. Utgiftene ved kunngjøringen dek-
kes av planleggeren.

Besluttes meldingen kunngjort, skal
Norges vassdrags- og elektrisitets-

vesen samtidig fastsette det tidligste
tidspunkt for innsendelse av konse-

sjonssøknad etter § 5.

4. Pâ tilsvarende måte som bestemt
i postene 1-3 forho/des under plan-

leggingen av reguleringsforetagender
for statens regning»

Når slike forhåndsmeldinger mot-

tas blir de straks vurdert og ev. kunn-
gjort. Interesserte oppfordres sam-
tidig til å sende den potensielle ut-

byggeren en redegjørelse for de for-
hold og ønskemål som de mener det

bør tas hensyn til.
Hovedstyret i NVE poengterer

samtidig at hensikten med kunngjø-
ringen er å få samlet opplysninger av

betydning for planleggingen før kon-
krete planer blir utformet.

I tillegg til at kunngjøringen gjø-

res kjent gjennom pressen, blir den
sendt direkte til enkelte departemen-
ter, etater, organisasjoner o.l. En må

med andre ord kunne regne med at
de som er interessert skulle ha rime-
Iige muligheter for å få kjennskap

til hva som skjer, og dermed kunne
gjøre oppmerksom på sine spesielle
interesser, kunnskaper og synsmåter

i det aktuelle området.
Overfor den potensielle søkeren set-

tes en sperrefrist for når han tidligst
kan sende inn konsesjonssøknad. For

større saker bør den ikke være min-
dre enn et år fra forhåndsmeldingen
er mottatt.

109

Administrasjon

28. FORHÅNDSMELDING.
Lov om vassdragsreguleringer av

14. desember 1917 fikk 19. juni 1969

en ny paragraf — § 4 a.

Den Iyder slikz

«1. Ved utarbeidelsen av planer for
vassdragsreguleringer som går inn
under denne lov, skal det tas hensyn
til almene interesser som vil bli be-

rørt, herunder særlig interesser knyt-

tet til vitenskap, kultur, naturvern
og friluftsliv.

2. Når de rent foreløpige undersø-
kelser som kartlegging o.l. er avslut-
tet og forberedelsen av mer konkrete
planer tar til, skal planleggeren straks

sende melding til Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesen. I meldingen skal
oppgis hvilke vassdrag eller deler av
vassdrag som planene antas å ville

omfatte, og så vidt mulig gis opp-
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nærmere fastsatt frist av ikke under
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er mottatt.
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29. KONSESJONSBEHANDLING
Når endelig konsesjonsøknad fore-

ligger blir den straks lagt ut og kunn-
gjort. Samtidig sendes noen rund-
skriv til søkeren. Blant rundskrivene
er et som omhandler sprengstein. Det

sendes også til ordførerne i berørte
kommuner og til vegsjefene i berørte
fylker. l rundskrivet poengteres det
at søknaden vil bli behandlet på van-
lig måte. Men at en allerede vil an-
mode søkeren om straks å kontakte
vegsjefen i fylket og ordførerne i ved-
kommende kommuner for at en i fel-
lesskap kan undersøke om det lar seg
gjøre å samordne interesser slik at
mest mulig av overflødig stein fra
det eventuelle anlegget, kan bli brukt
til vegbygging og andre nyttige for-

mål. Denne ordningen har fungert
siden 1965.

30. KONSESJONSBETINGELSER
De konsesjonsbetingelsene som bl.a.

har betydning for sprengsteinen fra
anleggene, har gjennomgått endrin-
ger gjennom årene.

Fra 1965 har den viktigste posten
i denne sammenheng følgende ordlyd:

«Det påhviler regulerings- og over-
føringsanleggenes eier i den utstrek-
ning hvori dette kan skje uten uri-

melige ulemper og utgifter, å unngå
ødeleggelser av plante- og dyrearter,
geologiske og mineralogiske dannel-
ser samt i det hele naturforekomster

og områder, når dette anses ønske-
lig av vitenskapelige eller historiske

grunner eller på grunn av område-
nes naturskjønnhet eller egenart.

Såfremt sådan ødeleggelse som
følge av arbeidenes fremme i hen-

hold til foranstående ikke kan unn-
gås, skal Naturvernrådet i betimelig
tid på forhånd underrettes om saken.

Anleggenes eier skal i god tid på
forhånd undersøke om faste fortids-
minner som er fredet i medhold av
lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller andre

kulturhistoriske lokaliteter blir berørt
og i tilfelle straks gi melding herom

til vedkommende museum.
Viser det seg først mens arbeidet

er i gang at det kan virke inn på
fortidsminne som ikke har vaert kjent,

skal melding som nevnt i foregående
ledd sendes med en gang og arbei-

det stanses.
Anleggenes eier plikter ved plan-

leggingen og utførelsen av anleggene
i den utstrekning det kan skje uten

urimelige ulemper og utgifter å dra
omsorg for at hoved- så vel som
hjelpeanlegg virker minst mulig

skjemmende i terrenget. Plassering
av stein- og jordmasser skjer i sam-

råd med vedkommende kommuner.
Anleggenes eier plikter å skaffe seg
varig råderett over tipper og andre

områder som trengs for gjennomfø-
ring av pålegg som blir gitt i sam-
band med bestemmelser i denne
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post. Han plikter å foreta en forsvar-
lig opprydding av anleggsområdene.
Oppryddingen må være ferdig senest
2 år etter at vedkommende anlegg
er satt i drift. Overholdelse av be-
stemmelsene i dette ledd undergis of-
fentlig tilsyn. De hermed forbundne
utgifter utredes av anleggenes eier.

Om nærværende bestemmelser gis
vedkommende ingeniør eller arbeids-
leder fornøden meddelelse.

Midlertidige hjelpeanlegg bør så
vidt mulig planlegges slik at de se-
nere kan bli til varig nytte for al-
menheten.»

31. TILSYN, GODKJENNING AV
PLANER M.M.

31.1. I anleggstiden.
Tilsynet som er pålagt i ovenfor

siterte vilkår, er tillagt NVE ved kon-
toret for landskapspleie og naturvern'
i Vassdragsdirektoratet.

Det gjennomføres ved vurdering og
godkjenning av innsendte planer, på-
legg om tiltak, faglig veiledning og
tilsyn ved befaringer i marken.

Fra Industridepartementet er NVE
delegert fullmakt til å iverksette de
kontrollordninger som i det enkelte
tilfelle an__seshensiktsmessig,herun-
der ansettelse av særskilte tilsyns-
menn. Slike tilsynsmenn kommer i
tillegg til den vanlige staben ved kon-
toret for landskapspleie og naturvern.

Hele tilsynsordningen praktiseres
under god kontakt med de berørte
kommunene, og ev. andre som måtte

ha spesielle interesser i det enkelte
tilfellet. Den føres fram til et ferdig
resultat i landskapet,og følgesogså
opp senere.

31.2. Etter anleggstidens slutt.
De vilkårene som har vært gjel-

dende fra 1965 gir anleggets eier et
klart varig ansvar for tippene. Det
innebærer også at eventuelle endrin-
ger i etablerte forhold må godkjen-
nes. Det er særlig aktuelt ved ønske
om masseuttak fra tipper. I slike til-
feller kreves planer som skal god-

kjennes før uttak finner sted. [Dette
gjelder også kommunale uttak). Ord-
ningen viser seg å fungere meget bra
i praksis i de fleste tilfellene.

Hensikten med kravet om varig rå-
derett er å få én ansvarlig for
tippene. Det skal bl.a. hindre tilfel-

dige uttak, at arealene blir tilfeldige

søppelplasser eller tillagt andre uøns-
kede «bruksmåter» o.l.

I de senere årene har en kunnet
laktta en økende tendens til at ut-
byggere også setter i stand eldre tip-
per der det'ikke foreligger hjemmel

for pålegg. Det skjer både på eget
initiativ og etter anmodning fra Vass-

dragsdirektoratet eller andre.
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Sammendrag

Kapittel I er en kort innled-
ning der det pekes på at publikasjo-
nen først og fremst er skrevet med
tanke på behandling av sprengstein
fra vasskraftutbyggingen. Stoffet er
likevel søkt lagt til rette slik at det
skulle kunne ha interesse for alle
som arbeider med sprengstein i land-
skapet. Stoff av mer generell karak-
ter har fått en relativt omfattende
behandling fordi en regner med å vise
til denne publikasjonen ved senere
publikasjoner i samme serie om andre
terrengarbeider. Det gjelder særlig
avsnittet om overflatebehandling og

da spesielt vegetasjonsetableringen.

l landskapsmessig sammenheng er
det praktisk talt alltid av størst be-
tydning å finne fram til vellykket
plassering og forming av massene.
Vegetasjonsetableringen kommer til

som et supplerende tiltak av sterkt
varierende viktighet fra sak til sak.

Kapittel Il omhandler over-
skuddsstein fra anleggene. Mengden
av overskuddsstein er vesentlig stør-
re ved moderne anlegg enn tidligere
fordi en nå oftere legger kraftver-
kene i fjell. Det er av stor betydning
å bruke denne steinen i størst mulig
grad til fornuftige byggverk av for-
skjellig slag. Det nevnes en rekke
eksempler på hvordan en kan øke for-
bruket av overskuddsstein til bygg-
verk ut over det som er strengt nød-
vendig. På den måten kan en i mange

tilfeller redusere tippvolumet vesent-
lig.

Kapittel Ill inneholder en

del estetiske betraktninger med ut-
gangspunkt i relasjonene form —
funksjon. Det pekes blant annet på
at den typiske steintippen i motset-
ning til f.eks. en dam eller en bro ikke
er målet for byggevirksomheten, men

derimot et avfallsprodukt [negativ
tunnel). Det gir et helt annet ut-
gangspunkt for formvurderingene. Blant

annet reduseres i vesentlig grad
mulighetene for å skaffe Iheningsfylte
og positive kontraster i forholdet

mellom menneskeverk og natur. Ar-
beid med tippmasser vil derfor ofte
i meget stor grad være preget av øn-
sket om å underordne seg landska-
pet (naturen).

Kapittel IV omhandler tek-

niske forhold så som sprengningstek-
nikken, hvordan den har utviklet seg,
hva det har hatt å si for dagens
sprengstein, særlig når det gjelder det
store innholdet av finpartikler og vo-
lumøkningen fra fast fjell til ut-
sprengt masse.

Et avsnitt omhandler de to alterna-
tive driftsmåtene bygget på henholds-
vis sporbunden og sporfri transport,
deres typiske egenskaper og hvordan
de faller sammen med landskapsmes-

sige krav.
Det pekes på at finpartiklene nor-

malt blir dratt med langt ned i skrå-
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verk ut over det som er strengt nød-
vendig. På den måten kan en i mange

tilfeller redusere tippvolumet vesent-
lig.

Kapittel Ill inneholder en

del estetiske betraktninger med ut-
gangspunkt i relasjonene form —
funksjon. Det pekes blant annet på
at den typiske steintippen i motset-
ning til f.eks. en dam eller en bro ikke
er målet for byggevirksomheten, men

derimot et avfallsprodukt [negativ
tunnel). Det gir et helt annet ut-
gangspunkt for formvurderingene. Blant

annet reduseres i vesentlig grad
mulighetene for å skaffe Iheningsfylte
og positive kontraster i forholdet

mellom menneskeverk og natur. Ar-
beid med tippmasser vil derfor ofte
i meget stor grad være preget av øn-
sket om å underordne seg landska-
pet (naturen).

Kapittel IV omhandler tek-

niske forhold så som sprengningstek-
nikken, hvordan den har utviklet seg,
hva det har hatt å si for dagens
sprengstein, særlig når det gjelder det
store innholdet av finpartikler og vo-
lumøkningen fra fast fjell til ut-
sprengt masse.

Et avsnitt omhandler de to alterna-
tive driftsmåtene bygget på henholds-
vis sporbunden og sporfri transport,
deres typiske egenskaper og hvordan
de faller sammen med landskapsmes-

sige krav.
Det pekes på at finpartiklene nor-

malt blir dratt med langt ned i skrå-
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Sammendrag
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ningen under tipping. Derfor finnes
relativt rikelig med finpartikler i

mesteparten av massen. Tippskrånin-

ger som ikke bearbeides, får under

tipping et stigningsforhold på ca.
1:1,4 (ca. 35° i forhold til horison—
talplanet). Vinkelen øker med stigen-
de innhold av finpartikler.

Tippmasser eroderes lett av ren-

nende vann. En rekke aktuelle for-

holdsregler for å motvirke erosjon
er nevnt.

Kapittel V omhandler plassering
av tippmasser. Særlig behandles de
teknisk-økonomiske kravene som stil-
les til tverrslagene, og hvordan disse
faller sammen med landskapsmessige
krav.

Kapittel VI omhandler forming.
Det bygger på at formingen må gjen-

nomføres slik at massene blir sta-
bile. Ellers foretas en del prinsipielle
vurderinger av formspørsmålet med
en rekke praktiske anvisninger.

Kapittel VII om overflate-

behandling er det mest omfattende.
l avsnittet om farger pekes blant

annet på at mørke flater og legemer
virker mindre enn lyse. Det er der-
for en fordel at de mørkeste berg-
artene kommer ytterst i tippen.

Avsnittet om vegetasjon og jord
innledes med en enkel gjennomgåelse

av de jordsmonndannende proses-
sene. Løsavleiringene her i landet er

geologisk sett unge. De jordsmonn-
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dannende prosessene har derfor vir-
ket i kort tid. De går dessuten sak-

tere i kaldt enn varmt klima. Sam-
menlignet med mange andre steder i

verden er det derfor her i landet re-
lativt liten forskjell på mineralmate-
rialet i jordsmonnet og i undergrun-
nen. Det er et viktig poeng når det

gjelder å vurdere de mulighetene tipp-
massene har som voksemedium for
planter. Det store innhold av fin-
partikler i dagens tippmasser gjør at
vekstmulighetene er vesentlig bedre

enn det en tidligere kunne regne med.
Som regel kan en få igang god vege-

tasjonsutvikling på moderne tippmas-
ser uten bruk av tilført jord. I mange
tilfeller er det også en ønskelig frem-

gangsmåte. Det pekes imidlertid på
den viktige rollen humus har i jord-

bunnsmessig sammenheng og at en
derfor normalt ikke skal kaste vrak
på slike masser når de er tilgjenge-
lige.

Uten vann ingen vegetasjon. Nor-
malt er tippene tørre vokseplasser.
Praktiske prøver viser likevel at det
her i landet oftere er lavt nærings-

innhold enn mangel på vann som vir-
ker begrensende på vegetasjonsutvik-
Hngen.

Under avsnittet bergart, forvitring
og plantenæring er de vanlige berg-
artene i landet satt opp i grupper et-

ter deres potensielle muligheter som
voksemedium. Stort sett er det slik at
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høyt innhold av kvarts [sure berg-

arter] gir dårlig vegetasjonsutvikling
og omvendt. Næringsstoffene plante-
ne trenger er nevnt, både mikro- og
makronæringsstoffer. Det er foretatt

en kort gjennomgåelse av de tre vik-
tigste næringsstoffene i denne sam-
menheng, nemlig nitrogen, fosfor og
kalium. Mangel på nitrogen virker
svært ofte begrensende på vegeta-
sjonsutviklingen. Det er kort gjort

rede for hvordan nitrogen i hoved-
trekkene oppfører seg i jorden. Mes-

teparten av fosforet i bergartene er
knyttet til mineralet apatitt. Alle van-

'lige bergarter inneholder litt apatitt,
men som regel i meget små mengder.
Underskudd på fosfor er derfor vel-
kjent som vekstbegrensende faktor
både i kunstige og naturlige økosy-
stemer. l mange tilfeller forekommer

tilgjengelig kalium for plantene i re-
lativt store mengder i tippmassene.
Dette har nær sammenheng med det
store innholdet av glimmer i mange
av våre vanligste bergarter.

l avsnittet om gjødsel er det ad-

vart mot «vidunderpreparater» som
forholdsvis ofte opptrer på markedet.
En skal selvsagt være våken for nye
produkter og idéer, men i dag er
gjødseltilbudet så stort og allsidig at
det skal mye til før det nye er bedre

enn det som allerede eksisterer på

markedet. Det er foretatt en gjen-
nomgåelse av de gjødseltypene som

er, — eller vanligvis blir antatt å være,
aktuelle for tippmasser.

Som gjødselmengde er angitt en
enkel standard «idiotregel»:

50 kg fullgjødsel C 16-7-12 pr. da.
( D.v.s. 8 kg N, 31/2 kg P og 6 kg

K pr. 1000 m2.] Det forutsettes at
den angitte mengden økes eller min-
kes etter som en ser virkningen i
praksis. Største mengde anbefalt hit-

til er 200 kg og minste mengde 5 kg
pr. da. Størst mengde brukes der

nedbøren er størst, og der en ønsker

den frodigste vegetasjonen. Gjødslin-
gen kan være en engangsforeteelse,

men vanligvis må den gjentas gjen-
nom en kortere eller lengre rekke år.

Gjødselspredning (og såing] kan
foretas av egne firma som har mo-
derne spesialmaskiner. Det poengte-
res likevel at vanlige gjødselspredere

[og såmaskiner] som finnes i jord-
bruket ofte gjør utmerket tjeneste.
l svært mange tilfeller er også hånd-
spredning fordelaktig.

Avsnittet om vegetasjonen innehol-
der en kort omtale av planter og kli-
ma. Videre behandles vegetasjonsut-

'viklingen fra pionérfase på sterile
tippmasser (jfr. forholdene den gan-
gen isen trakk seg tilbake her i lan-
det), og fram mot klimaksfase. Det
understrekes at de mulighetene en

har for å etablere vegetasjon på tipp-
massene er et viktig hjelpemiddel i
landskapsmessig sammenheng, men
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at en må være på vakt mot å la vege-
tasjonsetableringen bli et mål i seg
selv.

Plantene har evne og «trang» til å
utvikle stedegne typer. De kalles pro-
veniens, økotype, klimatype eller
geografisk rase. Av mange årsaker
er utviklingen av slike kommet ulikt
langt hos de forskjellige plantene. Det
kan være av vesentlig betydning at
de plantene vi bringer inn i et natur-
miljø har en livsrytme som harmo-
nerer med forholdene på stedet. Da
må vi ha planter av riktig proveniens.

For treaktige planter er dette rela-
tivt enkelt fordi forholdene er nøye
undersøkt og systematisert innen
skogbruket.

Innen grasartene er mulighetene
for å få stedegne typer meget begren-
set. Det frøet en får tak i er oftest
av fremmed og sydlig proveniens. Vi
kan vente et visst utvalg av hjemlige
provenienser i fremtiden. Imidlertid
er det slik at de plantene som blir
sådd, i vesentlig grad etter hvert blir
utkonkurrert av stedlig vegetasjon
som vandrer inn. Derfor vil en i man-

ge tilfeller være best tjent med å
velge plantemateriale som etablerer

seg fort, og siden viker plassen med
minst mulig konkurranse etter som

stedegne planter vandrer inn på na-

turlig måte. Dette gjør at de frø-
blandingene av grasarter som finnes

i handelen ofte er vel egnet som et

pionérstadium på tippmassene.
Kapitlet omhandler ellers valg av

planter, såing, planting, tid for plan-
ting, planteavstander, behandling av
planter under plantearbeidet og selve

plantingen. Til slutt et kort avsnitt
om dyrelivet på tippområdene (ikke
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planer og senere tilsyn når det gjel-

der overskuddsstein fra kraftutbyg-
gingen.
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Summary

Ch apte r l points out that this
publication is mainly concerned with
the treatment of blasted rocks resulting

from hydroelectric power development.
However, the material is presented
such that it should have interest for all
who work with blasted rocks in the
landscape. Material of a more general

nature, is discussed relatively

thoroughly because this publication

will be referred to in later publications

of this series on other terrain works.
This applies particularly to the sec-
tions on surface treatment, especially
vegetation establishment.

From a Iandscape point of view, it
is most important to successfully place

and form the waste rock mass.
Subsequent vegetation establishment
varies greatly in importance from case
120 case.

Chapter ll deals with waste
rock from dam and power plant con-
struction. More surplus rock results
from present day construction than
in earlier times, as power plants are
now often built inside mountains. lt
is very important to use as much of
this rock as possible in other requi-
red structures. Several examples are
given on how one might use waste
rock in this manner, so that the final

tip-volume may ble reduced.
Chapter lll contains some

aesthetical considerations based on
form — function relationships. Among

116

other things, it is emphasized that,
contrary to a dam or a bridge, a typi-
cal rock tip is not the main purpose

of development, but is a waste pro-
duct (eg. «negative tunnel») . This gives
quite a different basis for asses-
sing its form, where the possibili-
ties for creating a meaningful and
positive rellationship between man and

nature are substantially reduced. To
a great extent, the work with the tip
masses will be characterised by the
degree of man's wish to subordinate

nature.
Chapter IV deals with tech-

nical aspects of blasting, how it has
developed, and its influence on the
nature of today`s blasted rock, espe-

cially with respect to the large amount
of fine particles and to the increase
in volume from solid mountain to
blasted rock mass.

One section deals with the two al-
ternative work methods respectively
based on transport on rails and with
trucks or dumpers, their typical qua-
lities and how they relate to Iandscape
requirements.

Fine particles are normally drawn
well down the slope during tipping.
Therefore, fine particles are relatively

abundant throughout the mass. Tip-
slopes which are not shaped, will lie

at an angle of about 1 : 1.4 (ca. 35°].

The angle increases with increased

content of fine particles.
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Tip-masses may be easily eroded
by running water. A number of mea-
sures to counteract this are mentio-
ned.

Chapter V deals with the pla-
cing of tips. The technical-economic
requirements set by the cross cuts
are discussed, as well as how these
relate to landscape demands.

Chapter VI deals with for-
ming of tips which must be carried
out such that the masses are stable.
Some of the main considerations with
respect to form are given, with nume-
rous practical suggestions.

Chapter Vll on surface treat-
ment is the most comprehensive. In

the section on colors, it is pointed
out that dark surfaces and bodies
seem smaller than light-colored ones.
Therefore, it is advantageous to have

the darkest rocks in the outmost lay-
er of the tips.

The section on vegetation and soil
is introduced with a simple explana-
tion of soil development processes.
Surface deposits in Norway are geo-

logically young. Soil-building proces-
ses have, therefore, been in effect a
relatively short time. Further, these

processes are slower in cold than
in warm climates. Compared with
many other places in the world there

is, therefore, relatively little difference
between the soil itself and its under-
lying parent material. This is im-

117

portant when one considers the op-
portunities that the tip-masses afford

as a growing medium for plants. The
relatively higher content of fine par-

ticles in today's tip-masses enhances

growing possibilities moreso than in

earlier times. As a rule one can esta-
blish good vegetation cover on re-
cent tips without the addition of top

soil. In many instances, this is de-
sirable. However, the importance of
humus in soil is emphasized, there-

fore one ought to use such soil if

available, rather than throw it away or

bury it under tips.
No water, no vegetation. Normally

the tips are dry growing places. How-

ever, for Norway, practical growing
tests have shown that poor nutrition
is more limiting on vegetation develop-
ment than lack of water.

In the section on rosk types, weather-
ing, and plant nutrition, the com-
mon rock types in Norway have
been placed in groups according to
their potential as growing media. On
the whole, a high content of quartz

(acid rocks] gives poor vegetation de-

velopment. Both macro and micro
nutrient requirements of plants are
mentioned. There is a short discussion
of the three most important nutri-
tional Components, namely nitrogen
[N], phosphorous (P), and potassium

(K). Nitrogen deficiency often limits

vegetation development. How nitro-
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gen behaves in the soil is generally
and briefly explained. Most of the

phosophorous in the rocks is bound
with the mineral apatite. All common

rocks contain some apatite, but usu-
ally in small amounts. Thus phos-
phorous deficiency is well known as

a Iimiting factor to growth both in
artificial and natural ecosystems.

Available potassium often exists in
relatively great amounts in the tip-
masses. This is due mainly to the

large amounts of mica in many of

our most common rock types.

The section on fertilizers warns
against «wondermixes» which often
appear on the market. One must of

course be aware of new products and

ideas, but today's fertilizers are so

many and so versatile that little im-
provement is required. An overview

of fertilizers generally assumed to be

useful for tip-masses is given.
The amount of fertilizer is expres-

sed by the simple standard rule: 50
kg full fertilizer C 16-7-12 per dekar,

[i.e. 8 kg N, 31/2 kg P, and 6 kg K
per 1000 m2]. lt is assumed that the

total amount of fertilizer required on
any one site will vary, as indicated

by results seen in practice. The lar-
gest recommended amount is 200 kg

and the smallest 5 kg per dekar. The

heaviest applications should be made
where precipitation is high and where
one wishes luxuriant vegetation. Fer-

tilization can be a one-time app-
lication, but, usually, it must be re-

peated over a period of years. Both
application of fertilizers and sowing

of seeds may be undertaken by private
firms with special machines. In many

cases,standard agricultral seed and
fertilizer machines can do an excel-
lent job. Often, it is advantageous to

sow and fertilize by hand.
The section on vegetation contains

a brief discussion of plants and cli-
mate. Vegetation development from

pioneer stages on sterile tip-masses
[comparable to conditions when the

glacial ice retreated) to climax stage
is discussed. lt is emphasized that
while vegetation establishment can
be an important component of land-

scape restoration, one must be care-
ful not to let the establishment of

vegetation become the main aim of

landscaping.
Plants seem to have a capacity and

even a tendency to develop into local
types. These plants are more or less

well adapted to the habitat conditions

in which they are found than to

conditions elsewhere. They are called
provenances, ecotypes, climatic types,

or geographic races. For many rea-
sons, the evolution of such types has

proceeded at different rates for diffe-

rent plant species. Basically, it is im-

portant that plants. brought into one
ecosystem from another have life pat-
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terns which harmonize with their
new habitat. To achieve this, one
must have plants of correct prove-
nance. For some tree species this is

relatively simple because, to date, this
has been studied in detail and syste-
matized through forestry research.

On the other hand, the possibility

of obtaining grasses suitable for lo-
cal conditions is Iimited. The available
commercial seed is often from for-
eign and southern provenances. In
Norway, one can expect a certain num-
ber of domestic races in the future.
In the meantime, however, conditions

are such that plants sown on tips as
a first cover, are eventually outcom-
peted by the surrounding native ve-
getation which slowly moves in. There-
fore one will in many cases be best
served by choosing plant materials
which establish fast, but later pro-
vide the Ieast possible competition
for native plants which eventually
come in naturally. This suggests that

the seed-mixes presently on the mar-
ket are often well-suited for pioneer

vegetation stages on the tips.
This chapter also deals with the

choice of plants, sowing, planting,
time of planting, plant spacing, treat-
ment of plants during planting and
the planting itself. Finally, a short
section on animal life on the tips,
excluding soil fauna, is given.

Chapter Vlll briefly consi-

ders the maintenance of tip areas on
which landscaping and planting are
complete.

Chapter IX is on administra-
tion. lt covers the handling of con-
cession applications, concession re-

quirements, approval of plans and later
supervision, with respect to waste
rock from power development.
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