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FORORD 

Denne publikasjonen har sitt grunnlag i et symposium 
som ble arrangert av NVE-Vassdragsdirektoratet og 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 15.-17. april 1980. 
Det tok sikte på å samle tilgjengelig kunnskap om 
vasskraftutbyggingens virkninger på vilt. Foredrags
holdere og øvrige deltakere var spesielt invitert u t 
fra kjennskap til at de hadde spesielle kunnskaper om 
emnet. 
Tor B. Gunnerød og Odd Kjos-Hanssen fra Direktoratet 
for vilt og ferskvannsfisk og Oddbjørn Dammerud og 
Pål Mellquist fra Natur- og landskapsavdelingen ved 
Vassdragsdirektoratet i NVE, utgjorde arbeidsgruppen 
som sto for opplegget og gjennomføringen av sympo
siet. De samme personene er også ansvarlige for en 
bok på 300 sider som ble utarbeidet etter arrangemen
tet. Den bærer tittelen: VASSDRAGSREGULERINGERS 
VIRKNINGER PÅ VILT (side 21). Innholdet omfatter 
foredragene og referat av diskusjonene. Boken kan fås 
ved henvendelse til arrangørene. 
Ut fra ønske om å gjøre stoffet lett tilgjengelig for en 
større leserkrets, har vi anmodet Odd Kjos-Hansse n 
som nå er viltkonsulent fra Rogaland og Hordaland, om 
å skrive denne publikasjonen. Den er et kortfattet og 
populært formet sammendrag av foredragene og disku
sjonene og med forfatterens personlige oppsummering. 
Linda Sivesind har oversatt til engelsk og Herman 
Svarva har tatt seg av lay-out. 



PREFACE 

This publication is based on a symposium arranged by 
the Norwegian Water Resources and Electricity Board, 
NVE - Water Resources Directorate and the Directo
rate for Wildlife and Freshwater Fish (OVF) on 15.-17. 
April 1980. The goal of the symposium was to gather 
knowledge about the effects of hydroelectric power 
development on wildlife. The speakers and other dele
gates were specially invited for their acknowledged ex
pertise on various facets of the topic. 
Tor 8. Gunnerød and Odd Kjos-Hanssen from the 
Directorate for Wildlife and Freshwater Fish and Odd
bjørn Dammerud and Pål Mellquist from the Environ
mental and Landscaping Department in the Water Re
sources Directorate at NVE comprised the task force 
responsible for planning and effecting the symposium. 
These same persons have been responsible for a 300-
page book compiled subsequent to the arrangement. 
The \itle is : VASSDRAGSREGULERINGERS VIRKNIN
GER PÅ VILT (THE EFFECTS OF WATERCOURSE RE
GULATION ON WILDLIFE) (see p. 21). 
lncluded are both the papers presented and reports 
about the discussions. The book, (p. 21) is available 
through the organizers of the symposium. In order to 
make this material more accessible to a greater num
ber of readers, we asked Odd Kjos-Hanssen, who is 
now Wildlife Consultant for the Norwegian county of 
Rogaland, to author this publication. It is a brief, easily-

read summa ry of the papers presented and the discus
sions, and includes the author's personal evaluation. 
Linda Sivesind has translated this publication to English 
and Herman Svarva has been responsible for lay-out. 

NVE, Vassdragsdirektoratet 
Natur og Landskapsavdelingen 

NVE - Water Resources Directorate 
Environmental and Landscaping Department 

August1983 Knut Ove Hillestad 
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1. OPPSUMMERING 

Deltakerne til symposiet om vassdragsreguleringers 
virkning på vilt var personer som i forsknings- og forvalt
ningssammenheng hadde arbeidet med temaet (side 
22) . Foredragene viser hva man har vært mest opptatt 
av på forsknings- og forvaltningssiden . I de fleste sam
menhenger vil derfor foredragene behandle de viktigste 
virkninger av vassdragsreguleringer på viltinteressene. 
Forholdet til grunneiernes økonomiske interesser ble 
imidlertid ikke behandlet. Dette har ikke vært gjenstand 
for forskningsinteresse på tross av at det er et fast og 
viktig tema når det holdes erstatningsskjønn i forbindel
se med utførte vassdragsreguleringer. Skjønnstema er i 
denne forbindelse det økonomiske tap grunneiers jakt
interesser - f.eks. nedgang i storviltkvote eller i antall 
solgte jaktkort - lider som følge av inngrepene. Koplin
gene til virkningen på viltinteressene er innlysende, 
men i tillegg kommer en rekke faktorer som atkomst til 
jaktområder, etterspørsel etter jaktkort m.m. 
Når et reguleringsmagasin etableres og store arealer 
blir neddemmet, vil disse gå ut av produksjon for de 
planteetende viltarter (sidene 24, 25, 26, 27 og 28). For 
rein er dette studert ganske inngående og godt doku
mentert, men det er ingen grunn til å tro at ikke det 
samme forholdet gjør seg gjeldende for de andre plante
eterne. 
En rekke fuglearter hekker nær vann. Når det skjer en 
oppdemming, vil naturforholdene endres slik at hekkin-

gen opphører på det areal som blir satt under vann (si
dene 24 og 25). For mange arter vil dette innebære en 
mindre prosentvis nedgang i hekkearealet, men for en 
rekke våtmarksfugl ; vadefugl , ender, gjess og svaner, 
kan neddemming få store konsekvenser for antallet av 
arten i området. Dette er alvorlig siden våtmarksområ
dene stort sett er få og små i vårt land (sidene 30 og 
31 ). Forskning har vist at de nye strandsonene (arealet 
mellom høyeste og laveste vannstand) blir nyttet til næ
ringsområde for ender og visse vadefugler , i alle fall så 
lenge det er organisk materiale igjen (side 28). Videre er 
det påvist at visse andefuglarter øker i antall rett etter 
reguleringer - en tilsvarende demningseffekt som den 
vi finner for fisk. Ved permanente vannstandshevninger 
kan en få sterk og varig økning i et områdes vannfugl 
bestand (sidene 30 og 31). 
Lokalklimaet kan endres noe ved vassdragsregulerin
ger, men neppe så mye at det gir noen påvisbar effekt 
på viltbestanden . 
Vassdragsregulering kan gi svekket is som er en fare 
for trekkende storvilt - særlig elg. Noe stort problem sy
nes dette imidlertid ikke å være. Mer iøyefallende er at 
det dannes åpne råker i isen ved utløp av kraftstasjo
ner, noe som samler bl.a. dykkender og sangsvaner om 
vinteren eller tidlig på våren . 
Ved regulering av elver vil den endrete vannføring ofte 
føre til at artssammensetningen av fuglefaunaen langs 
elva endres. For mange fuglearter vil det være en fordel 
med redusert vannføring i forhold til den naturlige elve-
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vannføringen på våren og forsommeren . Et tørrlagt 
elveleie er imidlertid meget uheldig (sidene 32 og 33). 
Kraftledninger er særlig et problem for fugl. Tidligere 
har barrierevirkninger for villrein vært fokusert i pressen 
og av myndighetene. Selv om kraftledninger nok fort
satt under visse forhold kan hindre reintrekk, så er det 
vanlige i våre dager at reinen krysser under kraftlinjene 
uten problem (omslagets bakside). 
Vegetasjonen i kraftgatene kan skjøttes slik at den ut
gjør en betydelig forressurs for hjortevilt (side 39). 
Anleggsvegene kan ofte gi lettet atkomst til vanskelig 
tilgjengelige jaktområder. Men like ofte var atkomsten 
tilstrekkelig for å utnytte vi ltressursene rasjonelt god 
nok fra før. For viltinteressene er det uheldig at man 
ved vegbygging gjør fjellet mindre - lettere tilgjengelig 
(side 29). 
Trafikk på vegene og ferdsel av folk i vegenes nærom
råder virker forstyrrende på viltet. Anleggsveger blir 
også mye nyttet til ulovlig jakt og fiske. Dette kan mot
virkes ved å innføre ferdseisrestriksjoner for allmen
hetens biltrafikk på deler av anleggsvegene. 
Steintipper legger ofte beslag på viktige viltareal. Særlig 
er dette uheldig når våtmarksområder og andre sjeldne 
naturtyper blir berørt. Symposiet viste at man ved tiltak 
kan få en variert vegetasjon til å vokse på steintippene, 
og at disse arealene derfor fortsatt kan være viktige for 
mange viltarter (sidene 34, 35, 36, 37 og 38). 
Forundersøkelsene av viltinteressene ved plan om 
vassdragsregulering har øket sterkt i omfang de siste 

10 år. På tross av dette behandler undersøkelsene bare 
noen få arter - de som antas å bli mest berørt av de 
planlagte inngrep. På symposiet ble det hevdet fra fors
kerhold at undersøkelsene ikke på langt nær har det 
omfang som må til for å beskrive viltforholdene tilstrek
kelig før inngrepet foretas. Fra utbyggersiden ble det 
likeledes pekt på at kostnadene ved undersøkelse er 
store og at man får lite igjen for dem 
De undersøkelsene som foretas i dag av jakt- og vi lt
interessene foran en vassdragsutbygging er det mini
mum som må til for å uttale seg om de mest sannsyn
lige, og ikke sannsynlige virkninger, samt for å danne 
grunnlag for å foreslå tiltak for å redusere skadevirknin
gene. Dette siste er ikke minst viktig . 
Viltbestanden varierer meget i størrelse av naturlige år
saker. Relativt sjelden vil et inngrep i forbindelse med 
en vassdragsregulering være slik at vi ser virkningen på 
viltbestanden umiddelbart. Virkningene vil gjerne utvik le 
seg i løpet av flere år. For de artene vi kjenner best kan 
vi med en god sikkerhet si at bestanden vil øke eller 
minske som følge av et vassdragsreguleringsinngrep, 
men ikke for noen arter kan vi gi det eksakte omfang. Til 
det kjenner vi for dårlig til både de naturlige svingninge
ne og de faktorer som regulerer viltartenes størrelse. 
Virkningene på viltet er helt avhengig av den type inn
grep i naturmiljøet som blir foretatt. Også mulighetene 
våre til å forutsi konsekvensene avhenger sterkt av hvil
ke inngrep som skal vurderes (side 44). 



2. REGULERINGSMAGASIN 

Et reguleringsmagasin er et vann der vannstanden end
res kunstig for å utnytte en større eller mindre vann
mengde til kraftproduksjon (sidene 26 og 27). Vanligvis 
er reguleringsmagasinene fulle om høsten og nedtap
pet om våren før vårflommen. 
Professor Kåre Utaaker ga en redegjørelse om klima
endringer som følge av vassdragsreguleringer. Teorien 
for slike endringer er vel kjent. Ved vassdragsregulerin
ger synes det kun å ha oppstått mindre lokalklimatiske 
endringer. Der elvene får høyere vintervannføring, vil vi 
som oftest få forsinket eller manglende islegging. Dette 
fører til et fuktigere klima ved elva, i enkelte tilfeller til 
dannelse av frostrøyk. Elver med mindre vannføring 
enn naturlig islegges gjerne raskere om høsten og går 
senere opp om våren. Vanntemperaturen om somme
ren blir gjerne høyere. Nær store reguleringsmagasin 
vil gjerne temperaturforskjellene mellom dag og natt 
minske, og minimumstemperaturen om høsten før is
legging vil være høyere enn før reguleringen . 
Dersom reguleringen fører til mer åpent vann om vinte
ren, vil vi få økt rimdannelse, både på bakken og på 
busker og trær. Dette er bl.a. påvist i Rendalen . 
Forsøksleder Olaf Eriksson, Uppsala, orienterte om 
reinbeiteforholdene vinterstid langs regulerte vassdrag 
på bakgrunn av sine studier i Nord-Sverige. Sveriges 
tamrein har i hovedsak sommerbeitene i vest opp mot 
norskegrensen og vinterbeitene i skogområdene lenger 

øst. De store svenske elvedalene betyr mye for tam
reindriften. Elver og vann som ikke er islagt danner nyt
tige gjerder (grenser) mellom forskjellige reinbeiteom
råder. 
Etablering av reguleringsmagasin har ført til neddem
ming av viktige vinterbeiteareal. Reineierne hevder at 
rim- og isdannelse langs sent islagte vassdrag fører til 
at reinen etter regulering skyr områdene langs vassdra
get. Eriksson pekte på at selv om lokalklimatiske under
søkelser viser små endringer som følge av regulerin
gen, så er det eksempler bl.a. i tilknytning til reinens 
reaksjon på luktestoff som typer på at reinen er mer var 
for lokalklimatiske endringer enn man ofte antar. Eriks
son viste forøvrig til en svensk undersøkelse som kon
kluderte med at visse positive endringer i snøforholde
ne oppstår i nærheten av etablerte reguleringsmagasin : 
mindre snødyp (p.g.a. tettere skog), tykkere rennesnø
lag og sjeldnere hardfrosset snø eller is på bar mark før 
snøen legger seg. Negative endringer i snøforholdene 
er at skare og flom blir mer vanlig i milde vintre. En rek
ke av de uløste spørsmål i tilknytning til vassdragsregu
leringer og tamreinskjøtsel bør kunne besvares ved 
norsk-svensk forskningssamarbeid. 
I forbindelse med diskusjoner om vassdragsregulerin
gers innvirkning på vegetasjonen blir det ofte hevdet at 
veksten av trær nær magasinet blir nedsatt i forhold til 
før reguleringen. Forsker Odd Kjos-Hanssen hadde tatt 
noen prøver av bjørketrærne nær Rauddalsvatnet i 
Skjåk som ble demmet opp 26 m i 1953. Arringsbred-
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den ble målt ved Norsk Institutt for skogforskning, As. 
Materialet er spinkelt. men ga intet grunnlag for å påstå 
at veksten av trærne langs magasinet avtok etter at 
oppdemmingen skjedde. Det var heller en tendens til 
økt veksthastighet nær magasinet. Under diskusjonen 
pekte professor Utaaker på at dette ikke ville være uri
melig siden et større vannmagasin vil holde på varmen 
sl ik at vekstssesongen kunne bli noe forlenget i vannets 
nærområde i forhold til før regulering. 
En prøve ble også tatt av et bjørketre nær elveløpet 
nedenfor dammen. Dette viste sterk vekstøkning etter 
reguleringen . Grunnen antas å være at Rauddalselva 
var svært kald, og at temperaturen i elva økte vesentlig 
når det kalde brevatnet etter reguleringen ble holdt til
bake i vekstssesongen. 
Ut fra en teoretisk betraktning blir vekstsesongen for
sinket når vassdragsregulering fører til forsinket isløs
ning i forhold til før regulering . Overingeniør Oddbjørn 
Dammerud hadde tatt for seg en del utredninger om 
disse spørsmål i forbindelse med skjønnet for Tokke
Vinjevassdragene og sett på virkningen på forproduk
sjonen. De sakkyndige pekte på at nedgang i tempera
tur førte til at inneforingen av dyra måtte forlenges 1 
dag om våren når isløsningen skjedde etter en vedva
rende godværsperiode på ca. 1 uke. I gråvær ville utsla
get bli mindre. Basert på isløsnings- og klimamålinger 
fant Dammerud at sannsynligheten for ukelangt god
vær før isløsningen var uhyre liten. 
I diskusjonen etter foredraget pekte professor Utaaker 

på at en vedvarende godværsperiode, slik han definerte 
den, ville oppstå før isløsningen hvert 3. år eller oftere. 
Virkningen for villrein har i mange år stått sentralt i de
batten om vassdragsreguleringer. Forskerne Terje 
Skogland og Eldar Gaare, samt Øystein Mølmen har i 
mange år studert virkningene av naturinngrep på vill
reinbestanden i Snøhetta og la resultatene fra disse stu
diene fram på symposiet 

Reinens trekkmønster i førhistorisk tid er relativt godt 
dokumentert bl .a. ved påviste dyregraver og fangstan
legg. I hovedtrekk foregår det et trekk vestover i april
mai og østover i september, et mønster som vi forøvrig 
finner i alle de vestlige deler av Sør-Norge. 
Da jernbanen over Dovre ble fullført i 1921 førte det til 
at den årtusen gamle trekktradisjon ble brutt idet dyra 
ikke krysset jernbanen. men holdt seg hele tiden vest 
for denne. Ikke før i 1956 krysset dyra igjen linjen. Det 
året var det 140 % av normal snøakkumulasjon og bei
tene vest for jernbanen var helt nedslitt etter flere års 
overbeiting. 

Også reinens forhold til kraftledninger er studert En 
kraftledning som i 1962 ble bygget langs vestsida av 
Aursjøen og Osensjøen viste seg å bli en total barriere 
for simleflokkene i Snøhetta. Etter at den ble bygget har 
ikke simler kalvet eller overvintret vest for linjen. 
Skogland, Gaare og Mølmen diskuterer generelt de fak
torer som bestemmer reinens utbredelse og levedyktig
het. Viktigst i denne forbindelse er klima og topografi i 



utbredelsesområdet, bestandstørrelsen og dyras bio
top- og plantevalg. 
Det synes klart at de beste sommerbeiteområdene er 
vest for Aursjøen og at de beste vinterbeitene er i 
Knutshøområdet øst for jernbanen. Antakelig skaper de 
mange fysiske inngrep jernbane, veg , kraftledning og 
reguleringsmagasin større og mindre barrierer som 
hindrer rein i å utnytte disse optimale områdene. Simle
ne som beiter innenfor disse barrierene har en lavere 
kalveproduksjon enn dem (6300 stk.) som overvinner 
barrieren og har vinterområdet i Knutshø. Snøhetta
reinen har den laveste produksjon i Norge og det antas 
at manglende utnytting av de optimale beiteområdene 
er skyld i dette. 
I diskusjonen ble det stilt spørsmål om det kunne være 
beiteforholdene mer enn fysiske inngrep som hadde 
ført til at reinen ikke passerte de ulike barrierer, men 
dette ble avvist av Gaare som pekte på at beitet var do
kumentert å være bedre i de ubenyttete enn i de benyt
tete områder. 
Loyd Villmo tok for seg virkninger ved tap av beiteareal 
ved kraftutbygginger. Han pekte på at reinen i barmarks
perioder er sterkt selektiv ved valg av beiteplanter og at 
beit ingen derfor foregår over store areal. Utbygging av 
vegnettet, turistanlegg, industri og gruveanlegg m.v er 
naturinngrep i tillegg til vassdragsreguleringer som vir
ker negativt for tamreindriften. I likhet med bl.a. Eriks
son, pekte Villmo på at det er langs vassdragene vi har 
de mest produktive arealer og derfor får den mest in-

lense reinbeiting. Arealene langs vassdrag og i lavere
liggende våtmarksområder blir tidlig snøbare og betyr 
derfor meget som proteinkilde for reinen etter en lang 
vinter på lavdiett. 
Med eksempel fra Åbjørautbyggingen på Sør-Helgeland 
viste Villmo hvorledes tamreindriften kan bli berørt av 
kraftutbygging. Ved et av reguleringsmagasinene, Øvre 
Kalvvatn, har den sakkyndige for skjønnet beregnet at 
4,2 km2 blir neddemme! og at dette innebærer et tap på 
17 560 f.e. (forenheter) grønnbeite og 12 500 f.e. lavbei
te. Skjønnsretten sa at det var lavbeite som er mini
mumsfaktoren i området og at neddemmingen fører til 
tapt vinterbeite for 140 rein årlig. 
Under diskusjonen fortalte Erling Lyftingsmo at ved re
guleringen av Røssvatn mistet Røssåga reinbeitedistrikt 
5000 da av de sikreste vinterbeitene sine med den føl
ge at reindriften i området ble lagt ned etter kort tid. 
Dersom reintallet skal bli opprettholdt ved slike inngrep 
må reineierne sikres nye vinterbeiter i andre områder. 
Dette er ikke mulig uten ekspropriasjon. 
Overingeniør Syver Roen tok for seg temaet vassdrags
reguleringer og endrete isforhold. 
I innsjøer med liten økning i vanngjennomstrømmingen 
om vinteren vil endringene i isforholdene være små. Blir 
gjennomstrømmingen endret vil vi få endrete isforhold, 
men endringen avhenger sterkt av vanntemperatur og 
topografi i sjøen. Når relativt varmt vann (0,2-4,0°C) 
strømmer inn i sjøen, vil innløpsosen kunne bli isfri . 
Vannmassene vil ofte strømme gjennom sjøen i et skikt 
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nede i vannmassene der innsjøvannet og det innløpen
de vannet har samme temperatur. Isen på sjøen vil lett 
kunne svekkes ved sund eller andre innsnevringer. 
Der kaldt elvevann (0-0,2°C) kommer inn i sjøen, vil 
dette legge seg i et skikt kloss under isen, over det var
me innsjøvannet. Det vil ofte være små virkninger ved 
dette, men noe tidligere islegging enn i normaltilstan
den kan forekomme. 
Når et islagt reguleringsmagasin tappes, vil det oppstå 
sprekker i isen. Nær land kan det da dannes farlige 
sprekker over hulrom eller over vann. Det har hendt at 
rein har omkommet ved å falle i slike sprekker, men det 
er svært sjelden. 
På elvestrekninger med økt vintervannføring vil en ofte 
få et mindre stabilt isdekke enn før reguleringen. Varmt 
vann fra magasinenes dypere lag eller fra tunneler vil 
ofte føre til manglende islegging på lengre strekninger, 
noe som gir større luftfuktighet og fare for frostrøyk. 
Elvestrekninger med redusert vintervannføring vil få tid
ligere islegging enn før regulering, noe som oftest er po
sitivt. Der store grunnvannsstrømmer kommer inn i en 
elv med liten vannføring vil vi få dårlige isforhold. 
For hjortevilt vil innløps- og utløpsosene, enkelte elve
strekninger, samt isen på regulerte vatn nær bratte 
strandsoner være de områdene der det er størst fare 
for å gå gjennom isen. 
Ornitolog Gunnar Lid omtalte virkninger på fuglefau
naen ved permanente vannstandhevninger med opp
demmingen av Bamselitjern på Beitostølen som eks-

empel. Tjernet ble etablert ved en 150 m lang og 6 m 
høy dam med en vannflate på 100 da. 
Ifølge Lid økte fuglebestanden vesentlig de første årene 
etter oppdemmingen. Vannfugler som krikkand, rødstilk 
og strandsnipe ble påvist hekkende ved tjernet. Det ble 
også hengt ut fuglekasser, og dette sammen med gode 
naturbetingelser førte til en stor spurvefuglbestand. De 
dominerende artene var hagefluesnapper, lauvsanger, 
gråsisik, bjørkefink og bokfink. 
Også andre steder i Norge er det foretatt permanente 
vannstandshevninger med god virkning for fuglelivet (si
dene 30 og 31). I utlandet, særlig USA og Vest-Tyskland, 
har man klart å kompensere for nedgangen i vannfugl
bestanden ved å bygge sekundærdammer i tilløpselver 
til reguleringsmagasin . 
Under diskusjonen ble det påpekt at selv om det ikke 
foretas andre endringer i miljøet, så vil bestanden av 
svart-hvit fluesnapper øke når fuglekasser henges ut. 
Norges viktigste småviltart er lirypa, og vitenskapelig 
leder Svein Myrberget holdt foredrag om hva neddem
ming av areal betyr for rypebestandene. 
På tross av at lirypa kanskje er vår mest studerte viltart , 
er det ikke foretatt undersøkelser som klart illustrerer 
problemstillingen. Ut fra generell kunnskap kan vi si at 
rypa velger de terrengdeler som best dekker dens be
hov og at arealene med tett bestand sannsynligvis er 
gunstige for bestanden, mens de med lav bestand er 
dårlige. Tettheten er styrt av en rekke faktorer, bl.a. er 
rypa en territoriehevdende art. 



Myrberget drøftet ulike hypoteser for de bestandsregu
lerende faktorene hos lirype, og det må konstateres at 
på dette feltet er det ikke mye vi vet . Ut fra generell 
kunnskap antas det at dersom de areal som er best for 
lirypa neddemmes, vil dette få negative effekter på be
standen. Vi kjenner ikke til hvilke årstider som er de kri
tiske for rypebestanden og det går ikke an å si at % -vis 
nedgang i bestanden er lik % tapt areal. Myrberget et
terlyste til slutt grundige undersøkelser ved en enkelt 
vassdragsregulering hvor en starter tidlig i forprosjekt
perioden og følger bestanden kontinuerlig til noen år 
etter at anleggsarbeidet er avsluttet. 

En av de viktigste vassdragsreguleringsundersøkelser 
som er foretatt i Norge er Arne Moksnes' studier av 
fuglebestanden ved Nesjøen i Tydal. 
Nedalsmyrene var lenge kjent som et viktig våtmarks
område, men ble neddemt i 1970 ved etableringen av 
Nesjøen. Registreringen av fuglefaunaen pågikk særlig 
i årene 1967-1974. 
Nesjøen ligger i Sør-Trøndelag med HRV kote 729. 
Vegetasjonen i det neddemte området besto av store 
myrområder med vanndammer og små tjern (starr- og 
bjønnskjeggmyr) torvmyrer og tørre rabber D. Fugle
bestanden ble registrert i 4 prøvefelt ved kartmetoden 
og i større områder ved linjetaksering. 

Undersøkelsene viste bl.a. at det er store årlige varia
sjoner i hekkebestanden av spurvefugl i fjellbjørkesko-

gen i Nedalen, mens fuglesamfunnet i myrområdene 
(spurve- og vadefugl) var langt mer stabilt. 
Etter regulering viste andefuglbestanden de første 2 
årene en økning som er parallell til den demmingseffekt 
som er kjent for fiske i regulerte vatn. Deretter reduse
res bestanden raskt mot det nivå som var før regule
ring. Da, i 197 4, sluttet registreringene av andefugl be
standen. 
Også vadefuglbestanden viste en økning etter regule
ring, men denne tok ikke til før i 1972, dvs. etter 2 år. 
Det antas at sterk økning av fjærmygg i strandsonen 
var hovedårsaken til økningen. 
Registreringene fortsatte etter 197 4 i mindre omfang. 
Fuglesamfunnene viser en sakte forandring i sammen
setning og bestand av den enkelte art. 
Bestanden av sandlo (forside) øker i takt med forekoms
tene av stein- og grusstrender. Temmincksnipe viser en 
tilsvarende utvikling og synes å være en karakterart for 
de svarte myr- og sumpflatene som er typisk i flate re
guleringssoner. Andre arter, bl.a. svømmesnipe, brus
hane (sidene 40 og 41) og den sjeldne fjellmyrløperen 
viser tilbakegang og er på vei ut. 
Brushane var den eneste arten som gjorde forsøk på å 
hekke i nye områder da Nesjøen oversvømte de tradi
sjonelle hekke-lokaliteter. Forsøket var mislykket og ble 
bare registrert i 1971 . 

Det må påpekes at undersøkelsen sammenlikner fugle
bestanden i de samme områdene før og etter regulerin-
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gen. Fuglebestanden på de areal som ble neddemt reg
nes som tapt. 
Småviltartenes reaksjon på vassdragsreguleringer er 
ofte omtalt , men vanskelige å studere. Hovedvanskel ig
hetene består i at bestandsstørrelsene er antatt å veks
le årlig med opptil flere hundre prosent, gjerne i 3-4 år 
syklus kombinert med at det blir for lite tidsrom å foreta 
studiene over (side 44). Som en innledning til diskusjo
nen trakk Odd Kjos-Hanssen fram en del resultater ba
sert på enkle registreringer ved reguleringsmagasin og 
kontrollfelt i noen år. 
Hovedkonklusjonen var at ved regulering av et vann blir 
det dannet en strandsone (side 28) som tiltrekker seg 
fuglearter som ellers ikke ville vært i området. For sand
lo er forholdet varig (forside), mens for andre arter, 
f.eks. myrsnipe og rødstilk, vil dette vare, i alle fall så 
lenge organisk materiale ligger og råtner i den nye 
strandsonen. Som også Moksnes var inne på, ble det 
pekt på at den store mengde fjærmygg hadde betyd
ning som næring. 
Strandsonen i uregulerte vann vil oftest være svært 
smal. Der vann i skogområder blir regulert, vil det dan
nes en ny bred strandsone som brukes som «trekkveg» 
både av hare, rev, rein og elg. 
Under diskusjonen nevnte Reidar Hindrum at særlig der 
myr og vanndammer utgjør den nye strandsonen kan 
det observeres mye andefugl. Altevatn i Troms er et 
eksempel på dette. Her er det både før hekkesesongen 
og i mytetiden store mengder dykk- og gressender. 

Det ble forøvrig pekt på at man ved oppdemming taper 
naturlige biotoper, og at vi nå viser hvorledes enkelte 
viltarter tar i bruk de nye biotopene. Det er ikke holde
punkt for å hevde at en oppdemming er positiv for viltet 
sett under ett. 

3. REGULERTE ELVER 

Som et ledd i Terskelprosjektet , (sidene 32 og 33) et 
samarbeidsprosjekt som var organisert av NVE-Vass
dragsdirektoratet, undersøkte Gunnar Lid laksender i 
Hallingdalselva. Konklusjonen på undersøkelsen var 
bl.a. at de voksne laksendene så ut til å leve av ørret på 
15-20 cm lengde, mens ungfuglene spiste småørret og 
ørekyt. 
For Hallingdalselva har amanuensis Leif Lien gjort en 
beregning som viser at laksender på en 3,2 km lang 
elvestrekning i 1978 tok ca. 16.000 ørret mellom 15-20 
cm. Det er det dobbelte av det en har beregnet at men
nesker kan ha fisket på den samme strekningen. 
Under diskusjonen sa vi ltkonsulent Øistein Overein at 
det i Barduelva var en stor mengde laksender om vinte
ren og at dette av fiskeribiologene ble ansett å være en 
så alvorlig beskatningsfaktor at det var tatt til orde for å 
redusere laksandbestanden. Reidar Hindrum pekte på 
at siden laksendene ikke var stasjonære i Barduelva, 
ville en beskatning ha liten virkning. 
Ornitolog Alv Ottar Folkestad opplyste i diskusjonen at 



det var stor forskjell på næringsvalget hos laksand og 
siland. Mens laksanda spiser hovedsakelig laksefisk, så 
spiser silanda særlig stingsild og ørekyt. 
Beveren er sterkt knyttet til elver og vatn og er også 
kjent som dambygger om enn i liten målstokk. Konser
vator Peter Valeur orienterte om bever i regulerte vass
drag. Etter å ha gitt en fyldig orientering om beverens 
økologi sa han at det viktigste for beveren er å ha kon
stant vannstand i det vann som beverboligen lå ved. 
Fører reguleringen til vannstandsvariasjoner i noen 
utstrekning vil beveren forsvinne. 3 m variasjon er for 
mye (Mannflåvatnet, Mandal). Forøvrig er beveren til
pasningsdyktig og finner ofte leveområder i sideelvene 
til regulerte vassdrag, samt i loner mellom magasinene. 
Neddemming av areal gir tap av vinternæring og an
leggsperiodene kan også virke negativt på beveren. 
Oteren er en truet art i Europa, og Norge har et ansvar 
for vern av arten siden Nord-Norge er et av de få steder 
hvor bestanden ennå er livskraftig. Svein Myrberget på
pekte dette og sa videre at siden oteren lever av fisk og 
krepsdyr, samt at den er var for forstyrrelser, er den 
særlig utsatt ved vassdragsreguleringer. 

4. KRAFTLEDNINGER 

Kraftledningsgatene representerer etter hvert et bety
delig areal i Norge. Det vil være ønskelig med en skjøt
sel av vegetasjonen i gatene som gir optimal utnyttelse 
for viltet. Som et ledd i å bringe frem kunnskap om det
te, orienterte viltstellkonsulent Hans Inge Lund-Tangen 
om biotopendringer på hogstflater (sidene 35 og 39). 
Det vil være svært mange faktorer som vil påvirke den 
betydning hogstflatene har for flora og fauna. Her kan 
nevnes flatenes størrelse, markbehandling og treslags
valg ved nyplanting, samt høyde over havet, topografi, 
jordbunnsforhold m.m. Om ønskelig kan man ved hogs
ten langt på veg styre mange av de faktorer som påvir
ker flatenes betydning for viltet. 
Lund-Tangen pekte på hvorledes de enkelte skogtil
stander utnyttes av viltet. I det store og hele er et variert 
skogbilde det gunstigste. 
I Hedmark er det utarbeidet en ny modell for skjøtsel av 
vegetasjon i kraftledningsgater. Fylkesskogmester Bir
ger Strømsøe orienterte om denne. Hensikten er å øke 
produksjon av viltmat i kraftgatene og samtidig reduse
re dagens kostnader med å holde gatene ryddet. 
Grana er det simpleste elgbeitet, og planen innebærer 
å fjerne all gran og furu over 2 m høyde. Andre furutrær 
«halshogges» for å holde mest mulig av baret lavt. Einer 
og lauvtrær blir stort sett spart. Høyt oppkvistete lauv
trær blir «halshogget» mens or og bjørk i tette bestander 
blir kappet til vanlig stubbehøyde (side 39). 
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Målet er å bygge opp en lauvdominert krattskog på de 
beste bonitetene og en furu- eller einerdominert vegeta
sjon på de dårligere markene. Det er vinterbeite for elg 
og rådyr som skal produseres først og fremst. Derfor 
bør en starte i de områder en pEi forhånd vet at disse ar
tene finnes om vinteren. Gjødsling vil øke produksjonen 
og næringsinnholdet i vegetasjonen (sidene 34, 35, 36, 
37 og 38). 

Beregninger av kostnadene viser at en viltvennlig skjøt
sel antakelig blir rimeligere enn den ordinære som 
f.eks. Hedmark Energiverk har drevet hittil . Årsaken til 
det er at man bevisst lar lavtvoksende busker stå igjen, 
mens de høytvoksende blir fjernet. 
Strømsøe avsluttet med å si at bl.a. kraftverkene, skog
eierne, viltmyndighetene og skogbrannvesenet var in
stitusjoner som burde bidra til at «Hedmarksmodellen» 
blir satt ut i livet. 

Det er vel kjent at fugl flyr mot kraftledninger og drepes, 
men omfanget av dette er vanskelig å skaffe opplysnin
ger om. Jaktloven av 1951 hadde en bestemmelse som 
sa at selvdødt vilt var Viltfondets eiendom. Dersom fin
nerne søkte om å få beholde hva de hadde funnet , ble 
det vanligvis gitt tillatelse til dette. Det ble årlig søkt om 
å beholde ca. 160 rovfugl og ugler, og Odd Kjos
Hanssen la frem opplysninger om hvilke dødsårsaker 
som var oppgitt for disse fuglene. Nesten alle norske 
rovfugl og ugler er på lista. Tallene viser at ca. 2/5 av 
alle funne hønsehauker og ca. 1 /4 av alle havørner, 

spurvehauker, kongeørner, hornugler og kattugler dre
pes av kraftlinjer. 
2/3 av alle hubroer er drept av kraftledninger og under 
diskusjonen pekte Alv Ottar Folkestad på at en stor del 
av dette skyldtes at hubroene ofte satt på linjemastene 
og strakk ut vingene slik at de kortsluttet ledningsfa
sene. 
Odd Kjos-Hanssen la også frem resultater fra en kvanti
tativ registrering av fugl funnet under kraftledninger i 
enkelte områder i Sør-Norges fjellstrøk. Datagrunnlaget 
viste seg å være lite og det ble under 275 kV-linjene 
funnet 1 kråke på ca. 100 døgnkm, mens det under 
20-60 kV-linjer ble funnet 1 rype på ca. 150 døgnkm. 
Andre undersøkelser viser imidlertid at det avgjørende 
er hvor stor fuglebestand det er i området der linja er 
lagt. De ovennevnte linjestrekninger ligger neppe i spe
sielt attraktive fuglebiotoper. 
Det var også foretatt registreringer av hvorledes bl.a. 
villreinen i Setesdals Vesthei reagerte på kraftledninger. 
Resultatene viser at enkelte ledninger ikke har noen 
barrierevirkning for reinen i det hele tatt, mens et eks
empel , 275 kV Kvandal-Songa, tydet på at det var en 
viss barrierevirkning som i alle fall var forbi 5 år etter at 
ledningen var bygget (omslagets bakside). 
Sangsvaner er antakelig den fugleart som i størst om
fang flyr mot kraftledninger og blir skadet eller drept. Av 
de fugl OVF får søknad fra finnere om å få beholde er 
over halvparten av svanene drept av kraftledninger. Alv 
Ottar Folkestad har studert kraftlinjekollisjoner som 



drapsfaktor for overvintrende sangsvaner i Møre og 
Romsdal og fortalte om dette på viltsymposiet. 
Undersøkelser i Storbritannia viser at av 1050 døde 
sangsvaner var 45 % drept av kraftledninger, mens av 
en bestand på 70 svaner ble 21 (30 % ) drept i løpet av 2 
måneder på en 400 m lang strekning. 
I Møre og Romsdal er 47 funn av døde sangsvaner regi
strert. Av disse var ca. 75 % trolig drept av kraftlednin
ger. Folkestad har data som tyder på at opp mot ca. 
10 % av den årlige svanebestanden blir drept på denne 
måten. Undersøkelser fra andre land tyder på tidvis 
enda større tap. 
Data tyder på at tapene i milde vintre med god tilgang 
på beiteplasser er relativt små, mens de i strenge vintre 
er større. 
På grunn av disse store tapene har ulike tiltak vært 
prøvd, bl.a. fargemerking av ledningen med plastrem
ser o.l. Merkingen er imidlertid dyr og den kraftige far
gen taper seg etter noen år. 
Folkestad la frem en skisse som viser hvorledes kolli
sjonsutsatte punkter fordeler seg i forhold til terrengfor
masjonene og svanenes bruk av området. Punktene er 
først og fremst langs vassdrag med gode beite- og opp
holdsområder. Dessuten sund og viker og daler mellom 
vassdrag. Lokalt kjente ornitologer, medlemmer av vilt
nemnda m.m. vil som oftest kunne fortelle hvor de vik
tigste svanetrekkene i et område går. På tvers av disse 
bør det ikke bygges kraftlinjespenn. 
Under diskusjonen ble bl.a. noen merkemetoder omtalt. 

Videre ble det presentert en oversikt over de ulike led
ningstyper som finnes. Det var enighet om at de ulike 
typene hadde forskjellig virkning på viltartene. 

5. ANLEGGSVEGER 

Anleggsveger (side 29) er av mange betraktet som det 
inngrep ved vassdragsregulering som har størst virk
ning på viltinteressene, men forholdene kan variere me
get ved de ulike utbyggingsprosjekt. Odd Kjos-Hanssen 
behandlet dette tema generelt og la frem resultat fra 
trafikktellinger på anleggsveger under og etter kraftut
bygging. 
Virkningen på viltet av en veg kan deles i fysisk og trafi
kal virkning. Fysisk vil vegen kunne beslaglegge viktige 
biotoper eller ved skjæringer o.l. danne hinder for stor
vilttrekk. Trafikken på vegen har betydning som dødelig
hetsfaktor og som forstyrrende moment. Det er det 
siste som er viktig i viltsammenheng i Norge. 
Fuglevilt som forstyrres vil kunne få avbrutt det atferds
mønster som skal beskytte egg og kyllinger mot å bli 
tatt av rovdyr m.m. At vegtrafikk kan hindre villreintrekk 
kjenner vi bl.a. fra Hardangervidda. 
Trafikken på anleggsvegene kan være stor. På Tinn
hølenvegen, Hardangervidda (side 29), er det beregnet 
at det i 1978 passerte 12500 biler hvilket er 164 stk.I 
døgn i sesongen. Tallet antas å bli halvert etter at bom
penger er innført. Ulla-Førre anleggets hovedveg, 
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Storevatnvegen, har hatt jevn økning av turist- og an
leggstrafikk de siste årene. I 1979 passerte ca. 41 000 
biler i den snøbare årstid, dvs. ca. 317 stk./døgn. 
Anleggsvegene kan også føre til lettet atkomst og bedre 
utnyttelse av vilt- og fiskeressursene enn før regulering. 
Ulovlig jakt og fiske vil også kunne øke som følge av let
tet atkomst. Anleggsvegen bidrar på sett og vis til at fjel
let blir «mindre». Av hensyn til viltinteressene vil det ofte 
være riktig å stenge vegen for unødig biltrafikk med 
bom. Hvor denne skal settes vil ofte være omdiskutert. 
Et prinsipp kan være at almenheten skal få kjøre opp til 
fjells, men ikke innover fjellviddene. 
Vegbygging griper ofte sterkt inn i dyr og menneskers 
atferd. Amanuensene Ivar Mysterud og Eivind Østbye 
behandlet vegen som økosystemfaktor ut fra teoretiske 
og praktiske synspunkter. Et viktig moment er at veger 
gir økt aksjonsradius for individer av dyr og mennesker. 
For rev kan et skispor betraktes som en veg. Siden 
reven følger skispor for å spare energi, kan mange ski
spor føre til økt jaktpress på de arter som inngår i 
revens næring. Tilsvarende vil en anleggsveg føre til økt 
forstyrrelse i naturen. 
Mysterud og Østbye peker også på vegtrafikkens for
styrrende betydning for utviklete atferdsmønstre som 
skal beskytte mot tap av egg og unger. Videre kjenner vi 
til at amerikansk hjort unngår å bruke større vegers 
nærområde (side 43). Tilsvarende forhold har vi etter alt 
å dømme i Vassfaret der utbygging av skogsbilveger 
antas å ha ført til nedgang i bjørnestammen. 

Det er viktig å være oppmerksom på at bygging av 
veger fører til at det blir større menneskelig bruk av de 
områder som nås fra vegen. For mange av de mennes
kelige aktiviteter er dette positivt, men overfor viltartene 
vil økt bruk av vegen føre til økt konkurranse om bruk av 
areal. 

6. STEINTIPPER 

Tunneldriften ved kraftverksutbygging fører til over
skudd av steinmasser. Knut Ove Hillestad har i lang tid 
arbeidet med plassering og vegetasjonsetablering på 
steintipper og i massetak (sidene 34, 36 og 37). 
Det tas sikte på at de nye arealene skal gli inn som sta
bile og naturlige deler i det framtidige landskapet. 
De kunnskaper og ressurser en har idag, gjør at en i 
stor grad kan tilpasse tipper og massetak til ulike natur
typer. 
Det har vist seg at vegetasjonsetableringen kan forsin
kes av at sau og andre beitedyr oppsøker steintippene i 
stort omfang fordi vegetasjon på tippen ofte er mer næ
ringsrik enn omgivelsene. Viltets bruk av steintipper ble 
omtalt av Odd Kjos-Hanssen. Mange arter utnytter 
steintippene, først og fremst til beiting. Vi kjenner til at 
elg kan foreta hard nedbeiting av f.eks. plantete furu
trær (sidene 38 og 39). Rein beiter gjerne på steintippe
ne om våren siden tippene ofte blir tidlig snøbare. 
Harens beiting på enkelte steintipper i Øst-Norges fjell-



og dalstrøk er påfallende. Registreringer av hareekskre
menter på enkelte tipper har vist en tetthet på ca. 200 
ekskrementer/10 m2 tilfeldig utlagt prøveflate. Beitingen 
foregår særlig i perioden april-juni. 
På Vestlandet har ikke steintippene noe tilsvarende om
fang av harebeiting, antakelig på grunn av større gras
innslag i den naturlige markvegetasjon. 

7. SPØRREUNDERSØKELSE OM 
MILJØVIRKNING AV VANNKRAFT· 
UTBYGGING 

Statistisk sentralbyrå har foretatt en undersøkelse om 
miljøvirkninger av vannkraftutbygging. Førstesekretær 
Tore Killingland orienterte om undersøkelsen med ho
vedvekt på vilt- og jaktdelen. 
Opplegget var å sende ut et spørreskjema til vilt- og inn
landsfiskenemnder, jeger- og fiskerforeninger, grunn
eiere m.m. for å få rede på hvorledes vilt- og fiskeforhol
dene var påvirket av vassdragsreguleringer. Spørre
skjemaet ble presentert på symposiet og Killingland 
refererte en del resultater fra en prøveundersøkelse i. 
Finnmark. 
Resultatene viste at det neppe var mulig å skaffe disse 
opplysningene ved å sende ut et spørreskjema. Under 
diskusjonen ble det fra en lang rekke talere påpekt det 
umulige ved oppgaven, og så vidt en kjenner til skal vilt
og jaktsiden av undersøkelsen være foreløpig skrinlagt. 

8.FORUNDERSØKELSER 

Forundersøkelser er de undersøkelser som en kraftut
bygger med hjemmel i vassdragsreguleringslovens § 5 
plikter å foreta før en konsesjonssøknad kan tas opp til 
behandling av myndighetene. 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk er med hjemmel i 
lov om viltet av 29. mai 1981 forvaltningsmyndighet for 
viltet, dvs. alle fugler og landpattedyr, krypdyr og amfi
bier. 
Omfanget av forundersøkelsene har i lang tid vært dis
kutert mellom enkeltpersoner, institusjoner og de myn
digheter som har ansvar for å vurdere de ulike deler og 
fagområder som blir omtalt i en konsesjonssøknad. Det 
vil føre for langt å gjengi de enkelte synspunkter som 
kom frem på Leangkoll-symposiet. I referatet er imidler
tid dette tema vist stor oppmerksomhet. 
Forsøksleder Tor B. Gunnerød tok for seg temaet gene
relt og spesielt DVF's rammer for de viltbiologiske 
undersøkelsene. DVF har siden 1975 hatt generelle ret
ningslinjer for omfanget og innhold av forundersøkelser 
av viltinteressene, bygget på NVE-Vassdragsdirektora
tets rundskriv nr. 36 av 15.1.197 4. 
DVF krever bl.a. at rapportene skal ha en faktadel som 
beskriver vilt og brukerforholdene slik de er før inngrep. 
Det skal utarbeides et viltområdekart for nedbørfeltet. 
Omfanget av jakt og evtuelt annen bruk av viltressurse
ne skal beskrives, gjerne ledsaget av et kart som viser 
fordelingen i området. 

17 



18 

Den planlagte regulerings antatte virkninger på viltinter
essene behandles i en egen vurderingsdel av rappor
ten. Til denne hører også med en beskrivelse av even
tuelle tiltak for å motvirke skadevirkninger og forslag til 
konsesjonsvilkår i denne forbindelse. 
Vilkonsulent Øystein Overrein og Ole Reitan viste eks
empler på 2 forundersøkelser som er utført av DVF
Reguleri ngsunde rsøkelsene. 
Amanuensene Eivind Østbye og Ivar Mysterud kom og
så med synspunkter på viltbiologiske forundersøkelser. 
Deres hovedinnvending til den nåværende praksis var 
at undersøkelsene dekker bare enkelte sektorer av vilt
begrepet og at det ikke foretas en samlet analyse av 
økosystemet før inngrep. Først da vil det være mulig i 
forskningsmessig sammenheng å studere virkningene 
av vassdragsreguleringer. 
Dagens forundersøkelser har større ressurser enn for 
10 år siden, men etter Østbyes og Mysteruds mening 
vet vi idag ikke mer om hva som bør undersøkes for å 
kunne forutsi virkningene enn tidligere. 
En veg å gå vil være å få en grundig systemøkologisk 
undersøkelse av et utbyggingsprosjekt. Minste under
søkelsestid før utbygging må være 3-4 år. Da vil vi få 
erfaring som kan benyttes ved vurdering av fremtidige 
utbyggingsprosjekt. Foruten de viltområdekart som 
DVF utarbeider, må det utarbeides og brukes geolo
giske kart og vegetasjonskart etter de modeller som 
bl.a. er laget ved Distriktshøgskolen i Telemark. Når 
konsekvensanalysene lages er det nødvendig at alle 

fagfolkene går sammen om arbeidet. Det må skilles 
mellom den faglige og politiske delen av konsekvens
analysene. 
Knut Rønniksen, NVE-Statskraftverkene, kom med 
kraftutbyggerens syn på forundersøkelsene. Han pekte 
på at Statskraftverkene i perioden 1975-79 hadde be
talt 114 mill. kr. i gjennomsnitt for viltundersøkelser ved 
Nordlandsprosjektene. Han stilte spørsmål om det var 
riktig å satse så mye på denne sektoren. Det er begren
sete ressurser både av penger og fagfolk. 
Rønniksen ønsket oppdeling av undersøkelsene i en 
fase der man får en grov kartlegging av de berørte in
teresser, og en neste fase med nøyere undersøkelse av 
de viktigste interesser som kommer i konflikt med ut
byggingsplanene. Det ble videre understreket at rap
portene måtte ha et språk som politikere og ikke-fagfolk 
forsto, og at fagfolkene i konsekvensanalysen ikke måt
te uttale seg om politiske spørsmål. 



9. HVA VET VI OG HVA BØR VI VITE? 

Symposiet ble avsluttet med en omfattende diskusjon 
om hva som var status og hva som nå burde skje på 
fagfeltet. Representanter fra kraftutbyggersiden og 
NVE pekte på at det kanskje sto bedre til med kunnskap 
enn mange forskere ga inntrykk av. I alle fall burde det 
være relativt enkelt å skaffe frem en del kunnskap på 
bakgrunn av de mange undersøkelser som var foretatt i 
årenes løp. 
Fra enkelte forskerhold ble det påpekt at dagens grunn
lag var for dårlig å trekke konklusjoner på. Et problem 
er at for de fleste - om ikke alle - viltartene så kjenner 
vi ikke engang til hva som er minimumsfaktoren for be
standstørrelse og produksjon i naturtilstanden. At det 
da også er vanskelig å finne virkningene av vassdrags
reguleringene er selvsagt. Det var enighet om at det 
ikke var kraftutbyggernes ansvar å bygge opp den ge
nerelle kunnskap om de norske viltartene. 
Forundersøkelsene slik de utføres idag er bundet av de 
tidsrammer som vassdragsreguleringsloven og utbyg
geren setter opp. Fra OVF-hold ble det hevdet at om
fanget ble holdt til hva som var nødvendig for å avgjøre 
konsesjonsspørsmålet og lage forslag til konsesjonsvil
kår. Detaljer som utbyggerne så som uvesentlige kun
ne være nyttige for fagmyndighetene ved behandling av 
søknadene. 
Det var enighet på biologsiden om at dagens forunder
søkelser ikke gir noe godt fundament for forskning om 

reguleringsvirkninger. Det ble imidlertid hevdet fra 
OVF-hold at forundersøkelser, med det omfang som 
f.eks. Østbye gikk inn for, var helt urealistisk i dagens si
tuasjon . Til det er både tids - og økonomiske rammer for 
snevre. Andre mener de samme rammer er alt for vide i 
forhold til det behov det er for viltundersøkelser ved 
vassdragsreguleringer. 
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20 Boken «Vassdragsreguleringers virkninger på vilt» som er grunnlaget for denne publikasjonen. 

The book The Effects of Watercourse Regulation on Wild/Ile upon which th1s publicat1on is based. 
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10. INNHOLDSLISTE FRA SYMPOSIEREFERATET 

Helge Vikan: Åpning 
I. REGULERINGSMAGASIN 
Ordstyrer: Tor B. Gunnerød 
K. Utaaker: Lokale klimaendringer som følge 
av vassdragsreguleringer 
0. Eriksson: Forandringer av renbetesfbrhållandena 
vintertid langs reglerade vattendrag 
0. Kjos-Hanssen: Vekstendringer hos bjørk ved 
Rauddalsmagasinet, Skjåk 
0. Dammerud: Virkning av vassdragsreguleringer 
på forproduksjon 
T. Skogland, E. Gaare, Ø Mølmen: Virkninger av 
naturinngrep på villreinbestanden i Snøhetta 
L. Vil/mo: Virkninger for tamreindriften ved tap 
av beiteareal ved kraftutbygginger 
S. Roen: Vassdragsreguleringer og endrede isforhold 
Diskusjon 

Ordstyrer: Odd Kjos-Hanssen 
G. Lid: Virkninger på fuglefaunaen ved 
permanente vannstandshevninger 
S. Myrberget: Hva betyr neddemming av areal for 
rypebestandene? 
A. Moksnes: Fuglebestanden ved Nesjøen i Tydal. 
0. Kjos-Hanssen: Småviltets bruk av reguleringssoner 
Diskusjon 

li. REGULERTE ELVER 
Ordstyrer: Odd Kjos-Hanssen 
G. Lid: Laksender i Hallingdalselva 
P. Valeur: Bever i regulerte vassdrag 
S. Myrberget: Oteren og vassdragsreguleringer 
Diskusjon 

111. KRAFTLINJER 
Ordstyrer: Oddbjørn Dammerud 
H. I. Lund-Tangen: Biotopendringer på hogstflater 
B. Strømsøe: Skjøtsel av vegetasjonen i 
kraftledningsgater i skog 
0. Kjos-Hanssen: Registreringer av fugl og 
pattedyr under kraftlinjer 
A. 0. Folkestad: Kraftlinjekollisjonar som 
tapsfaktor for overvintrande songsvane, 
Cygnus cygnus, i Møre og Romsdal 
Diskusjon 

IV. ANLEGGSVEGER 
Ordstyrer: Oddbjørn Dammerud 
0. Kjos-Hanssen: Bruk av anleggsveger under 
og etter kraftutbygginger 
I. Mysterud og E. Østbye: Veien som systemfaktor. 



V. STEINTIPPER 
Ordstyrer: Pål Mellquist 
K. 0. Hillestad: Vegetasjonsetablering på 
steintipper og i massetak 
0. Kjos-Hanssen: Viltets bruk av steintipper 
Diskusjon 

VI. SPØRREUNDERSØKELSE OM MILJØVIRKNING 
AV VANNKRAFTUTBYGGING 
Ordstyrer: Pål Mellquist 
T. Killing/and: Statistisk Sentralbyrås undersøkelse 
om miljøvirkninger av vannkraftutbygging. 
Spesielt om vilt og jakt 
Diskusjon 

VII. FORUNDERSØKELSER 
Ordstyrer: Pål Mellquist 
T. B. Gunnerød: DVF's rammer for forunder
søkelser av viltinteresser ved nye kraftutbygginger 
ø. Overrein: Forundersøkelser av viltinteressene 
i Nordland 
0. Reitan: Forundersøkelser av viltinteressene 
ved Meltingenvassdraget, Nord-Trøndelag 
/. Mysterud og E. Østbye: Synspunkter på 
viltbiologiske forundersøkelser i nedslagsfelter 
K. Rønniksen: Utbyggerens syn på viltbiologiske 
forundersøkelser 

VIII. AVSLUTNING 
Ordstyrer: Pål Mellquist 
Vilt og vassdragsreguleringer. Hva vet vi, 
og hva bør vi vite? 
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24 Massetak 1 Armehølen. Sysendalen. 

Ouarry at Armehølen. the Sysen Valley. 



Utløpet fra Sysenvatn før det ble demmet ned. 15. august -78. (Jfr. sidene 24 , 26 og 27.) 

The mouth of Lake Sysenvatn prior to damming. 15 August 1978. (See pp. 24, 26 and 27 .) 
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26 
Sysendammen under bygging. Skogen i dalen er fjernet. Uttak av stein, morene og grus foregår i det fremtidige magasinet. 2. september · 79. 
(Jfr. sidene 24 , 25 og 27.) 

The Sysen Dam under construction. The foresi has been removed from the valley. Ouarrying of rock , moraine and gravel is being done in the future reservoir basin. 
2 September 1979. (See pp. 24, 25 and 27.) 



Sysendammen er ferdig og magasinet er fullt . August -81 . (Jfr. sidene 24 , 25 og 26.) 27 
The Sysen Dam is completed and the reservoir is full. August 1981 . (See pp. 24, 25 and 26.) 



28 Reguleringssone i Strandavatn, Hol. 12. juni -79. 

Water regulation zone, Lake Strandavatn, Hol. 12 June 1979. 



Anleggsveger kan skape lett adkomst ti l store fjel lområder. Det kan være uheldig for viltet. Dette er vegen til Tinnhølen, Hardangervidda. 1. juli -80. 

Service access roads provide easy access to large areas of the mountains. This can prove to be unfortunate for wildlife. This is the road to Tinnhølen. on the 
Hardangervidda plateau. 1 July 1980. 



30 Utsyn mot inntaksmagasinet for N. Røssåga kraftverk. Stormyra måtte demmes ned for å få til magasinet. September -83. (Jfr . side 31 .) 

View toward the intake basin for the N. Røssåga power station. Stormyra had to be dammed up in order to build the reservoir. September 1983. (See p. 31 .) 



Del av inntaksmagasinet for N. Røssåga kraftverk . Dette inntaksmagasinet har tilnærmet konstant vannstand. Det har gitt grunnlag for et rikt fugleliv. 
September -83. (Jfr. side 30.) 

Part of the intake basin for the N. Røssåga power station. This intake basin has an almost constant water level. This provides the basis for an exceptionally rich 
birdlife. September 1983. (See page 30.) 



Elveløp med sterkt redusert vannføring. Terskel under bygging. Mandalselv. (Jfr. side 33.) 

A riverbed with drastically reduced waterflow. A weir under construction. River Mandalselv. (See p. 33.) 



Terskelen med fisketrapp på side 32 er bygget ferdig. Bassenget er fylltopp. (Jfr. side 32.) 

The weir with a fish ladder shown on page 32 has been completed. The basin has been filled . 



4 
Ferdig formet , gjødslet og tilsådd steintipp i Virvassdalen, Rana. Slike graskledde områder skaper varierte viltbiotoper. Senere vil bjørk overta slik at 
tippen får karakter som landskapet omkring. 18. juli -79. 

A completed rock tip in the Virvassdalen Valley, Rana. It has been shaped, fertilized and sown. Such grass-covered areas create varied wildlife biotopes. Eventually 
birch trees will take over, allowing the area to blend completely with the surrounding landscape. 18 July 1979. 



Massetak, som her, og steintipper, kan vokse til med variert vegetasjon som gir mat og skjul for mange viltarter. 1. juli . 76. 

Ouarries, such as this one, and rock tips can produce a varied vegetation that can give food and shelter to a number of wildlife species. 1 July 1976. 



36 Steintipp ferdig formet og for det meste dekket med et tynt lag humusholdig masse. Ana-Sira kraftverk 7. april -72. (Jfr. side 37.) 

A rock tip after being shaped. It is almost completely covered bya thin layer of soil thai is rich in humus. Ana-Sira power station. 7 April 1972. (See p. 37.) 



Tippen på side 14 ble delvis tilplantet med furu (Pinus sylvestris) som her har fått anseelige dimensjoner. Elg har ikke besøkt området. Rådyr er observert. 
6. april -83. 

The rock tip on page 14 was partially planted with Scots pine (Pinus sylvestris) which has grown considerably. Moose have not yet visited the area, but deer have 
been sighted. 6 April 1983. 
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Furu (Pinus sylvestris) plantet på steintipp i Hall ingdal. Den rakk å bl i så høy at 
toppen slapp heldig fra det da elgen satte igang beiting. 30. august · 77. (Jfr. side 39.) 

Scots pine (Pinus sylvestris) planted on a rock tip in Hallingda l. These trees grew so 
quickly that the tops escaped being damaged when moose began grazing here . 

... 

Furu og annen egnet vegetasjon i kraftledningsgate er «toppet» for å gi 
vinterbeite for elgen. 

Pine and other well ·adapted vegetation in the power line alleys have been 
trimmed in order to provide winter grazing for moose. 





40 
Brushaner (Phi lomachus pugnax) som spil ler på damkronen ved Hestefoss kraftverk i Pasvik. Fuglene ses som små mørke punkter. 28. mai -79. 
(Jfr. side 41 .) 

Ruffs (Philomachus pugnax) show off on the top of the dam at the Hestefoss power station in Pasvik. 28 May 1979. (See p. 41 .) 



Nærbilde av spillplassen vist på side 20. Grusen er opptråkket. 28. mai -79. 41 
Close-up of the ruff mating grounds shown on page 20. The gravel is well-trodden. 28 May 1979. 



Mange fuglearter går godt sammen med mennesket. 
Her har måker bygget reir på rekkverket ved utløpet 
fra Sarp kraftverk, Sarpsborg. 25. mai -83. 

Many species of birds get on well with people. Here 
seagul ls have built their nests on the railings by the out
let zone of the Sarp power stations, Sarpsborg. 25 May 
1983 . ... 

På Vestlandet beiter hjort mye på innmark og viser 
derfor stor tilpassing til menneskelig virksomhet. 

In western Norway stagsotten graze on local fields and 
have been shown to adapt well to human activity . 

.... 





Død lemen på anleggsveg. De fleste år opptrer lemen 
1 forholdsvis begrenset antall. Men hvert 3-4 år øker 
antallet kolossalt - lemenår. Dette er en velkjent 
del av det naturlige mønsteret for mange mindre 
dyrearter. Derfor kan det være vanskelig å Skjelne 
mellom virkninger av menneskelig aktivitet og naturlige 
variasjoner i natur og landskap. 

A dead Norway lemming (Lemmus lemmus) on aser
vice access road . Lemmings appear in fairly limited 
numbers most years. Bul every third or fourth year the 
populations increase tremendously - in so -called lem
ming years. Th1s isa well-known part of the natural life 
cycle of many small animals. This is one of the reasons 
that it can be difficult to distinguish between the effects 
of human activity and natural variations in nature and 
the landscape . 

... 

Elg og kraftledning 

Moose and power transm1ssion lines . 

... 



"' ........... __ ,_ ~~ - .... ·-~ -
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1. SUMMARY 

The delegates to the symposium about the effects of 
watercourse regulation on wildlife were persons con
cerned with this topic on either the research or admi
nistrative levels (see p. 22). The speeches reflect the 
primary areas of interest of both researchers and admi
nistrators. In most cases, therefore, the speeches will 
be concerned with the most serious effects of water
course regulation seen from the viewpoint of wildlife 
protection interests. 
The circumstances concerning the economic interests 
of landowners were, however, not discussed. This ques
tion has not been examined despite the fact that it is a 
permanent and important problem, arising each time 
that compensation assessments are made upon com
pletion of watercourse regulation projects. The subject 
of the estimate in such a case is the economic loss suf
fered by the landowner - for example by the reduction 
in big game quotas or in the number of hunting licenses 
sold - when his hunting grounds are lost due to hydro
electric power development. The connection to the 
effects on wildlife is obvious, but in addition there are a 
number of other factors involved such as access to 
hunting grounds, demand for hunting licenses, etc. 
When a reservoir is established and large areas are 
submerged, the areas are no longer available to herbi
vorous species of wildlife (see pp. 24, 25 , 26, 27 and 
28). In the case of reindeer , the situation has been fairly 

well studied and documented. But there is no reason to 
believe that the situation is unique for reindeer. 
A number of species of birds nest near water. When 
water is dammed up, conditions will change so that 
nesting will no longer be possible in the submerged 
area (see pp. 24 and 27). For many species this will 

· mean a slight reduction in nesting ground area, but for 
a number of waterfowl ; wading birds, ducks, geese and 
swans, the damming can have a great influence on the 
population of the species in the area. This is a serious 
problem since wetland areas are few and small in Nor
way (see pp. 30 and 31 ). It has been shown that the 
new shore zones (the areas between the highest and 
lowest water levels) are employed as food-gathering 
grounds for ducks and certain other wading birds, - at 
least as long as there is organic material available there 
(see p. 28). Furthermore, it has been shown that certain 
species of ducks increase in population immediately 
after regulation - this parallels the «damming-effect» 
that we find on fish populations. Permanent water level 
increases can cause a strong and permanent increase 
in an area's waterfowl population (see pp. 30 and 31 ). 

The local climate may be somewhat altered by water
course regulation, but not enough to give any demon
strable effect on wildlife population . 
Watercourse regulation can lead to !hinner winter ice 
which is dangerous for migratory big game - especially 
moose. This does not, however, appear to be a major 

47 



48 

situation that occurs when channels are opened in the 
ice by the run-off from power stations. On the other 
hand, this apen water gathers aquatic ducks and 
whooper swans during the winter and early spring. 
When rivers are regulated the waterflow changes can 
otten lead to changes in the composition of birdlife in 
the river habitat. For many species of birds a reduction 
in waterflow (compared to befare regulation) in the 
spring and early summer would be advantageous. A 
dried-up river bed, however, is extremely undesirable 
(see pp. 32 and 33). 

Power transmission lines present a serious problem for 
birdlife. Earlier the mass media and the authorities have 
focused on problems experienced by reindeer because 
of the barrier effect of the lines. Although under certain 
conditions power lines may still hinder reindeer migra
tion, this is no longer the norm and now reindeer usually 
cross power lines without difficulty after construction 
work is finished (see back cover). 
It is possible to manage vegetation in power line alleys 
so that it can provide a considerable source of fadder 
for deer (see p. 39). 

Service access roads can otten serve to apen up areas 
which have been fairly inaccessible earlier. But just as 
aften, this early accessibility, although limited, was al
ready enough to provide for rational exploitation of the 
natural resources of the area. From the viewpoint of 
wildlife interests it is unfortunate that road building 

makes mountains smal ler by making them more acces
sible (see p. 29). 
Motor and pedestrian traffic in the areas close to the 
road have a disturbing influence on wildlife. Service 
access roads are also being used increasingly for ille
gal hunting and fishing . This can be counteracted by in
troducing traffic restrictions for public motor traffic on 
same sections of service access roads. 
Rock tips otten occupy a great deal of space in impor
tant wildlife habitats. This is especially unfortunate 
when wetlands and other less common natural habitats 
are involved. The symposium delegates were aware 
that measures could be taken to encourage the estab
lishment of a varied vegetation on the rock tips, and 
that these areas could continue to be important for 
many species of wildlife (see pp. 34, 35, 36, 37 and 38). 
The number of pilot studies made concerning the ef
fects of watercourse regulation on wildlife has in
creased greatly within the last decade. In spite of this, 
the investigations have examined just a few species -
those expected to be most affected by planned con
structions. At the symposium researchers claimed that 
the investigations have not been extensive enough to 
adequately describe the wildlife situation in an area be
fare the anset of construction. From the developer's 
side it was pointed out that the costs of the studies 
were great and that the returns were aften minimal. 
The standard of the investigations which are currently 
carried out in the interest of hunting and wildlife prior to 



a hydra power development project is the minimum ac
ceptable in order to draw any conclusions about the 
probable and improbable effects of regulation. This 
standard is also the minimum necessary to form the ba
sis for suggesting measures which could reduce harm
ful effects. The latter element being last but not least. 
Wildlife populations vary greatly for natural reasons. It 
is seldom the case that a disturbance of nature in con
nection with watercourse regulation will have any im
mediate effect on the wildlife population. General ly, the 
effects will evolve over a period of several years. For 
the species with which we are best acquainted, we can 
quite safely predict whether a population will increase 
or decrease as a result of disturbances caused by 
watercourse regulation, but we cannot know the exact 
extent of change for any species. The effects on wildlife 
are completely dependent upon the type of interference 
with the natural environment entailed bya project. Our 
possibilities of predicting the consequences are heavily 
dependent on the type of operation under evaluation 
(see p. 44). 

2. RESERVOIRS 

A reservoir is a body of water in which the water level 
can be artificially regulated in order to exploit greater or 
lesser quantities of water for power generation (see pp. 
26 and 27). Usually reservoirs are full in the autumn and 
nearly empty in the spring in anticipation of the spring 
floods. 
Professor Kåre Utaaker gave an account of climatic 
changes resulting from watercourse regulation. The 
theory about such changes is well known. Regulation of 
watercourses appears to cause small changes in local 
climatic conditions. In places where winter waterflow is 
increased, we aften experience a postponement or 
complete lack of ice formation. This leads to more 
humid climatic conditions in the vicinity of the river and 
in same cases it even results in ice fag. Rivers with arti
ficially depleted waterflow freeze over earlier in the 
autumn and thaw later in the spring. The water tempe
rature in the summer is aften higher. Close to large re
servoirs the temperature difference between night and 
day will decrease, and the minimum temperature in the 
autumn prior to freezing will be somewhat higher than 
prior to regulation. 
Where regulation leads to more apen water in the win
ter, there will be an increase in frost formation, both on 
the ground and on bushes and trees. This has been in 
Rendalen in the county of Hedmark as well as other 
places. 
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Project leader Olaf Eriksson, Uppsala, reported on the 
grazing conditions for reindeer along regulated water
courses on the basis of his studies in nortllern Sweden. 
Sweden's domestic reindeer have their summer grazing 
ranges primarily in the west close to the Norwegian 
border and their winter grazing lands in the forests 
farther east. The big Swedish river valleys are important 
for domestic reindeer keeping. Rivers and lakes that 
are not frozen over in the winter serve as useful fences 
(barriers) between reindeer grazing ranges. 
The establishment of watercourse regulation reservoirs 
has led to the submersion of important winter grazing 
territories. Reindeer keepers claim that frost and ice 
formation along the frozen watercourses cause rein
deer to reject the shore grazing areas. Eriksson pointed 
out that although investigations of local climatic condi
tions indicate only small changes resu lting from regula
tion, there are examples of things like reindeers' reac
tions to smells, that indicate that the animals are more 
sensitive to local climatic changes than has previously 
been suppased. Eriksson also referred toa Swedish in
vestigation which found that certain positive changes in 
snow conditions arise close to established reservoirs: 
decreased snow depth (because of more dense foresis), 
th icker layers of thawing snow and less frequent solidly 
frozen snow or ice on the bare ground befare the snow 
comes. Negative changes in winter snow conditions in
clude the crusted snow and floods which occur more 
frequently when winters are mild. A number of previ-

ously unanswered questions related to watercourse 
regulation and domestic reindeer keeping ought to be 
investigated through Norwegian-Swedish research 
cooperation. 
Pertaining to the discussions about the effects of water
course regulation on vegetation, claims have aften 
been made that tree growth is retarded in the imme
diate vicinity of the reservoir (compared to befare regu
lation). Wildlife biologist Odd Kjos -Hanssen had taken 
some birch tree samples near Lake Rauddalsvatn in 
Skjåk which was dammed up 23 m in 1953. The tree 
rings were measured at the Norwegian Forestry Insti
tute at As. The sample was not very large, but what 
there was gave no substance to the claim that tree 
growth along the reservoir was retarded subsequent to 
damming the area. On the contrary, there was a ten
dency toward an accelerated growth rate near the 
reservoir. During the discussion Professor Utaaker 
pointed out that this would be quite probable since a 
larger water magazine would tend to retain heat and 
thereby increase the growing season in the immediate 
vicinity of the water. 
A birch tree laken from near the river below the dam 
was also tested. It showed a substantial increase in 
growth subsequent to regulation . The reason is as
sumed to be the increase in temperature in the River 
Rauddalselva, which was previously quite cold. After 
regulation the cold glacial water was stored during the 
growing season. 



In theory, the growing season will be postponed when 
water regulation leads to delayed thawing of the ice 
compared to befare regulation. Senior engineer Odd
bjørn Dammerud had examined a number of investiga
tions of these questions in connection with the apprai
sal of the Tokke-Vinje watercourses. He looked at the 
effects on production of fadder. Experts pointed out that 
a decrease in temperature resulted in a one-day pro
longment of the need to feed the animals inside in the 
spring when the breaking up of the ice occurred after a 
continuous period of nice weather lasting for approxi
mately one week. lf the weather were overcast the ef
fect would be less. Based on measurements of ice 
break-up and the climate, Dammerud concluded that 
the probability of a whole week of sunny weather prior 
to the breaking up of the ice was very small. 
During the discussion following the speech, Professor 
Utaaker pointed out that a period of protracted good 
weather, as he defined it, would arise prior to the break
ing up of the ice with a frequency of every third year 
or so. 
A central issue in the debate about watercourse regula
tion has been the effect of regulation on wild reindeer. 
For many years biologists Terje Skogland and Eldar 
Gaare, in addition to Øystein Mølmen have studied the 
effects that such tampering with nature has had on the 
wild reindeer population at Snøhetta. They presented 
the results of these investigations at the symposium. 
Since prehistorie times the reindeer's patterns of migra-

tion have been fairly well documented by bu rial grounds 
and trapping grounds, etc. In general, there was a mi
gration westward in April-May and eastward in Septem
ber. This pattern is found in all of the western parts of 
southern Norway. 
The completion of the railway across Dovre in 1921 re
sulted in the interruption of a reindeer migration tradi
tion of several thousand years standing. The animals 
did not cross the railway, but stayed on the west side of 
it. They did not cross the line again until 1956. In that 
year the snow accumulation was 140% of normal and 
the grazing ranges on the west side of the railway line 
were severely worn down after a number of years of 
overgrazing. 
The behavior of reindeer in relation to transmission 
lines has also been investigated. A power transmission 
line built in 1962 along the west side of Lake Aursjøen 
and Lake Osensjøen proved to be an unimpassible bar
rier for the herds of females at Snøhetta. Since it was 
built the females have not calfed or wintered west of 
the power transmission line. 
Skogland, Gaare and Mølmen discussed in general the 
factors determining the distribution and viability of rein
deer populations. The most important factors in this 
context are climate, topography of the natural habitat, 
size of the population and choice of biotope and diet. 
It is clear that the best summer grazing grounds are 
west of Lake Aursjøen and the best winter grazing 
grounds are in the Knutshø area east of the railway. It is 
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probable that a number of the encroachments on the 
natural environment: the railway, road, power line and 
watercourse regulation reservoir, have created barriers 
which hinder the reindeer from making the best pos
sible use of these areas. The females that graze within 
these barriers have a lower calf production than those 
(6300 of them) that cross the barrier and spend the win
ter in Knutshø. The Snøhetta reindeer have the lowest 
calf production in Norway and it appears that this is due 
to their lack of access to the optimal grazing areas. 
During the discussion a question arose about whether 
there was a possibility that it was the grazing conditions 
rather than the actual interferences with nature that led 
the animals to be stopped by the various barriers. This 
idea was dismissed by Gaare who pointed out that the 
superiority of the unused grazing ranges to the grazed 
areas had been documented. 
Loyd Villmo reported on the consequences of the loss 
of grazing areas due to hydroelectric power develop
ment. He pointed out that when the ground is bare, rein
deer are very selective about which plants they will 
graze on. Grazing therefore takes place over a large 
area. The development of the roadways, tourist resorts. 
industrial and mining projects. etc. are disturbances of 
nature which, in addition to watercourse regulation, 
exert negative influences on the keeping of domestic 
reindeer. Villmo. like Eriksson and others, pointed out 
that the areas along watercourses are the most produc
tive and that they are consequently the most heavily 

grazed. The areas along watercourses and in low-lying 
marshy areas are the first to be bare of snow and are 
therefore very important to the reindeer as a source of 
protein after a lang winter diet of lichen. 
Using the Åbjøra development project in Sør-Helgeland, 
Nordland County, as an example, Villmo showed how 
the keeping of domestic reindeer may be affected by 
power development. At one of the regulation reservoirs. 
Lake Øvre Kalwatn, evaluation experts have estimated 
that 4.2 km2 will be submerged, causing a loss of 17 560 
food units of green grazing and 12 500 food units of 
lichen grazing. The commission of appraisers stated 
that the lichen grazing was the minimum feeding factor 
in the area and that flooding the area would lead to the 
loss of winter grazing for about 140 reindeer annually. 
During the discussion Erling Lyftingsmo informed the 
delegates that the regulation of Lake Røssvatn caused 
the Røssåga reindeer grazing district to loose 5000 de
cars (5 km2) of prime grazing land. This resulte(.j :n the 
abandonment of the area by domestic reindeer kee
pers. lf the reindeer population is to be maintained 
when man disturbs nature, reindeer keepers must be 
provided with new winter grazing lands in other areas. 
This is not possible without expropriation. 
Senior engineer Syver Roen spoke on the topic of 
watercourse regulation and changes in ice conditions. 
In lakes with slight increases in winter waterflow the 
changes in ice conditions would be minimal. lf the 
waterflow is adjusted more than slightly there will be an 



alteration in the ice conditions, but the degree of change 
would depend upon the water temperature and topo
graphy of the lake. When fairly warm water (0.2-4.0 
degrees C.) flows into the lake, the intake area may be 
ice free. The water will aften flow through the lake in a 
stratum, deep in the water mass where the lake water 
and the incoming water have the same temperature. 
The ice on the lake may, however, be weakened in 
straits or other narrow passages. 
When cold river water (0-0.2 degrees C.) enters the 
lake, it will form a layer just under the ice, on top of the 
warm lake water. This does not usually lead to any 
great changes, but the lake may ice over somewhat 
earlier than it normally would. 
When an ice covered reservoir is tapped the ice will 
crack. Dangerous cracks can form close to land over 
hollow spaces or water. Reindeer have occasionally fal
len through such cracks and been killed, but this is a 
very seldom occurrence. 
Parts of rivers with increased winter waterflow will aften 
have a less stable ice cover than they had prior to regu
lation. Warm water from the reservoirs' deeper strata or 
from tunnels will aften result in insufficient icing over of 
long stretches of the river, which, in turn, leads to a 
higher moisture content in the air and increases the 
probability of ice fog. 
Parts of rivers with reduced winter waterflow will ice 
over earlier than they did befare regulation. This is otten 
positive. But where sizeable groundwater tributaries 

enter a river that has little waterflow, ice conditions will 
be poor. 
For deer, the surface ice on estuaries, mouths of rivers, 
certain shallow parts of rivers, and on regulated lakes 
near the shores will be where danger of falling through 
is greatest. 
Ornithologist Gunnar Lid reported on the effects of per
manent water level increases on birdlife. He used the 
damming of Bamselitjern at Beitostølen as an example. 
The little lake with a surface area of about 100 decars 
was established adjacent to the 150 m long and 6 m 
high dam. 
According to Lid there was a considerable increase in 
the bird population during the first years after the dam 
was built. Waterfowl such as teal (Anas crecca), red
shank (Tringa tetanus) and common sandpipers (Actitis 
hypoleucos) were observed nesting on the little lake. 
Bird nesting boxes were hung up, and these, together 
with favorable natural conditions, resulted in large pas
serine populations. The dominating species were pied 
flycatchers (Ficedula hypoleuca), willow warblers (Phyl
loscopus trochilus), common redpolls (Acanthis flam
mea), bramblings (Fringilla montifringilla) and chaffin
ches (Fringilla coelebs). 
Permanent increases in water levels have also had 
positive effects on birdlife at several other places in 
Norway (see pp. 30 and 31). In other countries, espe
cially the USA and West Germany, compensation has 
been made for the decrease in waterfowl populations 
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by building secondary dams in tributaries to reservoirs. 
During the discussion it was pointed out that even 
though no changes were made in the environment, the 
population of pied flycatchers would increase when 
bird nesting boxes were hung up. 
Norway's most important small game species is the wil
low grouse (Lagapus lagapus), and Director of Re
search Svein Myrberget lectured on what the flooding 
of an area means to the local grouse population. 
Despite the fact that the willow grouse is perhaps aur 
most studied species of wildlife, there has not been any 
investigation made which clearly illustrates the above
mentioned problem. On the basis of general knowledge 
we can say that the grouse would normally choose a 
habitat best suited for its needs and that areas with 
large populations are therefore the most favorable , 
while areas with smaller populations are more poorly 
suited. Population density is incumbent upon a number 
of factors, such as the territorial behavior exhibited by 
the grouse. 
Myrberget discussed a number of different hypotheses 
about the factors controlling the population size of the 
willow grouse, and it is apparent that we do not know 
much about these factors. It would be reasonable to as
sume that if the area best-suited to the willow grouse 
were submerged, the population would be negatively 
affected. We do not know which seasons are critical for 
the grouse stand and it is impossible to say that X% 
reduction in the stand = X% reduction in area. In con-

clusion , Myrberget suggested that thorough investiga
tions ought to be carried out in ane watercourse regula
tion zone. These investigations could begin early, 
during the pre-project period, and continue to monitor 
the population for several years after completion of 
construction work. 
One of the most important watercourse regulation 
investigations done in Norway is Arne Moksnes' study 
of the bird populations at Lake Nesjøen in Tydal, Sør 
Trøndelag county. 
Nedalsmyrene (the Nedal marshes) had been acknow
ledged as important wetlands for quite same time, but 
were flooded over in 1970 when Lake Nesjøen was 
established. Extensive bird registrations were made 
there, with special efforts being made during the years 
from 1967 to 197 4. 
Lake Nesjøen is located in southern Trøndelag at 729 
meters above sea level. The vegetation in the area 
flooded grew on great swampy flats with ponds and 
small lakes (sedges - Carex and Seirpus caespitosus), 
peat bogs and dry outcroppings. The bird population 
was registered in four test areas by the charting me
thod and in larger areas by linear assessment. 
The investigations showed, among other things, that 
there were large annual variations in the nesting popu
lation of passerine birds in the mountain birch forest in 
Nedalen, while the bird population in the marsh areas 
(passerines and waders) was far more stable. 
Subsequent to regulation, the duck population showed 



an increase for the first two years which parallelled the 
damming effect that has been previously shown on fish 
populations in regulated watercourses. After that pe
riod, the stand declined rapidly to its pre-regulation 
leve!. In 1974 the registration of ducks was concluded. 
The wading bird population also showed an increase 
after regulation, but this did not occur until two years 
later, in 1972. It would seem that the great increase of 
mosquitoes in the shore zone was the main reason for 
the growth in population. 

Registration continued after 197 4 on a more modest 
scale. Birdlife showed a gradual change in composition 
and the populations of the individual species changed 
somewhat. 

The ringed plover (Charadrius hiaticula) (see front 
cover) population increased as the sand and grave! 
shore areas increased. The temminck's stint (Calidris 
temminckii) showed a corresponding development and 
appears to be a natura! candidate for the black marsh 
and swamp expanses that are characteristic of the 
freshwater mudflats found in the regulation zones. 
Other species, for example, the red-necked phalarope 
(Phalaropus lobatus), the ruff (Philomachus pugnax) 
(see pp. 40 and 41 ), and the rare broadbilled sandpiper 
(Limicola falcinellus) showed a decline and are dis
appearing. 
The ruff was the only species that attempted to nest in 
new areas when Lake Nesjøen flooded its traditional 

nesting grounds. The attempt was not successful and 
was observed only in 1971. 
It must be noted that the investigation under discussion 
compares the populations of birds in the shore areas 
befare and after regulation. The population of birds in 
the area flooded was considered lost. 

The reactions of small game species to watercourse 
regulation are aften mentioned, but are difficult pheno
mena to study. The main problem is that the population 
size appears to have a yearly variation of up to several 
hundred percent, aften in 3-4 year cycles. The duration 
of study would therefore be insufficient (see p. 44). As 
an introduction to the discussion Odd Kjos-Hanssen 
presented a few results based on simple registrations 
made at reservoirs and in contra! areas for several 
years. 

The main conclusion was that when a body of water is 
regulated, a shore area is formed, which in turn attracts 
birds that would not have otherwise been in the area. 
For the ringed plover (see front cover) this is a lasting 
arrangement, while for other species, for example the 
dunlin (Calidris alpina) and the redshank (Tringa teta
nus), this will last only as lang as there is organic mate
rial decomposing on the shoreline. As Moksnes pointed 
out, the large numbers of mosquitoes (Chironomidae) 
were an important source of food. 
The shoreline zone around non-regulated lakes is usu
ally narrow. When lakes in forested areas are regulated 

55 



56 

a new broad shore is formed. This is used as a «path» 
by hare, fox, reindeer and moose. 
During the discussion Reidar Hindrum mentioned that 
many ducks could be observed in places where the 
shorelines were swampy and muddy. Lake Altevann in 
Troms is an example of this. There are large numbers 
of both aquatic and terrestrial ducks here both befare 
the breeding season and during the moulting season. 
It was also pointed out that on the other hand, flooding 
eliminates natural biotopes. The topic of the discussion 
was how same wild species could adapt to new bio
topes. There is no valid basis for claiming that damming 
is positive for wildlife in general. 

3. REGULATED RIVERS 

As a part of the Weir Project (see pp. 32 and 33), a 
cooperative project organized by NVE - Water Resour
ces Directorate, Gunnar Lid investigated goosanders 
(Mergus merganser) in the River Hallingdalselva. The 
study showed that adult goosanders live on 15-20 cm 
lang trout, while the young birds eat small traut and 
minnows. 

At Hallingdalselva in 1978, fishery biologist Leif Lien 
calculated that on a 3.2 km lang stretch of river, goo
sanders took about 16 000 traut ranging from 15 and 20 
cm lang. This is double the figure that has been calcu
lated for what people may have fished along the same 
stretch. 

During the discussion, Wildlife Consultant Øystein 
Overein stated that during the winter there were large 
numbers of goosanders in the River Barduelva, and that 
the fishery biologists viewed this as such a serious pre
dating factor that they were considering reduction of 
the goosander stand. Reidar Hindrum pointed out that 
since the goosanders were not permanent inhabitants 
of the River Barduelva, a reduction would have an insig
nificant effect. 
Ornithologist Alv Ottar Folkestad made the participants 
aware of the fact that the diets of the goosander and 
the red-breasted merganser were quite different. While 
the goosander feeds primarily on salmon, the red-



breasted merganser feeds on sticklebacks and min
nows. 
The beaver (Castor fiber) is closely associated with ri
vers and lakes and has a reputation as a dam-builder, 
but only on a small scale. Conservation officer Peter 
Valeur reported on beaver in regulated watercourses. 
After giving a thorough orientation about the ecology of 
the beaver, he stated that it was of the utmast impor
tance that the beaver had a constant water level in the 
body of water closest to his burrow or lodge. lf regula
tion leads to water level variations the beaver popula
tion will diminish toa certain extent. A 3 meter variation 
is toa much, as in Lake Mannflåvatnet at Mandal. For 
the most part the beaver is quite adaptable and aften 
finds places to live along the tributaries of regulated 
watercourses, or in deep cairn waters between reser
voirs. Flooding an area reduces winter feed and the 
construction period can also have negative effects on 
the beaver. 
The otter (Lutra lutra) is an endangered species in 
Europe, and Norway has a responsibility to protect it. 
Northern Norway is ane of the few places where the 
population is still viable. Svein Myrberget mentioned 
this fact and added that since the otter preyed on fish 
and crustaceans, and since it was extremely wary of 
interruptions, it was especially vulnerable in the case of 
water regulation. 

4. TRANSMISSION LINES 

Transmission line alleys have come to represent quite a 
considerable amount of land in Norway. It would be ex
pedient to base plans for vegetation in the alleys on 
wildlife considerations. As a part of the campaign to 
spread information about this, Wildlife Consultant Hans 
Inge Lund-Tangen reported on biotope changes in tim
ber cutting areas (see pp. 35 and 39). 
There are many factors that influence the effects that 
timber cutting areas have on flora and fauna: dimen
sions of the area, treatment of the ground, selection of 
trees for use when replanting the area, distance over 
sea level, topography, soil conditions, etc. Since many 
of the factors that influence the cutting area's effect on 
wildlife can be controlled, they should be managed in 
the best interests of wildlife. 
Lund-Tangen commented on the ways different types 
of forests are used by wildlife. Generally, a varied forest 
is the most advantageous. 
In Hedmark County a new model for management of 
vegetation in transmission line alleys has been worked 
out. District ranger Birger Strømsøe reported on this. 
The goals are to increase the production of food for 
wildlife in the transmission line alleys and at the same 
time to reduce the present expenditures for keeping the 
areas clear. 
Spruce is the most inferior sort of grazing for moose, 
and the plan included the elimination of all spruce and 
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pine over two meters tall. Other pine trees would be cut 
back in order to keep the conifers as low as possible. 
Junipers and deciduous trees would be retained for the 
most part. Overgrown deciduous trees would be cut 
down, while dense stands of alder and birch would be 
cut to regular stump height (see p. 39). 
The goal is to build up predominantly deciduous thickets 
in the most productive areas and pine- or juniper
dominated vegetation on the poorer soils. Winter graz
ing for deer would be the primary production target. The 
project should, therefore, be initiated in areas where 
these species are al ready found in the winter. Fertilizing 
would increase production and the nutritiona! content 
of the vegetation (see pp. 34, 35, 36, 37 and 38). 
Cost calculation shows that this form of care would pro
bably be less expensive than the maintainance present
ly carried out by the Hedmark district of the Norwegian 
Resources and Electricity Baard, for example. This is 
because the low-growing bushes would be retained, 
while the taller-growing varieties would be removed. 
Strømsøe concluded by saying that the power plant 
authorities, forest owners, wildlife authorities and the 
forest-fire service should work together to achieve the 
realization of the «Hedmark model». 
It isa well-known fact that birds fly into power transmis
sion lines and are killed, but the extent of this is difficult 
to determine. The Hunting Act of 1951 contained a 
paragraph stating that game killed by accident or di
sease are the property of the Wildlife Foundation. When 

the tinder applied for permission to keep what he had 
found, it was usually granted. Each year there were 
about 160 applications to keep bi rds of prey and owls, 
and Odd Kjos- Hanssen presented information about 
the causes of death that were registered for these 
birds. Almost all Norwegian birds of prey and owls are 
on the list. The figures show that approximately 2/3 of 
all found eagle owls (Bubo bubo), 2/5 of all goshawks 
(Accipiter gentrilis) and 1 /4 of the white-tai led eagles 
(Haliacetus albicilla}, sparrow hawks (Accipiter nisus}, 
galden eagles (Aquila chrysaetos), long-eared owls 
(Asia otus), and tawny owls (Strix aluco) were killed by 
transmission lines. 
Odd Kjos-Hanssen also presented the results of a 
quantitive registration of birds found under power trans
mission lines in various mountain districts in southern 
Norway. The sample proved to be small. Under 275 kV
lines ane crow (Corvus corone cornix) was found at 100 
day km and under 20-60 kV-lines ane grouse (L. laga
pus) was found at 150 day km. The above-mentioned 
lines are not located in especially attractive bird bio
topes. 
Registrations have also been made about how wild rein
deer in Setesdals Vesthei reacted to power transmis
sion lines. The results showed that certain lines do not 
present barriers for the reindeer at all , while ane ex
ample, the 275 kV Kvandal-Songa, indicated that a bar
rier effect entirely vanished 5 years after completion of 
construction of the line (see back cover). 



The whooper swan (Cygnus cygnus) is probably the bird 
species most prone to flying into transmission lines and 
being injured or killed. Of the applications made to the 
Wildlife Foundation pertaining to possession of dead 
birds, over half of the swans had been killed by trans
mission lines. Alv Ottar Folkestad has studied whooper 
swans in Møre and Romsdal and reported on this at the 
wildlife symposium. 
Studies in Great Britain show that of 1050 dead whoo
per swans, 45 % were killed by transmission lines, 
while of one flock of 70 swans, 21 (30 % ) were killed 
over a two month period on a 400 m long transmission 
line. 
In Møre and Romsdal 47 discoveries of dead whooper 
swans have been registered. Of these approximately 
75 % were probably killed by transmission lines. Folke
stad has data which indicates that nearly 10 % of the 
yearly swan population is killed in this way. Studies 
from other countries indicate even greater losses. The 
information indicates that losses are !east during mild 
winters with ample food supplies, while they are great
est during hard winters. 
Various diversionary tactics have been attempted to 
avert these large losses. Among other things, bright 
coloration of the lines with plastic strips was tried but 
found expensive, as the bright colors faded relatively 
quickly. 
Folkestad presented a sketch illustrating the distribut
ion of collision-prone points in relation to ground forma-

tion and utilization of the area by the swans. The colli
sion points were located primarily along watercourses 
with favorable feeding and dwelling conditions and in 
inlets and straits and valleys between watercourses. 
Local ornithologists, members of game commisions, 
etc., could often be relied upon to point out where the 
main swan migration !anes cut through an area. Power 
transmission lines should not be built across these 
I anes. 
During the discussion various methods of tagging were 
discussed. A report was also presented on the different 
types of transmission lines on the market. There was 
consensus that different types of lines had different 
effects on wildlife. 
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5. SERVICE ACCESS ROADS 

Many people (see p. 29) view service access roads as 
the part of watercourse regulation work that has the 
greatest effect on wildlife, but the situation can differ 
greatly among the various development projects. Odd 
Kjos-Hanssen gave a general report on this topic and 
presented results from traffic counts on the access 
roads during and after development construction. 
A road's influences on wildlife can be divided into two 
categories, physical and traffic -related. Physically, a 
road may appropriate important biotopes or by being 
cut down or built up, it could hinder big game migration. 
The traffic on the road has an effect on mortality rate 
and is a disturbance. It is this last factor that is most im
portant in Norway. 
Birdlife that is disturbed will change the pattern of be
havior that allows eggs to be protected and keeps 
chicks from predators. We already know from places 
like Hardangervidda that traffic can interfere with rein
deer migration. 
Service access roads may be heavily trafficked. In Har
dangervidda, on Tinnhølenvegen (Tinnhølen Road) (see 
p. 29), an estimated 12 500 cars passed in 1978. This 
means that 164 cars passed per day during the high 
season. This number is believed to be halved since a 
toll was put into effect. During the last few years the 
main road at the Ulla-Førre site, Storevatnvegen (Store
vatn Road) has had a steady increase in the stream of 

tou rist and installation traffic. In 1979 approximately 
41 000 cars used the road during the snow-free season, 
in other words, almost 317 cars passed per day. 
The service roads may help to make fish and game 
areas more accissible, thereby improving utilization of 
these areas. Illegal hunting and fishing could also in
crease as a result of increased accessibility. The ser
vice access roads seem to «Shrink)) the mountains. For 
the animals' sakes it would otten be advisable to set up 
a gate on the road to close it to unnecessary traffic. The 
location of the gate will often be debatable. A good rule 
of thumb would be that people could drive up to the 
mountains, but not onto the plateaus. 
Road construction often interferes with the behavior of 
both man and beast. Senior scientific officers Ivar 
Mysterud and Eivind Østbye reported on the road as an 
eco-system factor, examining the problem from both 
theoretical and practical points of view. 
One important element is that roads increase the range 
of individual animals and men. A ski track can be used 
as a road bya fox. Since the fox follows the ski track to 
save energy, many ski tracks can serve to increase 
danger for the species preyed upon by the fox. A ser
vice access road would disturb nature in a simi lar way. 
Mysterud and Østbye also drew attention to the signifi
cance of the interference road traffic would create for 
behavior patterns, especially for those species which 
protect eggs and chicks. In addition, we know that the 
American stag (Cervus canadensis) avoids using areas 



close to bigger roads (see p. 43). We seem to have a 
similar case here in Vassfaret where the construction 
of forest access roads presumably led to a decline in 
the bear population. 
It is important to be aware of the fact that a road contri
butes to increased utilization by humans of the areas 
accessible from the road. This is advantageous for 
many of man's activities, but sharpens competition for 
the area for the animals. 

6. ROCK TIPS 

The excavation of tunnels for the construction of hydro
electric power plants produces an excess of rock mass. 
The placement and treatment of these masses is of 
great importance to the landscape (see pp. 34, 36 and 
37). Director Knut Ove Hillestad has had a great deal of 
experience with these problems and spake about the 
establishment of vegetation on rock tips and in quar
ries. 
Localizing, shaping and establishing vegetation are the 
key operations in this context. The goal is to equip the 
new areas for assimilation, allowing them to conform, 
becoming stable natural parts of the future landscape. 
The knowledge and resources available today make it 
possible to a great extent to accommodate the tips and 
quarries to a variety of natural settings. 
The establishment of vegetation may be delayed if 

sheep and other grazing animals frequent the rock tip. 
This is to be expected as the vegetation is so much 
more nutritious there than in the surrounding area. 
Odd Kjos-Hanssen also spake about wildlife's use of 
the rock tips. Many species of animals use the rock 
tips, primarily for grazing. We know that moose can 
overgraze planted pine trees, for example (see pp. 38 
and 39). Reindeer aften graze on the rock tips in the 
spring because the tips are free of snow fairly early. 
Grazing of hare (Lepus timidus) is especially noticeable 
on same of the rock tips in eastern Norway's mountain 
and valley districts. Registration of hare excrements at 
same of the tips has shown a density of approximately 
200 excrements/10 m2 of randomly chosen ground 
sample. Grazing is done for the most part in the period 
from April to June. 
Rock tips on the west coast of the country are not gra
zed by hares to such a great extent, probably because 
there is more grass available in the surrounding natural 
vegetation. 
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7. POLL ABOUT THE ENVIRONMENTAL 
EFFECTS OF HYDROELECTRIC 
POWER DEVELOPMENT 

The Central Bureau of Statistics has taken a poll about 
the environmental effects of hydroelectric power deve
lopment. Junior executive officer Tore Killingland re
ported on the investigation, particularly on the aspects 
concerning hunting and game. 
The plans were to send out a questionaire to game- and 
inlandfishing commissions, hunting and fishing stores, 
landowners, etc" to find out how watercourse regula
tion affected game and fishing conditions. The questio
naire was presented at the symposium and Killingland 
reported on some of the results from a preliminary in
vestigation in Finnmark. 
The results showed that it was not possible to gather 
this information by sending out questionaires. During 
the discussion a number of participants pointed out the 
insurmountable problems associated with the task, and 
it seems that the game and hunting part of the investi
gation has been shelved for the time being. 

8. PILOT STUDIES 

Pilot studies are the inquiries that a power developer 
has to make, according to the Watercourse Regulation 
Act , paragraph 5, before an application for building 
permission can be accepted for consideration by the 
authorities. 
According to the Game Law of 29 May 1981 , the Direc
torate for Wildlife and Freshwater Fish (DVF) is respon
sible for wildlife, meaning all birds and mammals, rep
tiles and amphibians. 
The extent of the pilot studies has been under discus
sion for quite som time by individuals and institutions 
and by the authorities responsible for evaluating the 
various aspects and fields of study implicated in the ap
plication for building permission. It is beyond the scope 
of this summary to render all of the individual views that 
were aired at the Leangkoll-symposium. This topic, 
however, was given a great deal of attention at the 
meeting. 
Project leader Tor B. Gunnerød gave a general report 
on the topic and spoke more particularly on DVF's 
frameworks for biological studies on game. Since 1975, 
DVF has had general guidelines for the extent and con
tent of pilot studies concerning wildlife, based on NVE
Water Resources Directorate's circular nr. 36 of 15 
January 197 4. 
DVF requires that reports have a status section describ
ing the state of game and user conditions prior to the 



operation. A wildlife biotope map for the water catch
ment zone must be compiled. The dimensions of hunt
ing and other uses of wildlife resources must be de
scribed, preferably accompanied by a map showing 
distribution in the area. 
The effects of the planned watercourse regulation on 
other wildlife interests must be treated in a separate 
evaluation section of the report. In this section there 
should also be a description of possible measures that 
could be implemented to hinder any potentially harmful 
effects and in this context, a suggestion for possible 
terms of building permission. 
Wildlife Consultant Øystein Overrein and Ole Reitan 
showed examples of 2 pilot studies. 
Amanuensis Eivind Østbye and Ivar Mysterud also sta
ted their views about the biological pilot studies of wild
life. Their main objection was that the inquiries covered 
only certain fields of wildlife study and that there was no 
general analysis made of the eco-system prior to de
velopment. It is first at that point that a genuine scienti
fic study could be made of the effects of watercourse 
regulation. 
Today's pilot projects have more resources available 
than those of a decade aga, yet in the opinions of Øst
bye and Mysterud, we do not know any more today 
than we did previously about which factors it is neces
sary to investigate in order to predict effects. 
One possible direction to take would be to make a 
thorough study of the ecosystems of a development 

project. At least 3-4 years would be needed for the 
study befare construction began. In this way we could 
gain experience that would aid us in future develop
ment projects. In addition to the wildlife area charts 
made by DVF, geological maps and vegetation maps 
complied along the lines of the models made at Tele
mark Regional College, for example, must be charted. 
When the effect analyses are made it is necessary for 
all of the experts to cooperate with ane another. The 
technical and political parts of the effect analyses must 
be kept separate. 
Knut Rønniksen, NVE-State Power System, presented 
the power developer's view of the pilot studies. He poin
ted out that from 1975-1979 the State Power System 
paid out NOK 114 million on the average for wildlife in
vestigations at the Nordland projects. He posed the 
question of whether it was right to use so many resour
ces in this field. There are limits on both money and 
expertise. 
Rønniksen suggested that the investigation be divided 
up at an early phase as soon as the groups involved 
were apparent. In the next phase more detailed investi
gations could be made of the points of conflict with de
velopment plans. It was also pointed out that the re
ports had to be written in language that politicians and 
non-experts could understand, and that wildlife experts 
were not to comment on political issues in the effect 
analyses. 
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9. WHAT WE DO KNOW 
AND SHOULD KNOW 

The symposium was rounded off by a comprehensive 
discussion about the present status and recommenda
tions for improvements in the power development/ 
wiildlife area. Representatives from the power develo
pers and NVE indicated that they thought that many 
scientists gave a somewhat over-pessimistic impres
sion of the situation. In any case it ought to be possible 
to produce quite a bit of important background material 
on the basis of all the investigations that had been 
made through the years. 
Som of the scientists pointed out that there was not yet 
enough information available from which to draw con
clusions. We do not know what the minimum conditions 
required for population maintenance are for any parti
cular wildlife species. It is obvious that it is difficult to 
determine the effects of watercourse regulation . There 
was agreement that it was not the job of the hydroelec
tric power developer to gather and compile knowledge 
about Norwegian wildlife. 
In their present forms, pilot studies are limited by the 
time frames set up by the Watercourse Regulation Act 
and the developer. Representatives from OVF main
tained that the studies were limited to those items that 
were necessary to judge the building permission ques
tion and to work out a suggestion for the terms of build
ing permission. Oetails which the developers found 

unimportant could be useful to the authorities when 
considering the applications. 
As far as the biological implications were concerned, 
there was agreement that the present pilot studies 
were not sufficient when it came to research on the ef
fects of watercourse regulation. OVF claimed that pilot 
studies made in the way recommended by Østbye, 
among others, were unrealistic on the basis of the cur
rent situation. Neither time nor money are available. 
Others felt that the studies suggested were much too 
broad, viewed in relation to the actual need for wildlife 
investigations in connection with watercourse regula
tion . 
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