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Forside: 
Utgravd avløpskanal fra Djupdal kraftverk. Massene ble brukt til å fylle opp tilstøtende, lavtliggende og ikke dyrkbart areal. Det ble til kornåkeren som her 
skjæres for første gang (jfr . sidene 56 og 5 7). 
Front cover: 
Run-off channel from the Ojupdal Power Plant. The excavated mass was used to as landfil/ on an adjacent, low-lying, non-arable area. This resulted in a 
grain field. here being harvested for the first time (cf. pp. 56 and 5 7). 
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FORORD 

I februar 1982 ble det arrangert et symposium på 
Leangkollen i Asker om «Vasskraftutbyggingens 
virkninger på jord- og skogbruk.» 
Det var meningen at materialet skulle presenteres i 
et mest mulig komplett symposiereferat. Dessverre 
førte en rekke uheldige omstendigheter til at det 
først ble gjennomført i 1985. Referatet er avbildet 
på omslagets bakside. I begrenset utstrekning kan 
interesserte få det ved henvendelse til Vassdrags
direktoratet i NVE. 
For å gjøre stoffet lettere tilgjengelig for en større 
leserkrets, anmodet vi direktør Finn Reisegg ved 

Norges landbruksøkonomiske institutt om å skrive 
denne publikasjonen i «Kraft og Miljø»-serien, som 
en kortfattet, popularisert og personlig preget opp
summering av det omfattende materialet. 
Naturlig nok bærer publikasjonen preg av at det har 
gått lang tid siden symposiet ble avviklet. Det kan 
være både en fordel og en ulempe. Uansett finner 
vi materialet verdifullt og takker Finn Reisegg for 
innsatsen. 
Linda Sivesind har oversatt til engelsk og Herman 
Svarva er ansvarlig for layout. De fortjener også 
takk for hjelpen. 

NVE-Vassdragsdirektoratet 
Natur- og landskapsavdelingen 

Knut Ove Hillestad 

Ivar Sæveraas 
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BAKGRUNNEN 

Svært mange naturinngrep berører landbrukets 
interesse. I særlig grad gjelder dette omfattende 
planer om bebyggelse, veiplaner og vassdragsregu
lering. Både planlegging av bebyggelse og veier har 
lenge vært et tema som fagekspertisen har vært 
opptatt av. Etter hvert har en kommet frem til 
retningslinjer og samarbeidsformer som gjør at en 
lettere løser de konfliktfylte situasjoner som ellers 
ville oppstå. 
Når det gjelder vassdragsregulering, er situasjonen 
en noe annen. Slik regulering kan ha både positive 
og negative virkninger for landbruket. Landbruket 
reagerer gjerne positivt på senkningsarbeider for å 
vinne inn nytt land og elveregulering som hindrer 
flom. De negative reaksjoner kommer gjerne i 
tilknytning til oppdemming og tørrlegging eller sterk 
reduksjon av vannføring i vassdrag. 

Trolig er det blanding av positive og negative 
reaksjoner på vassdragsregulering fra landbrukets 
side, som gjør at en større faglig innsats er uteblitt. 
På denne bakgrunn er det et prisverdig initiativ fra 
NVEs side når fagekspertisen fra de ulike interesse
grupper, uavhengig av noen spesiell sak, kalles 

sammen for å drøfte ulike sider av vassdragsregule
ring. 
Et flertall av de foredrag som ble holdt på seminaret 
om «Vassdragsutbyggingens virkninger på jord- og 
skogbruk» på Leangkollen i februar 1982, viste at 
det mangler svar på viktige spørsmål. Innsatsen for 
å få større faglig klarhet på ulike områder har vært 
for begrenset. 
Når vi kommer inn på vassdragsregulering og land
bruk, er vi også inne på et følsomt område på den 
måten at vannets kretsløp er fundamentalt for alt 
som har med landbruk å gjøre. Senking eller heving 
av grunnvannsspeil ved tørrlegging eller oppdem
ming av innsjøer og ufrivillig drenering av vannsys
temer i grunnen, kan få uforutsette virkninger. 
Prinsipper for erstatning ved skader som følge av 
vassdragsregulering er en helt annen, men kanskje 
en like viktig sak. Oppgjørsform ved salg av rettig
heter er også et spørsmål av stor økonomisk 
betydning for dem som blir berørt av reguleringen. 
Dette er viktige spørsmål som ble fokusert på 
seminaret. 
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A. Grunnvann 

1. Samspillet mellom vassdrag og jordarealer 

Innledningsvis ga B e r n t R o g n e r u d en 
oversikt over de forhold eller egenskaper ved klima, 
jord og planter som har betydning for modell
betraktninger, der samspill mellom vassdrag og 
jordarealer er det sentrale (side 54 og 55). 
Kjennskap til g r u n n f o r h o I d e n e er en for
utsetning for å kunne si noe om sammenhengen 
mellom vassdrag og forholdene på arealene langs 
vassdraget. Når en skal vurdere hvilken reserve 
plantene har for å forsyne seg av i jorda, må en se 
på vannkapasiteten i ulike lag. En må dessuten 
vurdere rotdyp og rottetthet for å kunne si noe om 
mulighetene for å nytte ut det vannet som finnes. 
Dette er arbeidskrevende og vanskelige undersøkel
ser. 
Det er tre forhold ved plantedekket som er av 
særlig betydning for vannforbruket, og dermed for 
tilgangen på vann. Det ene er plantenes utvikling og 
dekking av jordoverflaten. Rotvekster dekker ikke 
overflaten før en tid ut i vekstperioden. Det samme 
gjelder korn som også først en tid etter spiring 
utvikler en plantebestand som dekker jorda. Den 
totale omsetning av vann tilsvarer fordampning fra 

overflaten og plantenes eget vannforbruk. Plante
nes vannforsyningssituasjon beskrives gjennom for
hold mellom aktuell og potensiell vannforsyning 
(evapotranspirasjon). 
Det andre forholdet ved planter er rotsystemet. Hos 
ettårige vekster utvikler rotsystemet seg gradvis og 
får kontakt med stadig større jordvolum. Røttene 
utvikler seg nedover i profilet og forgreiningen av 
rotsystemet øker. 
Dette at rotsonen etter hvert blir dypere, betyr at 
reguleringsmagasinet i jorden øker utover i vekst
perioden. Lag av grovere materiale i profilet kan 
begrense dybden av rotsystemet, og i slike tilfelle 
kan en moderat senking av grunnvannsnivået få 
store konsekvenser for vannopptaket. 
Det tredje forholdet som bør nevnes vedrørende 
planter er at vekstene har ulike krav til vann i 
vekstperioden. 
Bruk av modeller som fanger opp på en realistisk 
måte de viktigste forhold, er problematisk, særlig 
fordi datagrunnlaget ofte er for dårlig. Foredrags
holderen viste et eksempel på en modell utarbeidet 
av Waldemar Johansson ved SLU i Uppsala. Mo
dellen er utviklet for vurdering av vatningsbehovet 
og passer derfor godt også i forbindelse med 
vassdragsregulering. 



Målsettingen med modellen er å kunne beskrive 
n å r en har tørke og h v o r s t e r k uttørkingen 
av jordas vannmagasin er. I og med at ulike vekster 
har forskjellige vannforbruk, har han utviklet en 
modell for eng, en for korn og en for poteter. 
En svært vanlig problemstilling når det gjelder 
grunnvannsendringer er redusert vannføring i vekst
tiden og fare for økt tørke på tilgrensende arealer. 
I mange tilfelle vil likevel redusert flomvannsføring 
være positive både for planteproduksjonen og for 
erosjon langs vassdraget. 
Økt vintervassføring vil ut fra jord- og skogbruksin
teresser være lite ønskelig. Mest uheldig er det der 
en har finkornete masser og hvor forholdene ligger 
til rette for økt teledannelse. 
Ved mange reguleringer har det vært vanskelig å få 
tilstrekkelig detaljert informasjon om vannstands
endringer i forbindelse med berørte arealer. 
Et springende punkt ved de fleste reguleringsinn
grep er fastsetting av berørte areal. En årsak til 
dette er at det er stor variasjon mellom år når det 
gjelder vassføring og når det gjelder behovet for 
undervatning. Store variasjoner i vassføring fra år til 
år og over året betyr at berørt areal også varierer. 
Den øvre grense for berørt areal settes vanligvis til 
1 m over grunnvannsnivået (side 54). Dette ut fra 

et ønsket dreneringsdyp. En vil dessuten sjelden ha 
kapillærvirkning av betydning når grunnvannsnivået 
kommer lavere enn 1 m under terreng. I noen tilfelle 
vil den øvre grense for berørt areal komme høyere. 
Det gjelder arealer der en i tillegg til ønsket drene
ringsdyp også trenger et visst fall for å lede vannet 
til vassdraget. 
Grensen for areal som kan bli utsatt for økt teledan
nelse, kan ligge i enda større høyde over vannstan
den i vassdraget. Først etter detaljerte undersøkel
ser er det mulig å uttale seg om arealets størrelse. 
Et forhold som også bør nevnes, er at en ved 
flommen før regulering kan ha fått undervatning på 
arealer i betydelig høgde og avstand fra vassdraget. 
I slike tilfelle vil også lågereliggende arealer langs 
vassdraget være oversvømmet. 
I magasiner for døgnregulering pendler vannivået 
raskt opp og ned. Der relativt fine masser demper 
grunnvannsstrømningen, vil grunnvannsnivået i noe 
avstand fra vassdraget stille seg i en mellomstilling. 
Dette nivået er da påvirket av vassdraget, men 
utslagene er betydelig dempet i forhold til variasjo
nene i magasinet. 
Det er utført forsøk og registreringer av avlings
mengde i forbindelse med regulering i flere vass
drag. Resultatene er som ventet svært varierende. 
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Det kan legges frem resultater fra f.eks. Fortun i 
Sogn der reguleringene førte til betydelig avlings
nedgang, men på dyplendt jord som f.eks. langs 
Glomma (Koppangsøyene). har en ubetydelig virk
ning på planteveksten som følge av regulering. 
Forholdene langs de enkelte vassdragene er svært 
forskjellige. Det gjelder både klima, jord og vass
føring. Det finnes ingen modell i dag som behandler 
hele dette problemkomplekset. En er henvist til en 
detaljert behandlig og vurdering i den enkelte sak. 
Flerbruksplanlegging har fått aktualitet i mange 
sammenhenger, ikke minst i vannbruksplanlegging. 
Landbruket har alltid hatt store interesser i vassdra
gene (side 86) og er ofte avhengig av en regulering 
for å kunne utnytte jordressursene på en effektiv og 
hensiktsmessig måte. 
Det er nå utredninger og undersøkelser i gang i flere 
vassdrag i den hensikt å definere landbrukets krav 
til vassføring og reguleringsnivå. Det er positivt at 
slikt materiale kommer frem på et så tidlig stadium 
i planleggingsfasen at det kan tas hensyn til ved 
den endelige utformingen av reguleringsplanen og 
manøvreringsreglementet. 
Vi har dessverre mange eksempler på reguleringer 
som har ført til uheldige forhold for næringer som 
nytter arealene langs vassdraget. Personlig tror 

foredragsholderen at vi kan få en mer positiv 
innstilling til regulering av vassdrag hvis bare den 
endelige planen for vassdraget også tilgodeser de 
andre næringsinteressene som knytter seg til vass
dragene. 
I tilknytning til dette foredraget holdt S t e i n a r 
S k j e s e t h et instruktivt lysbildeforedrag hvor 
han bl.a. illustrerte dreneringsvirkningene av tunnel
systemer. Dreneringsvirkningene kan gi betydelige 
negative utslag for vegetasjonen. Dette ble illustrert 
ved bilder fra et område som ble berørt av Takke
utbyggingen og som har vært undersøkt nærmere. 
Spørsmålet om injisering eller utstøpning av tunnel
systemer for å motvirke dreneringsvirkningene, ble 
reist. Dette vil være en dyr løsning som i enkelte 
tilfeller likevel kan bli nødvendig. 



B Flomsikring, vannforsyning 

1. Flomskader og sikringstiltak 

NVE"s virksomhet innenfor sektoren flomskader og 
sikringstiltak har en rekke positive sider, slik at 
konflikter i forhold til landbruket burde være mini
male. Nyttevirkningen av tiltak har normalt god 
rentabilitet, og i perioden 1956-1976 ble hele 
100 000 dekar sikret. Flomskader og sikringstiltak 
trenger ikke ha noen tilknytning til NVE's annen 
virksomhet, f.eks. kraftutbygging. Likevel er det 
klart at skader som kommer som følge av oppdem
ming og utrasning (side 49 og 51 ), eller tørrlegging 
av elveleier som senere krever terskeltiltak, er mer 
eller mindre selvforskyldte skader. Dette kan være 
skader som går ut over landbrukets interesser. 
B å r d A n d e r s e n fra NVE som behandlet 
dette temaet, ga først en oversikt over virksomhe
ten. Han viste til at forbyggingstiltak må betraktes 
som grunnlagsinvesteringer, og at disse mange 
steder er en nødvendig forutsetning for bl.a. næ
ringsvirksomhet. 135 000 dekar har hatt nytte av 
disse tiltak i perioden 1939-1976. Behovet for 
slike tiltak vil øke i årene som kommer. Terskeltil
tak, kartlegge faregrenser, flomberedskap, oppryd
ding i vassdrag etc. er aktuelle nye oppgaver for 

avdelingen. Tiltak av denne art blir i stadig større 
grad tatt inn i konsesjonsvilkårene som pålegg før 
konsesjon blir gitt. For landbruket er det særlig 
viktig at dersom inngrepene forårsaker erosjonsska
der, fare for ras eller oversvømmelse, kan departe
mentet pålegge konsesjonærene å bekoste nødven
dige sikringsarbeider. 
Det viser seg at slike vilkår er nyttige på den måten 
at det leder til et konstruktivt samarbeid mellom 
kraftutbyggere og ansvarlige for andre tiltak langs 
vassdragene. Det kan være flomverker kombinert 
med veibygging, eller tørrlegging som bedrer mulig
hetene for jordbruk. Forbygging mot Rena og tørr
legging av ca. 8.500 dekar jord, er et godt eksem
pel på det siste. 
Vanligvis er det to flomperioder i Norge. Vårflom
men skyldes snøsmelting, ofte i forbindelse med 
nedbør. Kunstige magasiner i tilknytning til kraftut
bygging har redusert vårflommen i mange vass
drag. Høstflommen er forårsaket av sterk nedbør. 
Her har magasinene praktisk talt ingen reduserende 
virkning, noen ganger kan flommene tvert imot bli 
øket. Det er ingen rene flomdempingsmagasiner i 
våre vassdrag. 
Erosjon kan føre til at elveskråninger i leiejordområ
der kan bli ustabile og farlige ras utløses, elveløp 
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kan bli stengt og betydelige skader kan oppstå. I de 
større vassdrag er spesielt skråninger utsatt. Ispro
blemer kan føre til store oversvømmelser. Mennes
kelige inngrep kan også endre fall og strømforhold 
i vassdragene og gi grunnlag for erosjonsskader. 
Sikringstiltak for å bedre flomforholdene i vass
dragene må stort sett avpasses etter omfang av 
skadene og verdiene som blir berørt. Eksempler på 
slik verdsetting ble gitt i et annet innlegg på 
seminaret og er omtalt lenger ute. 
Det bør også nevnes at det i dag legges langt større 
vekt på landskapsmessig behandling av utsatte 
områder. Dette ble godt illustrert i et av de følgende 
foredrag. 
Forbyggingsavdelingen utfører undersøkelser som 
omfatter kartlegging, profilering av utsatte streknin
ger, masseprøver for skråning og bunn og mer 
omfattende geotekniske undersøkelser der dette er 
nødvendig. Dessuten foretas observasjoner over 
vannstand, flomlinjer, isforhold m.v. 

2. Jordbruksvatning 

Norges geografiske beliggenhet, topografiske for
hold og fuktige, vestlige vinder gir store nedbørs
mengder og avløp. I Norge har vi til rådighet 
26 000 l/pd. Det er 20 ganger mer enn for hele 

Europa, som har 1 399 l/pd. Vi har nok vann til å 
dekke hele Europas beregnede vannbehov pr. i dag. 
Dette gir Norge et godt utgangspunkt for en riktig 
disponering av vannressursene. 
Statskonsulent A I b e r t S w i f t viste til at selv 
om Norge har rike vannressurser, er det interesse
konflikter i vassdragene. Vassdragene egner seg 
godt for rensing av forurenset avfallsvann så lenge 
deres resipient-kapasitet ikke blir overbelastet. Tid
ligere var dette et lite problem. 
Økningen i tettbebyggelse og industri, innføring av 
vannklosett, vaskemaskiner og vaskeutstyr for 
mjølkemaskiner, sterkere gjødsling og mer åpen 
åker m.v. har gitt overbelastning og en ødeleg
gende forurensning i mange vassdrag (side 46 og 
47). 
Et vannuttaks betydning for forurensningssituasjo
nen i et vassdrag er mer uklart. Generelt kan det 
sies at uttak langt opp i et vassdrag, eller ovenfor 
et stort utslipp, vil kunne ha uheldigere virkning enn 
et uttak langt nede eller nedenfor et stort utslipp. 
På den annen side vil et uttak også kunne bety 
uttak av næringsstoffer og dermed redusert stoff
belastning på nedenforliggende resipient. Dessuten 
har samfunnsutviklingen med mye fritid og god 
økonomi ført til at de såkalte almene interesser som 



er knyttet til rekreasjon, fritidsbeskjeftigelse og 
naturopplevelse er kommet sterkere i fokus og 
representerer en sterk politisk innflytelse når de 
forskjellige brukerinteressene i vassdragene skal 
fordeles (side 84). 
Vann er en nødvendig betingelse for alt liv (side 44 
og 45). og er vel den miljøkomponent som det liv 
kan unnvære i kortest tid. Vann er nødvendig for: 
-drikkevannsforsyning for mennesker og dyr 
-fiskens frie gang i vassdrag som skal produsere 

fisk 
-plantenes vannforsyning, herunder kunstig vat

ning i områder med utilstrekkelig nedbør i vekst
tiden. 

Av disse livsviktige behov er det særlig det som 
angår planteproduksjonen som det ser ut til vil 
komme vanskelig ut i forhold til resipientbehov og 
almene interesser spesielt, men også i forhold til 
kraftproduksjonen. 
I forholdet mellom uttak av vann til jordbruksvat
ning og de almene interesser, herunder fiskens frie 
gang og resipientkapasiteten er stikkordet «vilkår 
om minstevassføring». 
De relativt store uttak til vatning i enkelte av de 
vassdragene som er regulerte for kraftproduksjon, 
har vekket kraftutbyggernes interesse, og det kan 

bli krevd erstatning for vann som ellers ville kunne 
produsere kraft. 
Swift prioriterte forsøksvis landbrukets interesse i 
et vassdrag som følger: 
Vannforsyningsinteresser: 
a) drikkevannsforsyning 
b) jordbruksvekstenes vannforsyning 
Fiskeriinteresser, særlig næringsfiske 
-resipientinteresser for punktutslipp og diffuse 

forurensninger 
-rekreasjonsinteresser 
-naturverninteresser 
Utfra dette har landbruket stor egeninteresse i å 
holde forurensningene nede, og å holde en vannfø
ring i vassdraget som er mest mulig hensiktsmessig 
for disse interesser. 
Det må skilles klart mellom: 
-forurensning ved utslipp av avfall og andre ska

delige stoffer (side 46 og 4 7). og 
-forbruk (uttak) av vann til vannforsyning for 

mennesker, dyr og planter (side 44 og 45). 
Utslipp av avfallsstoffer er ikke noen absolutt nød
vendighet. Det kan begrenses eller unngås helt ved 
å sette inn teknikk og penger. Vannforsyning med 
rent vann er en livsnødvendighet for mennesker, 
dyr og planter. 

11 



12 

Utfra at inngrep i et vassdrag normalt ikke bare får 
betydning for eiendommen der inngrepet foretas, 
men også for andre eiendommer og rettighets
havere langs vassdraget, burde det være mulig å 
komme fram til en ordning som prioriterte vatnin
gen når de ekstreme tørkesomre inntraff på bekost
ning av endel andre interesser. 
Minstevannføringen i vassdraget i forhold til ned
børsfeltets størrelse er av vesentlig betydning. I 
vassdrag med liten selvregulerende evne, er min
stevannføringen lavere enn i vassdrag med naturlige 
reguleringsmagasin (tjern, myrer, grunnvannsmaga
sin m.v.). En detaljert kjennskap til vassdraget er 
derfor nødvendig for å kunne vurdere mulighetene 
for og konsekvensene av uttak av vann. 
Uttak av vann fra vassdragene kan føre til negative 
virkninger i perioder med liten vannføring, og de 
såkalte almene interesser vil da være de mest 
utsatte. Særlig gjelder dette i de mindre låglands
vassdragene der vannføringen kan avta mot 0. 
I de sentrale, mindre vassdragene må en regne med 
en prioritering av brukerinteressene og samtidig 
sette i verk tiltak som reduserer skadevirkningene 
så langt som mulig. Det kan bl.a. være aktuelt å 
vurdere reguleringsanordninger. Ofte vil relativt 
enkle tiltak kunne ha stor betydning. 

Regulering ved bygging av dammer for oppsamling 
av vann for vatningsformål og for å sikre en viss 
lavannsføring for å beholde vassdragets karakter, 
bør bli en meget viktig oppgave i de vatningsinter
esserte distrikter med stor konkurranse om vannet. 
Ifølge Jordbrukstellingen 1979 er vatningsarealet 
8,5% av fulldyrket jordareal. Det var ca. 11 000 
anlegg, dimpensjonert for ca. 700 000 dekar. Det 
er ikke urimelig å anta at 1,2 mill. dekar, eller 12% 
av arealet vil ha vatning i 1990. Med 60 m3 pr. 
dekar, blir vannbehovet 75 mill. m3, og på 45 
vatningsdøgn 1,6 mill. m3 pr. døgn. 
Avlingsøkningen ved vatning varierer med de lokale 
forhold. Det kan være store variasjoner også innen
for den enkelte eiendom avhengig av bl.a. jord
brunnsforholdene. Det foreligger imidlertid en serie 
vatningsforsøk som viser hva en har kunnet oppnå 
i avlingsøkning for ulike vekster. 
For å antyde avlingsøkningen ved vatning av pote
ter, kan nevnes at en i et forsøk på Østlandet som 
middel over 5 år hadde en meravling for vatning på 
610 kg poteter pr. dekar. Største avlingsøkningen 
et enkelt år var 2.051 kg pr. dekar. Et annet forsøk 
som gikk over 13 år viste en avlingsøkning på 
middel 408 kg poteter pr. dekar. 
En rundspørring til over 100 kornprodusenter 



1975-1976 på Østlandet indikerer at en disse år 
har hatt en avlingsøkning på 150-200 kg pr. 
dekar. I middel for en årsrekke må en regne med en 
lavere avlingsøkning, anslagsvis 7 5- 100 kg pr. 
dekar. Det er nødvendig med flere forsøk i ulike 
sorter for å få bedre underbygde resultater å gå ut 
fra. 
Avlingsøkningen ved vatning av eng og beite er 
undersøkt i mange forsøk. På bresjøsedimenter på 
Lesja har en i en forsøksserie oppnådd en meget 
betydelig avlingsøkning flere år på rad. I middel av 
10 forsøk økte avlinga fra 660 til 1 118 kg tørt høy 
pr. dekar. I mer nedbørrike strøk vil det bli betydelig 
mindre utslag for vatning, men et vesentlig mo
ment er at en vil få en jevnere avling fra år til år. 
Dermed har en et bedre grunnlag for å planlegge 
husdyrproduksjonen. Uforutsette innkjøp av til
leggsfor unngås. 
Økonomiske vurderinger av vatning har hittil stort 
sett omfattet kostnadssiden, dvs. hva vatning 
medfører av faste og variable kostnader pr. dekar. 
På dette grunnlag er det opp til den enkelte å 
vurdere hvilken meravling en må ha for å få dekket 
kostnadene. 
Korn regnes for å være den vekst som i våre beste 
kornbygder gir minst igjen for vatning. Foreløpige 

tall tyder på at en må ha 80 kg korn i meravling for 
å dekke vatningsutgiftene. 

3. Vannforsyning til gard og grend 

V i d a r T v e i t e n understrekte at behov for til
strekkelig og hygienisk tilfredsstillende vann samt 
muligheter for utslipp av avløpsvann må betraktes 
som selvfølgelig i dagens Norge. Vannforbruket har 
vært sterkt stigende. For 20 år siden var det vanlig 
å regne med 250 l/pd mens det for større vannverk 
må regnes med 600-700 I. På grunn av lekkasjer 
på ledningsanlegg kan forbruket komme opp i 
1 500 l/pd i eldre anlegg. Det er liten grunn til å tro 
at husholdningsforbruket på landsbygda er lavere 
enn i tettstedene. I tillegg kommer vannforbruk til 
dyr. 
Av forhold som kan virke inn på vannforsyning i 
forbindelse med vassdragsregulering, nevnes disse: 
- Foruresning fra anleggsarbeide 
-Redusert vannføring i elver og bekker 
-Vannstandsendringer i magasin 
-Drenasje til tunneler. 
Slike inngrep kan ha stor betydning for vannforsy
ning fra overflatevann og grunnvannskilder. For 
overflatevann kan vannkvaliteten bli vesentlig 
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endret og det kan bli praktiske problemer med å få 
tak på vann. 
Grunnvannet langs elva kan synke og føre til en
drede vannstander i brønner o.l. og mulighetene for 
etablering av vannforsyningsanlegg kan bli forver
ret. 
Det er små anlegg som får de største praktiske og 
økonomiske problemer, de større offentlige anlegg 
eller planer om slike blir som oftest behørig tatt 
hensyn til ved planlegging og konsesjonsbehandling 
av en vassdragsregulering. 
Det er ikke alltid lett å finne forklaringen når 
uforutsette situasjoner oppstår og det er nettopp 
her at både praktiske og økonomiske problemer 
melder seg. Om grunneieren ikke finner en rimelig 
forklaring på sitt eget anlegg, må andre forhold 
sees på. 
For å være sikre på at forholdene ikke endres i 
negativ retning, må det sørges for at det i god tid 
før reguleringsinngrepet blir foretatt nødvendige 
sakkyndige registreringer og målinger, og at disse 
blir fulgt opp etter et nærmere fastsatt program. 

Stikkord for slike registreringer og målinger: 
-Lokalisering av vannkildene 
- Registrere forbruk og kapasitet 
-Vurdere mulighetene for suppleringsvann til den 

aktuelle eiendom 
-Vurdere grunnvannstand, vannføringer o.l. 
- Kartlegge de hydrogeologiske forhold 
- Utarbeide nødvendige måleprogram for vannkva-

litet, grunnvannsmålinger, vannføringer o.l. over 
en lengre periode. 

Med sakkyndige vurderinger av disse forhold vil en 
få et materiale til å bedømme om reguleringsinngre
pet vil føre til endringer av vesentlig betydning for 
vannforsyningen. 



C. Neddemming, nydyrking, 
landbruksfaglig vurdering 

1 Neddemming 
Neddemming av arealressurser skaper ofte grunn
lag for konfliktsituasjoner i forhold til landbrukets 
interesser. 0 d d b j ø r n D a m m er u d forsøkte 
å gi et bilde av konsekvensene for mer langsiktig 
utnyttelse av våre arealressurser ved neddemming. 
Dammerud mente at sett i relasjon til en rekke 
prosjekter i andre land, er de inngrep som er gjort 
her i landet for å skape nødvendige magasiner for 
våre kraftverk, svært beskjedne. 
Av neddemming som har berørt mennesker mest 
direkte kan nevnes Botsvatn i Bykle. Her ble ned
demt 440 daa dyrket og naturlig eng på 16 
beboelige bruk, hvorav 11 var fraflyttet. 5 bruk har 
husene over reguleringsgrensen og to bruk har fått 
husene flyttet opp. To bruk ble helt fraflyttet grun
net neddemmingen. De opprinnelige planene for 
inntaksmagasinet for Brokke kraftverk gikk imidler
tid ut på et større magasin i selve Setesdalens 
hoveddalføre like nedenfor Bykle kirke. Dette ville 
betydd tap av flere bruk og produktiv skog. Det 
viste seg da også å være politisk umulig å få 
prosjektet akseptert selv om utbyggingsprosjektet 
var spesielt teknisk og økonomisk fordelaktig. 

Et annet alvorlig og kjent prosjekt som ble forlatt 
tidlig i planfasen var neddemmingen av Masi. Masi 
ble som kjent varig vernet. 
Valldalsmagasinet i Røldal er et annet eksempel. 
Viktige seterområder gikk tapt med den følge at det 
nærmest betydde slutten for geiteholdet i Røldal 
(side 52 og 53). 
Orklautbyggingen har vært særtlig omdiskutert på 
grunn av tap av potensielle jordbruksressurser i den 
seneste tid. Både på Nerskogen og i lnnerdalen går 
store arealer med gode produksjonsmuligheter tapt. 

2. Nydyrking langs anleggsveier og bedret ad
komst, innvirkning på utnyttelsen av beiteressurser 
og seterdrift 

Dette er forhold som har stor interesse for utbyg
gene fordi det vil være motstykket til en del av de 
negative sider ved vasskraftutbyggingen. Ar n e 
K v a a I e måtte likevel bare slå fast at vi har lite 
tallmateriale eller annen informasjon om dette te
maet. Spørsmålet er heller ikke tatt opp til grans
king ved forskning. Foredragsholderens innlegg må 
derfor begrense seg til betraktninger omkring te
maet basert på departementets EDB-lister over 
dyrkingsareal i kommunen og på telefonintervju 
med en del herreds- og fylkesagronomer. 
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Magasinvolum i magasiner som var utbygd eller under utbygging pr. 1. januar 1979, etter reguleringshøyde. 

Neddemt areal målt i daa 

Full-

dyrket Myr-
Høyde jord- Skog og 
over bruks- bruks- våt-
havet areal areal Beite mark 

0- 300 2 800 

300- 500 4 000 
500- 700 86 3 577 936 3 413 
700-1 000 80 7 344 14 715 1 955 
Over 1000 2 600 

I alt 166 13 721 22 251 5 368 

Tabellen viser at svært lite fulldyrket jord er gått 
tapt i forbindelse med utbygging, noe som nok 
skyldes at de fleste magasiner ligger i høyerelig
gende strøk (side 50) . Foredragsholderen viste et 

Magasinarealer, daa 

Areal Areal 
ved ved 

høyeste laveste Areal, 
regu- regu- regu-

I erte lerte ler-

Totalt vann- vann- ings-

Diverse neddemt stand stand soner 

2 800 6 800 400 6 400 
(8 000) 1 

2 040 6 040 12 100 4 500 7 600 
2 193 10 205 43 961 16 730 27 231 

70 446 94 540 152 890 23 430 129 460 
29 280 31 880 69 379 19 609 49 770 

103 959 145 465 285 130 64 669 220 461 
(8 000) 1 

eksempel som var ment å gi grunnlag for en 
vurdering av hydroenergi mot matproduksjon. En 
slik sammenlikning er svært vanskelig , noe fore
dragsholderen selv understreket. 



Den generelle oppfatning i en del av de undersøkte 
kommunene går ut på at kraftverksveiene har hatt 
liten betydning for dyrking og seterdrift. 
For beiting av sau og ungdyr derimot, har disse 
veiene åpnet opp for betydelige jordbruksressurser. 
Det gjelder særlig sauebeiter som kan ligge i uryd
dig terreng og i store høyder over havet. Det kan 
ikke fremlegges tallmessige oppgaver over omfan
get av slik beiting eller hva det har betydd økono
misk i de enkelte kommuner og fylker (side 69, 70, 
71,72og73). 
Også for utviklingen av beite- og fordyrkingslag har 
kraftverksveiene betydd en del, særlig i Møre og 
Romsdal og i Sør-Trøndelag fylker. Oppsvinget av 
jorddyrkingen i disse fylkene må delvis regnes som 
en følge av beitelagene og dermed av kraftverks
veiene. 
Litt uventet sitter en med det inntrykk at den 
største kredittposten for kraftverksveiene gjelder 
gårds- og bygdeveier. Dette gjelder en del bruk og 
grender der veibygging ville bli så kostbart at 
jordbruket selv ikke kunne forventes å forrente 
anlegget med noen rimelighet. Kraftverkene har 
også, som nevnt tidligere, vært involvert med hel
eller delfinansiering av bruer, dels til eget bruk, dels 
som erstatning (side 83). 

Av de undersøkte kommunene hadde Tinn kom
mune stor aktivitet når det gjaldt nydyrking. 
Kraftutbyggingens rolle i Tinn har i hovedsak vært 
følgende: 
- Mange jordbrukere deltok i anleggsarbeid og la 

opp kapital som senere kunne investeres i jord
bruket. 

- Bedring av kommunens økonomi på grunn av 
kraftutbygging slik at den kunne satse mer på 
dyrkingspros jekter. 

Foredragsholderen konkluderte med å si at kraftver
kene og andre institusjoner som f.eks. Televerket 
bygger veier i fjellet i stort omfang, men som regel 
skal disse veiene betjene de mest utilgjengelige 
steder og blir derfor nødvendigvis liggende i svært 
uryddig og bratt terreng og delvis i høyfjellet. 
Jordbruket drives i lettere terreng og interessene til 
de to parter blir motsatte. En kan ikke vente at de 
ulike interesser skal kunne forenes i svært mange 
veianlegg. 
Likevel sitter en med det inntrykk at jordbruksinter
essene i mange tilfeller ikke blir «oppdaget» i tide 
og at det ikke er noen som ivaretar disse interes
sene under planleggingsperioden for kraftutbyggin
gen. 
Det er her snakk om å finne en planleggingsprosess 
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som for det første stiller informasjon til rådighet for 
jordbruket om kraftverksplanene og som for det 
annet lar seg påvirke av jordbruksinteressene der 
hvor dette er teknisk og økonomisk mulig. 

3. Konsekvenser for landbruksinteresser ved byg
ging av Bratsberg kraftverk, landbruksfaglig vurde
ring 

Konsekvenser for gårbrukere av en utbygging hvor 
det også er landbruksfaglige hensyn, ble vist med 
eksempler fra Bratsberg kraftverk i Sør-Trøndelag. 
Ø . C h r . K va r b e r g beskrev situasjonen på 9 
bruk som ble ganske sterkt berørt av utbyggingen. 
Samlet ville disse brukene få økt sitt areal med 145 
dekar. Plassering av tunnelmasse i dalsøkk o.l. ga 
grunnlag for større planeringsarbeider på flere av 
brukene (side 58 og 59). 
Foredragsholderen summerte opp med følgende: 
Bygging av Bratsberg kraftverk har for en stor del 
foregått i et jordbruksområde med dyrket jord like 
inn til anleggsplassene. Det er derfor naturlig at 
anlegg av en slik art og størrelse, som Bratsberg 
kraftverk var, mer eller mindre vil måtte berøre de 
nærmeste omgivelser. Det skal bygges veier, det 
skal etableres riggområder, brakker, tunnelmassen 
skal plasseres m.m., samtidig vil det i området bli 

stor trafikk bl.a. av store maskiner og biler. Alt 
dette skal i det alt vesentlige foregå på grunnen til 
de tilstøtende eiendommer. 
Før anleggsarbeidet starter opp er det derfor nød
vendig med nøyaktige planer og vurderinger av hvor 
de forskjellige installasjoner skal plasseres, hvor 
veier skal gå og ikke minst - hvor tunnelmassen 
skal plasseres eller brukes. Videre er det viktig at 
rekkefølgen for igangsetting av de forskjellige ope
rasjoner blir nøye koordinert. - Under denne 
planleggingen er det viktig at grunneierne blir koblet 
inn helt fra starten av og at de enkelte berørte 
områder mest mulig blir sett under ett - «fler
bruksplanlegging». 
Mellom grunneierne og byggherren blir det som 
regel inngått avtaler om disponering/leie av areal i 
anleggsperioden. Disse avtaler bygger på gjensidig 
tillit fra begge parter. For byggherren er avtaler ofte 
å foretrekke fremfor rettslig skjønn. Rettslig skjønn 
er både tidkrevende og kostbart. Ved opprettelse 
av avtaler er det viktig at byggherren forstår de 
ulemper og problemer grunneieren får, og at han 
har de samme forståelser til disse ved avslutningen 
av arbeider som ved igangsettingen. Det er også 
viktig at alle grunneiere blir behandlet likt og at de 
har følelsen av det. Menneskenes evne til å tilpasse 



seg nye situasjoner og å utnytte disse, samt evne 
til å ivareta sine interesser overfor autoriteter og 
offentlige vesener er forskjellige. En jordbrukskyn
dig person med kontaktskapende evne vil her være 
til stor nytte. 
Hvor stort areal som direkte er innvunnet i området 
ved bruk av tunnelmasse til oppfylling i dalsøkk, 
langs elva og på andre måter, er vanskelig å angi 
eksakt. I alt er det til nå planert ca. 200 dekar, og 
ytterligere ca. 100 dekar kan planeres. I dette er 
medregnet areal som fra før var fulldyrket areal, 
men som måtte tas inn i planeringen. Det meste av 
planeringene hadde vært fullt mulig uten tunnel
masse. Men bruk av tunnelmasse har ført til noe 
mindre masseforflytning og dermed billigere plane
ring (side 58 og 59). 
På to til tre plasser har bruk av tunnelmasse direkte 
ført til innvinning av nytt areal på ialt ca. 60 dekar. 
Omlag halvparten av dette areal er ferdig planert og 
tatt inn i jordbruksproduksjon, mens resten for 
tiden nyttes til lagerplass o.l. Arealene kan jordpla
neres og tas inn i jordbruksproduksjon. Og endelig 
har bruk av tunnelmasse vært til stor nytte ved 
bygging av en skogsbilvei og elveforbygning mot 
Nidelven. 
I di s k u s jo n e n som fulgte etter Kvaales og 

Kvarbergs foredrag, ble det pekt på at den langsik
tige virkning av senkningsarbeider og veiarbeider i 
tilknytning til vasskraftutbygging, vil være vesentlig 
større enn hva som kom frem i foredraget til 
Kvaale. Det ble også pekt på gode erfaringer fra 
samarbeid når dette kom igang på et tidlig tids
punkt. Det ble vist til erfaringene fra bl.a. Lesja hvor 
Landbruksdepartementet ansatte en driftsplanleg
ger. Det løste mange kontaktproblemer og gjorde 
det mulig å ta områdene i bruk på et langt tidligere 
tidspunkt enn det som ellers hadde vært mulig. 

4. Bruk av tipper og massetak som nytteareal 

Et spørsmål som i stadig større grad synes å telle 
ved vurdering av vasskraftutbygging er hvordan 
landskapet blir seende ut etter at utbyggingen er 
ferdig. K n u t 0 v e H i I I e s t a d viste i et lysbil
deforedrag hvordan tipper og massetak kan gjøres 
om til nyttearealer (side 58, 59, 60, 61, 62, 64, 
65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 80 og 81). 
I mange tilfeller brukes overskuddsmasse til å heve 
lavtliggende og forsumpede arealer (side 56 og 5 7), 
eller til videreutvikling av allerede eksisterende land
skapsformer (side 62). Massetak gjennomføres 
ofte ved å fjerne «hauger» eller spesielle avgrensede 
deler av former i landskapet (side 64 og 65). 
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Det er ellers vanlig å kombinere behandling av 
overskuddsmasser og massetak i sammenheng 
med bakkeplaneringsarbeider eller nydyrking av til
støtende terreng (side 56 , 57 , 58 , 59, 60, 61 , 62 , 
64, 65 og 70) . 
Alle former må være stabile. De må ikke ha brattere 
skråninger enn det som er naturlig rasvinkel for 
materialet - som hovedregel bør de være markert 
slakere (side 58, 59 , 60, 61, 62 , 66 , 67 , 69, 70 
og 71 ). 

Finkornete , ensartede masser er svært utsatte for 
erosjon ved for eksempel vann i bevegelse, vind
flukt , dyretråkk m.v. 
Vekstpotensialet for vegetasjon er i utgangspunktet 
avhengig av bergarten og partikkelstørrelsen . Det er 
f.eks . stor forskjell på vekstbetingelsene i de gamle 
tippene ved Vemork kraftverk og moderne tipper 
fra fullprofilboring (side 63) . På samme måte gir ren 
kvartsitt dårligere vekstbetingelser enn f.eks. fyllitt , 
og ren kvartssand er fattigere på plantenæring enn 
leire- og jordholdige masser . 
Ved gjødsling kan en gjøre mye for å bedre vekst
mulighetene forutsatt at massen inneholder rime
lige mengder finpartikler. I mange situasjoner kan 
f.eks. et ferdig formet terreng av overskuddsstein gi 
et fint beite uten annen behandling enn gjødsling og 

såing (side 70). Det kan også gi god skogbunn . Ja, 
det kan bli en god permanent slåtteeng når bare 
overflaten er tilstrekkelig fri for sjenerende steiner. 
Påføring av løsmasser kan bedre forholdene ytterli
gere. Særlig når slik dekkmasse er rik på humus må 
en ved «stripping» sørge for at overgangen ikke blir 
for markert. 
Åker på overskkuddsmasse er ingen umulighet selv 
om det er sten (side 58). Pløyedybden er da 
normgivende for det minimum av masse som må 
fylles på . Når det brukes humusholdig masse, må 
en huske på at omsetningen i massen (volumtapet) 
øker radikalt når lufttilgangen blir større . 
Det er et viktig poeng at vannkapasiteten i over
skuddsmassene fra moderne tunneldrift er vesentlig 
større enn det som vanlig er antatt. 

5. Nea-reguleringens virkning for jordbruket i Selbu 

I de to følgende foredrag er det gitt eksempler på 
hvordan regulering virket inn på jordbruket. N i I s 
S e t s a as tok for seg Nea-reguleringen og virk
ning av denne på jordbruket i Selbu. Foredragshol
deren viste til at utbyggingen av Nidelven og 
Neavassdraget har foregått i etapper helt fram til 
våre dager , og det foreligger også planer om videre 
utbygging . I tilknytning til elvene er det bygget 10 



kraftstasjoner som tilsammen produserer 2 320 
GWh. 
Av 250 gardbrukere som har jordbruk som eneste 
eller viktigste levevei, grenser 190 ned til Selbu
sjøen eller Nea. Det vil si at 76% av alle gardbru
kerne i Selbu direkte eller indirekte kan bli påvirket 
av forandringer i vannstanden i sjøen og elva. 
I og med at betydelige deler av jordbruksarealet 
grenser til sjøen og Nea gjorde vårflommene ofte 
store skader. Forsinket våronn, utvasking av mat
jordlaget, igjenslamming av grøfter, forsumping, 
oppryddingsarbeid og skade på avlingsveier var 
faktorer som virket negativt på lønnsomheten for 
gardbrukerne som hadde jord i utsatte områder. På 
grunn av faren for utvasking av matjordssjiktet, var 
høstpløying lite aktuelt. Dette førte igjen til utset
telse av våronna med redusert avling til følge. 
Sommer- og høstflom i Nea i forbindelse med 
kraftig regnvær kunne også gjøre betydelige skader. 
Mange gardbrukere langs Nea hevder at disse 
flommene ofte gjorde mer skade enn vårflommene, 
i og med at avlingene spesielt av korn, poteter og 
rotvekster kunne bli helt ødelagt. I tillegg kunne høy 
sommervannstand i forbindelse med regnrike somre 
føre til en forsumping av lave områder langs elva. 
I 1976 var det uvanlig stor vårflom i sjøen. Den 

steg til 3,5 m over høyeste reguleringsgrense og 
mellom 1500 og 2000 dyrket jord ble overflom
met. 
Uten reguleringsanleggene i fjellet og tappetunnelen 
gjennom Svean kraftverk ville sjøen steget ytterli
gere 3 m, og dermed passert toppflommen fra 
1934. Tappetunnelen til Bratsberg kraftverk ble 
tatt i bruk i 1977. Hvis den hadde vært i drift i 
1976, ville flommen blitt redusert med ca. 1,00 m. 
At flommer i denne størrelse er så godt som 
eliminert, har uten tvil virket positivt for de berørte 
gardbrukerne. Jorda kan brukes mer intensivt og 
arealer som tidligere bare ble benyttet til engslått 
og beite og som delvis var bevokst med lauvskog, 
er dyrket opp. De nydyrkede arealene brukes ve
sentlig til korn- og grasproduksjon. Fra omkring 
1960 til 1981 har 55 gardbrukere dyrket fra ca. 1 
til 200 da - tilsammen omlag 1500 da av de 
tidligere meget flomutsatte områdene. Virkningene 
for den enkelte bruker varierer selvsagt sterkt alt 
etter hvor mange da av eiendommen som ble 
frigjort til dyrking. 
De mest dramatiske virkningene av forandring i 
vannstanden hadde vi i slutten av 40-årene og 
begynnelsen av 50-årene da det gikk en rekke ras 
langs sjøen. Den primære årsaken til rasene var 
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senkning av vannstanden til i underkant av 155,0 
m.o.h. Skadene på de berørte eiendommene va
rierte fra ødeleggelse av båtstø og sandtak til tap av 
fra 0,5 til 36 da jord av meget god kvalitet. 
Tilsammen gikk det tapt omlag 200 da dyrket eller 
dyrkbar jord. 
Reguleringen av Neavassdraget totalt har ført til 
positive virkninger for jordbruket i Selbu. Men det 
er også opplagt at reguleringene har medført ulem
per og store skader for mange grunneiere. Riktige 
og indeksregulerte erstatninger kunne ha rettet opp 
mye av skjevhetene som gjør at en gardbruker 
taper betydelige beløp pr. år, mens naboen kanskje 
tjener tilsvarende beløp. 

6. Vassdragsreguleringens flomdempende virkning 
i Arendalsvassdraget. Økende dyrkingsarealer. Et 
eksempel 

P e r S ø d a I tok frem et eksempel fra Arendals
vassdraget. Mellom Nelaug og Åmli ble det gjen
nomført et større senkingsarbeid for å tørrlegge 
lavtliggende områder og senke flomvannstanden. 
Det var beregnet at ca. 6 000 da skog, myr 
slåttemark og dyrket mark ville bli berørt av senk
ningen. Arbeidet kostet i sin tid ca. kr. 600 000,-. 
Dertil måtte NVE foreta forbygningsarbeider for ca. 

1,3 mill. kr. i påfølgende år for å sikre elvebred
dene. 
Senkningen ble fullført i 1948, men det ble ikke 
den suksess som var ventet. Lite eller intet av de 
tørrlagte områdene ble tatt i bruk. Det ble plantet 
litt skog, men det ble ingen nydyrking. Det viste 
seg at flomsenkningen ikke ble så effektiv som 
ventet, og grunneierne ønsket ikke å satse på så 
usikre prosjekter som dette ville bli. 
I slutten av 60-årene våknet imidlertid interessen 
for arealene for fullt. Det ble planlagt oppdyrking av 
store fellesbeiter som idag er i full bruk og det 
planlegges ytterligere dyrking. Dessuten er det fo
retatt adskillig skogplanting. 
Forklaringen på den økte interessen ligger antakelig 
i de betydelige vassdragsreguleringer som ble gjen
nomført fra 1960 frem til 1975. 
I og med kraftprodusentenes ønske om størst mulig 
vintervannføring har disse reguleringene ført til en 
betydelig reduksjon av flomvassføringene. 
Idag er 900 da blitt fulldyrket omkring Gjermund
nes og 800 da blir nå påbegynt mellom Vallekilen 
og Reklikilen. Dessuten har flomdempingen virket 
gunstig på en lang rekke mindre arealer i området. 
Et grovt anslag kan tyde på at ca. 2 500 da 
dyrkingsjord er blitt brukbar i dette området. 



D Skogbruk, Tiltaksveier, Lokalsamfunn. 
Turisme 

Konsekvens for skogsdrift og tømmertransport 
ved vasskraftutbygging 

K j e 11 W i b s t ad tok for seg konsekvenser av 
vasskraftutbygging for skogsdrift og tømmertrans
port. Mange av vurderingene tok utgangspunkt i 
egne erfaringer fra arbeide i forbindelse med 
skjønn. 
Innledningsvis nevnte foredragsholderen at vurde
ringen av virkningen av en regulering i dag blir gitt 
et langt videre perspektiv enn tidligere. Dette har 
trolig skapt større muligheter for å sikre at trans
portforholdene i det berørte område blir minst like 
gode som etter reguleringen fant sted. Dette gir en 
tredelt vurdering av konsekvensene ved regulerin
gen: 
-for skogområdet som en helhet 
-for eiendommene som en del av dette 
-for eieren som den økonomisk interesserte 
Dette betyr ikke at den enkelte eier skal umyndig
gjøres, men det er en presisering av at en regulering 
skaper en ny situasjon for et helt skogområdet. 
Der det er gjennomført større reguleringer og hvor 
det er forsøkt å gi skogområdene en fremtidsrettet 

løsning er det en alminnelig oppfatning at de tiltak 
som er gjort har skapt gode muligheter for et 
fremtidig skogbruk. Erfaringer har likevel vist at det 
er enkelte deler av avtalene som burde ha fått en 
bedre eller en mer hensiktsmessig utforming. 
En oppsummering av de synspunkter som er frem
kommet gjennom samtaler med skogeiere fra regu
leringsområder blir som følger: 
-Ved vassdragsregulering inngås det en avtale om 

at fløtningsretten inntil videre ikke skal utøves. 
-Avtalene inneholder en bestemmelse om fløtnin

gens gjenopptagelse. 
- Det utarbeides en veiplan med eventuelle andre 

tiltak som legger grunnlag for en rasjonell skogs
drift og virkeslevering fra de berørte skogområ
der. 

-Planen utarbeides av skogsakkyndige i samar
beid med skogeierne i det aktuelle område. 
Planen skal i prinsippet været godkjent av skog
eierne før den fremlegges for skjønnet. 

-Veier som ikke skal overtas av det offentlige, 
skal være private veier som er stengt for almen
hetens bruk. 

- De nye veier sikres tilstrekkelig veivedlikeholds
materialer. 

- Det må bare være i spesielle tilfeller at regulan-
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ten pålegges å utføre arbeider som er en naturlig 
del av skogbrukets virksomhet. 

Dersom regulanten skal ha et ansvar for vedlikehold 
av veier og broer eller for transport av tømmer, bør 
det omformes til årlige indeksregulerte tilskudd 
etter klare og enkle retningslinjer. 

2. Vasskraftutbygging - virkning på jord- og 
skog. Økonomiske og praktiske konsekllenser for 
den enkelte bruker, samt virkning på næringer i 
loka/samfunnet. 

At vasskraftutbygging fører med seg mange proble
mer og harde forhandlinger ga varaordfører K n u t 
P . S a n d n e s fra Bygland kommune eksempel 
på. 
Virkningene av den første regulering av Byglands
fjorden i 1903 og 1912 førte til neddemming og 
forsumping av store areal. Uttapping av magasinet 
ga større ulemper for båtferdsel og førte til dårligere 
isveier om vinteren. 
De s t o r e ulempene for fjorden kom likevel først 
i 50-60-årene da de større anlegg i Bykleheiene 
ble tatt i bruk. !sveiene ble da så utrygge at de 
veiløse brukene på vestsiden av fjorden ble fraflyt
tet. Det ble også registrert utrasinger og skade på 
fisket. 

Ved ny konsesjonsnemnd for Ørstavassdraget i 
1972 reiste eierne og Bygland kommune krav om 
bygging av veier på de veiløse strekninger langs 
Byglandsfjorden. Utbyggerne var lite innstilt på å 
imøtekomme dette kravet, men Stortinget støttet 
det lokale krav slik at tiltaksveiene ble bygget. 
Veiene ble først ferdig høsten 1980 og overlevert i 
juni 1981 (side 83). Før andre driftssesongen var 
ute, var det i alt drevet ut 8 000 m3 tømmer. Det 
var videre igjen blitt fast bosetting på et av de 
fraflyttede bruk og det er planlagt tilbakeflytting på 
ytterligere to bruk. 
Foredragsholderen konkluderte med å si at pålegget 
om bygging av tiltaksveiene rettet opp mange av 
skadevirkningene fra tidligere. Han mente det var 
svært viktig at slike tiltak ble avtalt før konsesjons
behandling. I motsatt fall må det gis konkrete 
pålegg slik at distriktet på denne måten får erstat
ning som gir varige verdier både for den enkelte 
bruker og for lokalsamfunnet. 

I et etterfølgende forberedt innlegg kom M a g n e 
R i s d a I inn på et tiltak som er gjennomført for 
dalføret Gjøvdal. Planen var å få en samlet veiut
bygging som kunne løse de problemer som vass
kraftutbygging ville skape for skogsdrift og skogs-



virkestransport. Det ble enighet mellom kraftverket 
og grunneierne om å få utarbeidet en samlet skogs
virketransportplan for de skogområder som tidligere 
hadde nyttet vassdraget som hovedtransportåre og 
som det på dette tidspunkt ikke var noen veidek
ning for. Oppdraget med å utarbeide en slik plan ble 
overlatt Nidarø Tømmersalslag. Planen - med 
grove kostnadsoverslag - ble fremlagt for Aust
Agder kraftverk som i prinsippet sa seg enig i at 
den kunne legges til grunn ved et eventuelt skjønn. 
Kraftverket sa seg imidlertid interessert i minnelige 
avtaler og Tømmersalslaget fikk som ekstraoppdrag 
å ta dette opp med grunneierne. Etter en god del 
møtevirksomhet ble det enighet om at planene 
skulle være et utgangspunkt som i hovedsak skulle 
følges, men at det måtte en videre bearbeiding til 
før det kunne inngås minnelige avtaler mellom 
grunneierne og kraftverket. Omkring 60 grunneiere 
var involvert. 
Nå, såpass mange år etter at hele utbyggingen er 
over, er fortsatt grunneierne meget godt fornøyde 
med resultatet. I stedet for pengeerstatninger ble 
det veier som tjener driften av eiendommene minst 
like godt som tidligere. 
Aust-Agder kraftverk har også sagt at de er godt 
tilfreds med opplegget og lignende opplegg er 

gjennomført andre steder. Som et eksempel kan 
nevnes at ved de planer som er fremlagt for 
utbygging av Tovdalsvassdraget, har Aust-Agder 
kraftverk fulgt samme prinsipp og der foreligger det 
allerede et konkret forslag til utbygging av erstat
ningsveier for et beløp på over 40 mill. kroner. 
I diskusjonen som fulgte foredragene ble særlige 
juridiske spørsmål i tilknytning til bruk av skogsbil
veier fokusert. Spørsmål som Wibstad hadde be
handlet inngående i sitt innlegg. 

3. Vasskraftutbyggingen. Konsekvenser for jord
brukets inntekter fra turistnæring 

Vasskraftutbygging kan ha mange slag konsekven
ser for jordbrukets muligheter til virksomhet innen
for reiselivet. S t e n M a r k u s e n tok Hallingdal 
som eksempel. Her står turistnæringen sterkt, sam
tidig har det foregått en betydelig kraftutbygging. 
Utfra situasjonen i Hallingdal kan en vanskelig 
trekke den konklusjon at turistnæring og kraftut
bygging skaper permanente og nærmest uløselige 
konfliktsituasjoner. Snarere kan det hevdes at vass
kraftutbygging virker stimulerende på næringslivet. 
Turistnæring er forretning og en del av vårt næ
ringsliv hvor det er spørsmål om kommunikasjoner, 
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klima, boligtilbud og aktiviteter, priser og miljø. 
Uberørt natur er ikke nok når det gjelder å trekke 
turister til et område. I et lite, relativt næringsfattig 
område som Hallingdal, er også alt næringslivet 
sterkt integrert og det hele må sees i en slik 
sammenheng. 
Utbyggingen i Hallingdal fikk store konsekvenser for 
veinettet. Spesielt i fjellet åpnet veiene for helt nye 
områder som kunne utnyttes ikke bare jordbruks
messig, men også for ferie og rekreasjon. 
Et godt sportsfiske har vært et aktivum for Halling
dal når det gjelder å trekke turister til området. I de 
viktigste fiskeelver synes fisket nå å være like godt 
som tidligere. Fiskevann i fjellet var etter foredrags
holderens vurdering blitt vesentlig dårligere. 
Foredragsholderen fant også grunn til å nevne 
terskelbygging i Hallingdalselven. Den har gitt me
get gunstige resultater rent landskapsmessig, har 
på sine steder gitt bedre bademuligheter (side 84), 
og overalt er det skapt gode forhold for fluefiskere. 

4. Kraftutbyggingens konsekvenser for Vinje kom
mune, spesielt med vekt på virkningene av veinettet 

I n g v a I G o d a I trakk innledningsvis frem Møs
vannreguleringen som eksempel på en utbygging 
som medførte store problemer for jordbruket langs 

vannet. Oppdemmingen er 19,5 meter og det 
skaper problemer med gjerdehold og brygger for de 
veiløse bruk. Det gis riktignok avlingserstatninger 
for disse ulemper, men beløpene ble fastsatt i 
1942 og er siden ikke regulert. Dette betegnet 
foredragsholderen som en blodig urett mot bruke
ren. Slike situasjoner oppstår først og fremst der 
det er ikke-statlig utbygger. Erstatningen ved stat
lige reguleringer er som kjent indeksregulert. 
Foredragsholderen tok også for seg Takkeutbyggin
gen. Her var det Statskraftverkene som bygget ut 
og erfaringene er langt mer positive enn for Møs
vann. Foredragsholderen mente at skogsbilveiene 
som ble bygget, måtte ha kommet uansett, men 
utbyggingen gjorde at en fikk veiene tidligere enn 
det en ellers ville fått. 
Av negative ting ellers var vanskeligheter for tøm
mertransporten som følge av at isen på vannene ble 
dårligere. Det ble også registrert tørkeskader som 
følge av tunneldrenering i noen områder. Samlet 
kom foredragsholderen til at utbyggingen ga en 
svakt negativ virkning for skogbruket. 
For jordbruket var virkningen mer positiv, ikke 
minst fordi inntekter fra utbygging har gjort det 
mulig for kommunene å yte gode tilskudd til bruks
utbygging. 



5. Endringer i grunneiernes næringsgrunnlag som 
følge av kraftutbyggingen 
Kjell Haukeland redegjorde for en NIBR
rapport om «Kraftutbygging og lokalsamfunn». Un
dersøkelsen var gjort for nærmere 10 år siden og 
Hans L. Clementz var ansvarlig for rapporten. Rap
porten bygget på innsamlede data fra regulering av 
Vinstrafallene i 1950-årene, Savalen-Rendalen
overføringen i 1960-årene og planene for regulering 
av Øvre Orkla. Foredragsholderen understreket at 
mye kunne ha endret seg siden rapporten ble 
skrevet. 
I kampen om de fysiske ressursene ved kraftutbyg
ging er det først og fremst primærnæringen som 
blir berørt. 
I Skåbu var det særlig fiskeriinteressene som ble 
skadelidende. Utbyggingen medførte at en rekke 
vann ble regulert, og et meget fritt reguleringsregle
ment har forsterket de skadelige virkningene. Det 
ble dessuten ikke fastsatt noen minstevannføring 
slik at en rekke elvestrekninger er fullstendig tørr
lagte. At dette ikke ble krevet av lokalbefolkningen, 
kan kun skyldes uvitenhet. Resultatet er i alle fall at 
fisket er blitt sterkt redusert eller fullstendig har 
forsvunnet. 
I Rendalen var problemet for mye vann i elvene, i 

alle fall deler av året. Kraftutbyggingen ble presen
tert som en mulighet til å drenere store jordbruks
områder og å regulere Rena. På grunn av planend
ringene mislyktes dette. Den gjennomførte kanali
seringen beslagla relativt store jordbruksarealer 
uten å bidra med nye, slik det var antydet i 
konsesjonssøknaden. 
Både i Fron og Rendalen sto ulike gruppeinteresser 
mot hverandre i avgjørende faser i kraftutbyggin
gen. Dette har kun bidratt til å svekke resultatet 
som helhet. Det er svært viktig at de mange 
organene i lokalsamfunnet som prøver å ivareta 
sine respektive sektorinteresser, forsøker å koordi
nere disse mest mulig. 
I Skåbu kunne en spore klare forskjeller i investe
ringsfrekvensen. De som mottok erstatninger for 
skader og ulemper har nesten ikke investert i 
bruket. Dette skyldes nok for en vesentlig del de 
meget lave erstatningssummene og de til dels store 
skadene. Den relativt tidlige utbyggingen i Skåbu er 
bakgrunnen for de lave erstatningene. 
Et overveldende flertall av de intervjuede grunneiere 
i Skåbu og Rendalen beklaget at overskjønnet ble 
avskaffet fra 01.01. 7 4. Grunneierne stilte opp helt 
uten erfaring mot en regulant som hadde vært 
gjennom samme prosess mange ganger tidligere. 
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Ved en rekke skjønn har en rekke feil i underskjøn
net blitt rettet opp ved overskjønnet. Med ett 
skjønn vil denne muligheten være borte, og kravet 
til det ene skjønnet vil bli meget stort. 
Kjell Haukeland hadde utarbeidet et notat om noen 
av de viktigste tiltak som er gjennomført eller 
planlagt gjennomført i Kvikne i forbindelse med 
kraftutbyggingen, eller som har sammenheng med 
utbyggingen gjennom finansiering eller på annen 
måte. Det ble gjort kort rede for 27 ulike prosjek
ter, fra rene jordbruksprosjekter, til små familie
bedrifter og sosiale tiltak som helsesenter og sam
funnshus. Hvor mye av dette som kan tilskrives 
kraftutbygging kan ganske sikkert diskuteres. 
I diskusjonen kom både Øvstedal og Wibstad inn på 
at det organ som har ansvaret for den langsiktige 
ressursforvaltning, dvs. landbruksmyndighetene, 
må så tidlig som mulig engasjeres i reguleringspla
nene. Det ble også pekt på faren ved å «kjøpe opp» 
lokalsamfunnet ved overbetaling. Foredragsholde
ren var enig i det siste og mente Ulla-Førre og 
Eidfjord kunne være typiske eksempler på at slik 
«Overbetaling» kunne skje. 

E Virkningen for jordbruket - eksempler fra 
Vestlandet 

1. Kraftutbyggingens virkninger for jordbruket i en 
vestlandsbygd (I) 

T o r I e i v G j e r I ø v gjorde rede for hvordan 
kraftutbyggingen i Aurland virket inn på situasjonen 
i denne kommunen. 
Før konsesjon blir gitt får kommunene og dermed 
de kommunale organer og representanter for næ
ringsutøvere høve til å uttale seg om de mangesi
dige følger av en kraftutbygging. Det er ikke lett å 
forutse hva som kan bli følgene, spesielt for lokal
befolkningen. Kraftutbyggerne har alltid en stor 
stab med sakkyndig mannskap som bruker år på 
planlegging og utredningsarbeider. Dette i motset
ning til utbyggingskommunene som ofte vil mangle 
både fagfolk og midler for å utrede følgene av en 
utbygging. Utbyggingskommunene burde etter 
foredragsholderens syn få teknisk hjelp i god tid før 
utbygging. 
I tillegg til mange av de samme erfaringer som var 
gjort i andre kommuner, ble situasjonen for vill
reinsstammen forsøkt vurdert. Det hersket en 
nokså stor frykt for at en lang og omfattende 
anleggsperiode kunne virke uheldig inn på reinen. 



Etter foredragsholderens mening har en del dam
mer sikkert nok endret reinens trekkveier og ad
ferdsmønster, og fellingsrapporter tyder på at i 
områder som tidligere var regnet blant de beste, 
har det vært felt lite eller ingen dyr i den senere tid. 
Foredragsholderen mente jordbruket i Aurland 
hadde kommet brukbart fra en så stor og omfat
tende utbygging. Ulempene gjaldt særlig urolige 
beiteforhold i fjellet, og tørrlagte elver og bekker 
som før ga naturlige stengsler for sauer. Kommu
nen hadde fått bedret sin økonomi i vesentlig grad 
og kunne nå på sitt årlige driftsbudsjett føre opp kr. 
100 000 til disposisjon for jordbruksformål. Kom
munen kunne også ta en stor del av kostnadene 
ved bygging av gårds- og grendeveier. 
Foredragsholderen ville også gi ros til kraftutbyg
gerne og NVEs landskapsavdeling for det gode 
resultat de hadde kommet til. 

2. Kraftutbyggingens virkninger fra jordbruket i en 
vestlandsbygd (li) 

Ø r n u I f J o h a n s e n tok for seg mer spesifikt 
situasjonen for jordbruket i Aurland kommune. 
Foredragsholderen hadde laget en analyse av jord
bruket i kommunen og foretatt en intervjuundersø
kelse. Undersøkelsen viste bl.a. at 83% trodde 

utbyggingen hadde endret de unges syn på gards
drifta. De fleste grunnga dette med at inntektene 
var så mye høyere på anlegget. De fleste av de 
unge mente likevel at de ville ta over bruket, men 
ha arbeid utenom. 
Foredragsholderen konkluderte med bl.a. å si at 
etter hans mening går aurlendingene en vanskelig 
omstillingsprosess i møte når anleggsperioden er 
slutt. Skal et levedyktig jordbruk kunne oppretthol
des i fremtiden, blir det nødvendig å skaffe arbeids
plasser slik at en yrkeskombinasjon for bøndene blir 
mulig. Kravet om tilleggsarbeid vil for alvor begynne 
å gjøre seg gjeldende etter hvert som arbeidsplas
sene ved anlegget faller bort. Kravet blir sterkere 
etter hvert som neste generasjon tar over gardene. 
Turistnæringen vil nok også i fremtiden spille en 
viss rolle for bøndene, men arbeidsplasser må etter 
hvert i stigende grad skaffes innen andre nærings
grener. 
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F Avsluttende diskusjon 

1. Hva vet vi, hvilke hensyn bør vi ta og hvilke 
undersøkelser er nødvendig i konsesjonssammen
heng? 

Under denne posten orienterte Sverre Øvste -
d a I i et forberedt innlegg om hvordan saker som 
gjelder vasskraftutbygging blir behandlet sentralt 
fra landbrukets side. Sakene kommer inn til land
bruksavdelingen i Landbruksdepartementet (LD) og 
går videre derfra til landbruksarealkontoret. I de 
aktuelle saker vil reindriftskontoret og arealkontoret 
i skogavdelingen trekkes inn i saksbehandlingen. 
Det samme gjelder tilskott og kredittkontoret i 
jordbruksavdelingen. Det skal gå en forhåndsmel
ding til LD og videre melding til fylkeslandbrukskon
tor, og eventuelt reindriftsagronomen for distriktet. 
På kommuneplan skal landbrukskontoret orienteres. 
Det er viktig at plansaker blir behandlet enhetlig. I 
konsesjonsfasen meldes synspunkter og reaksjoner 
tilbake til LD. Det kan være aktuelt å nytte sakkyn
dig utvalg i tillegg til ordinær behandling i selve 
saksapparatet. 
Det LD ønsker å få oversikt over er berørte arealer 
og nedslagsfeltets totale ressurser. Viktige data blir 
da: 

Neddemt areal, hva slags areal det dreier seg om 
og veianlegg. Videre grunnvannstand i vassdraget 
og vannstandskurver. En oversikt bør også gi opp
lysninger om konsekvenser for is og ferdsel, spørs
mål om klimaet er vanskelig, forstyrrelser i anleggs
periodene for beitedyr, herunder også rein. Snaue 
arealoppgaver gir et for dårlig grunnlag for å be
dømme virkningene for landbruket. Jakt, fiske og 
turistnæring er f.eks. nært knyttet til landbrukets 
interesseområder. Utfra dette bør en oversikt gi 
opplysninger om hvordan disse aktiviteter påvirkes. 

Mange interessante synspunkter kom frem etter 
disse innleggene. L a n d m a r k P o u I s e n 
hadde forstått Øvstedal slik at tiltak skal komme 
frem i konsesjonsvilkår. Det kunne imidlertid ikke 
være riktig å sammenligne vassdragsregulering med 
veibygging, bl.a. av den grunn at for vassdrags
reguleringer har vi en egen lov. Der skiller en i 
prinsipp mellom det som skal gis til tiltak for 
almenheten, og det som skal gis som tiltak og 
erstatninger for den enkelte grunneier. Dette har 
sammenheng med skjønnsordningen og spørsmål 
om hvem som skal være part i skjønnet. Når det 
gjelder hva som skal tas inn i konsesjonsvilkårene, 
må det derfor skilles mellom forhold som berører 



almenheten og forhold som berører den enkelte 
grunneier . 
R o g n e r u d viste til at det idag er 6 departement 
som arbeider med forvaltning av vannressursene . 
Det er etablert et samarbeid om disse spørsmålene 
i det såkalte vannressursutvalget. 

Et av mandatpunktene for utvalget gikk på det å 
finne frem til en måte å håndtere disse sakene på 
som kan styrke forvaltningen. Her er vannbruks
planlegging et viktig verktøy. Når en tar for seg 
et vassdrag og planlegger kraftutbyggin g, bør de 
andre interessene være belyst så godt at en vet 
hvilket behov de har for vann og hvilke krav de 
stiller til vannet. En må også vite i hvilken grad de 
påvirker vannmengden og vannkvaliteten . Det er 
grunnprinsippet i vannbruksplanlegging. 
Nå er vel situasjonen den at en vannbruksplan i dag 
juridisk og forvaltningsmessig står svakt . Den har 
ennå ikke fått noen plass i forvaltningen. Når og 
hvis det kommer lovendringer som gjør det mulig å 
ta avgjørelse om disposisjoner i vassdraget på 
grunnlag av en vannbruksplan, så vil dette kunne bli 
et nyttig instrument. Når en går i gang og planleg
ger kraftutbygging så bør i dette tilfellet landbruket 
kunne gjøre så grundige forundersøkelser at en kan 

presentere de krav landbruket stiller til vassdrag, 
kvantitativt og kvalitativt. 
S k j e s e t h pekte på at grunnvannet ikke har 
kommet med i vårt lovverk. Det er bare en paragraf 
som beskytter grunnvannet, og det er granneloven 
som sier at en ikke har lov å skade en nabos brønn. 
Bortsett fra det så er grunnvannet «rettsløst». 
Hvem eier grunnvannet . Det er det viktig å vite i 
forbindelse med en regulering . 
S t e i n e viste til at det er vanskelig å lage utred
ninger til stadig skiftende planer og forutsetninger 
slik som situasjonen f.eks. har vært for Breheimen . 
Han etterlyste et samlet oversyn eller register for 
granskingen og erfaringer fra tidligere kraftutbyg
gingssaker. Dette kunne gi verdifull støtte til det 
arbeide som skal utføres. 
S w i f t sa at det har vært arbeidet med å lage en 
veiledning for de lokale myndigheter som de kan 
arbeide etter i konsesjonssøknadsfasen , og komme 
inn med seriøse vurderinger av konsekvensene for 
landbruket på et tidligere tidspunkt i denne fasen 
enn det som har vært tilfelle hittil. 
W i n g å r d opplyste at Norsk hydrologisk komite , 
NHK , arrangerte et symposium om vassdragsregu
leringers virkning på klimaet høsten 1981. Der 
behandlet en både endringer i selve klimaet , samt 
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tragedier i vår tid (side 46 og 4 7). Det er all mulig 
grunn for oss til å vurdere vår stilling og finne frem 
til en fornuftig vannhusholdning. Flerbruksplan er 
stikkord også her . En visjon mot fremtiden kan 
være: turistene som får glede seg over våre vakre 
fjellvann, en skånsom behandling av vannet gjen
nom våre kraftstasjoner , og uttak av rent fjellvann 
ved havets overflate for eksport til et vannhungrig 
Europa. Det kan ikke være tvil om at vannet er en 
ressurs som vi må være opptatt av og ta vare på. 
Når vi ser på ulempene som vasskraftutbyggingen 
påfører jord- og skogbruk er det nødvendig å skille 
mellom det direkte ressurstap ved at f .eks . dyrket 
mark eller skog settes under vann (side 48) og de 
sideeffekter reguleringen har med utilsiktede virk
ninger på omgivelsene, utgravninger (side 49, 50 
og 51 ), tørrlegging , endringer i livsmiljø for dyr 
(side 55 , 70, 71 , 72 , 73, 74 og 75) og planter o.l. 
Når det gjelder det første, er det ikke så store 
påviselige tap ved den utbygging som er skjedd i 
den senere tid . De andre forhold som er nevnt, er 
langt vanskeligere å vurdere , og skadevirkningene 
kan uten tvil bli betydelig . 
Men det er også vist på dette symposium at 
adskillig kan gjøres for å redusere ulempene. En kan 
til og med bedre situasjonen ressursmessig i for-

hold til det som var utgangspunktet, f .eks. ved 
fornuftige senkningsarbeider , voll-bygging o. I. (side 
56, 57 , 58, 59 og 62). 
Et nærmere samarbeid mellom NVE og andre fage
tater vil kunne skape grunnlag for bedre løsning 
som tar hensyn til flere sider. For NVE vil dette bl.a . 
kunne bety større faglig forståelse fra andre etater 
i de store og vanskelige utbyggingssaker. På dette 
symposiet har vi sett hvordan kraftutbyggere har 
vært i stand til å foreta terrengforbedringer og 
vunnet inn nye arealer for landbruket (side 56, 5 7 , 
58 , 59 , 60, 61 og 62) . Men vi har også hørt i 
diskusjonen at tingene ofte kunne vært gjort bedre, 
hvis det hadde vært etablert et t idlig samarbeid 
mellom fagetatene. 
De vanskelige økonomiske problemer i forbindelse 
med erstatninger har vært berørt av flere . Det er 
vist til at erstatningene i utgangspunkt ikke har 
vært så urimelig , men på grunn av bl.a. inflasjon , 
har mange erstatninger over tid blitt nærmest 
symbolske. En bør derfor ta opp til vurdering 
hvordan slike erstatninger skal inflasjonssikres. Det 
er andre eksempler på hvordan avtaler kan skape 
konflikt fordi avtalene ikke er skikkelig utformet. 
Likevel burde ikke dette være av de helt store 
problemer. 



Generelt kan vi si at det må skilles klart mellom de 
feil som er gjort i f o r t i d og som danner mye av 
grunnlaget for dagens vurderinger av kraftutbyg
ging, og det som vil bli gjort i f r e m t i d e n . I 
fremtiden vil en antakelig legge større vekt på å 
unngå en del av de problemer som er skapt ved 
tidligere utbygginger. Det er vel også klart at kravet 
til konsekvensanalyser vil bli skjerpet, slik at en kan 
bli klar over mulige problemer allerede i planleg
gingsfasen. 
Deltakerne i symposiet er oppfordret til å komme 
med synspunkter på hvordan de mener forholdene 
bør legges til rette for å unngå en del av de 
problemer som oppstår ved kraftutbygging. En del 
av foredragsholderne, og ikke minst NVEs egne 
representanter, har kommet med meget verdifulle 
bidrag i så måte. 
Rent umiddelbart sitter en igjen med det inntrykk at 
det er gjort adskillig for å dempe eventuelle skade
virkninger av kraftutbyggingen og for å få positiv 
nytte av utbyggingen utover det å bare skaffe kraft. 
Eksempler på dette er kombinasjonen av voller og 
veibygging (side 83), anleggsveier som senere blir 
viktige offentlige veiforbindelser, planleggingsarbei
der og terrengforbedringer for landbruket o.l. (side 
56, 5 7, 60, 61 og 62). Det går også an å lære av 

de feil som er begått og registrere både positive og 
negative virkninger på sikt. I anleggsstart kan det 
være overdrevne forestillinger i begge retninger, og 
en justering av analysen ut fra det denne viser og 
det som virkelig har skjedd, synes å være svært 
ønskelig hvis en vil overføre erfaringer fra utbyggin
gen som er gjennomført til nye prosjekter. 
Det som synes å være ønskelig nå, er å registrere 
og samle de erfaringer en har høstet gjennom de 
senere års kraftutbygging og vurdere en del av de 
positive og negative virkninger i en økonomisk 
sammenheng. Dette kunne bli en nyttig samling av 
case-studies som også kunne bli verdifullt referan
semateriale for fremtidige konsekvensanalyser. 
Hvorvidt dette symposium også kan føre til et 
konstruktivt, praktisk samarbeid i fremtiden, er vel 
delvis et spørsmål om initiativ fra NVE og delvis 
spørsmål om kapasitet og budsjetter der den fag
lige ekspertise er å finne. 
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SUMMARY AND CONCLUSION 

Director General Larsen began by stating that the 
purpose of the symposium was to clarify the 
positive and negative effects of hydropower devel
opment on forestry and farming. He stated further 
that we know toa little about the consequences of 
development and that we have toa little capacity to 
investigate the lang-term effects of aur actions. 
After listening to the various papers given, how
ever, it nonetheless became clear that a great body 
of knowledge is available and that when the ex
perts collocate so many facts, we tind that a great 
deal is known about both the positive and the 
negative effects of hydropower development. 
The first papers given at the symposium provided 
us with a solid foundation, the basic knowledge 
which was necessary in order to seriously discuss 
hydropower development. Old, familiar material 
was put together with new findings in a way which 
allowed us to see clearly what we really should 
have known all along: Nature is variety itself; it is 
difficult to understand and even more difficult to 
control. It was shown that a great many of the 
changes aur actions cause occur under the surface 
of the earth and are not immediately visible to us. 

Only as time passes does nature show signs that 
the groundwater system has been changed or 
destroyed by activities such as tunnel construction. 
Another fact that came clearly to the forefront was 
that nature is in a constant state of flux, regardless 
of the activities of man. We need not look further 
back in time among dramatic geomorphical events 
than to the downwarping of the Oslo Basin and the 
formation of the Oslo field. For example, the Jøtul
hogget Canyon (page 43) in Østerdalen Valley 
brings to mind same sort of violent natural «water
course regulation» without any interference by the 
hand om man. We must simply accept and adapt 
to such tremendous, natural changes in aur envi
ronment. 
The quality requirements we impose on varoius 
sources of water are dependent on aur intended 
use of the water. We ought therefore to have a 
clear and conscius attitude towards water manage
ment and to assign priorities on the basis of 
lang-term considerations. Drinking water for ani
mals and man will receive the highest priority, but 
the water supply for plants must be given almost 
equal priority. lf plants do not get water, we do not 
get food and if we do not get food, water has a 
very limited usefulness. We must always bear in 



mind that water is a vital part of the environment 
for both man and animals (pages 44 and 45), and 
that it is also an important part of the environment 
for plants (pages 54 and 55). But water also 
represents liquid power which can be transformed 
to generate energy or which can cause a great deal 
of destruction. 
We are not always sufficiently aware how excep
tionally lucky we are as regards water, both as a 
source of life and as a source of energy. The 
pollution of water sources and watercourses is one 
of the great tragedies of our time (pages 46 and 
4 7). There is all due reason for us to examine our 
position and to arrive at a rational plan for water 
management. The key word in this context is 
multi-use planning. Envision if you will a future 
including: tourists enjoying our beautiful mountain 
lakes, nature-friendly treatment of the water 
through our power plants, and the extraction of 
pure mountain water from the surface of the ocean 
for export to a water-hungry Europe. There can be 
no doubt that water is a resource which we must 
preserve and protect. 
When we look at the negative impact of hydropo
wer development on forestry and farming, it is 
necessary to distinguish between the direct loss of 

resources through, for example, the submersion of 
fields or forestland (page 48). and the side effects 
of regulation, including unintentional effects on the 
surroundings, excavations (pages 49, 50 and 51), 
dry-outs, changes in living conditions for animals 
(pages 55, 70, 71, 72, 73, 74 and 75) and plants, 
etc. Regarding the former, no large demonstrable 
losses have resulted from development in recent 
years. The other conditions mentioned are far more 
difficult to assess, and there is no doubt that the 
harmful effects can be considerable. 
But this symposium has also shown that a great 
deal can be done to reduce the harmful effects of 
development. In fact it is even possible to make the 
resource situation better than it was originally 
through, for example, measures such as sensible 
lowering of the level of the land, building dikes, etc. 
(pages 56, 57, 58, 59 and 62). 
Closer cooperation between the Norwegian Water 
Resources and Electricity Board (NVE) and other 
government agencies would pave the way for more 
flexible solutions which would be equipped to take 
more factors into consideration. For NVE this could 
mean greater understanding on the part of other 
agencies in respect of large-scale, complex con
struction projects. At this symposium we have 
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seen how hydropower developers have been able 
to make improvements in the land, claiming new 
areas for forests and farms (pages 56, 57, 58, 59 
and 62). But during the discussions we have also 
heard that many things could have been done even 
better, had there just been som e form of cooper
ation established between agencies at an early 
stage. 
The difficult economic questions encountered in 
connection with compensation cases have been 
mentioned by several participants. It has been 
pointed out that to begin with, the compensation 
awards were not unreasonable, but that due to 
inflation among other things, many of these figures 
have become no more than symbolic. Therefore an 
assessment should be made as to how such com
pensation awards ought to be protected against 
inflation. There are also other examples of how 
agreements can couse problems because adequate 
care has not been exercised in their formulation. 
Nonetheless, this ought not to be among the worst 
problems. 
Generally, we can say that a distinction must be 
made between the mistakes made in the p a s t 
and which form a large part of the basis for today's 
evaluations of hydropower development, and the 

actions that will be taken in the f u t u r e. In the 
future more weight will probably be attached to 
avoiding some of the problems encountered in 
earlier development projects. It is indeed clear that 
consequential analyses will be more strongly em
phasized, such that potential problems will come to 
light already in the planning stage. 
Participants in the symposium were asked to con
tribute their views as to how they think that 
arrangements should be made to avoid same of the 
problems which arise in connection with develop
ment. Same of the speakers, and not least NVE's 
own representatives, have made very valuable con
tributions in this area. 
We are left with the immediate impression that a 
great deal is being done to reduce the harmful 
effects of hydropower development in order to 
benefit from it in ways other than just the supply of 
energy. Examples of this include the combination of 
dikes and road construction (page 5 7), service 
access roads that later become important public 
roads, planning work and land improvement for 
farming and forestry (pages 56, 57, 58, 59 and 
62). It is also possible to learn from mistakes made 
in the past and to register both positive and 
negative long-term effects. When construction be-



gins on a project, there may be exaggerated expec
tations in both directions. An adjustment of our 
analysis based on these misconceptions veiwed in 
relation to the actual situation appears to be called 
for if we are to transfer what we have learned from 
completed projects to new projects. 
It seems that at this juncture is would be desirable 
to register and collect the experience we have 
gained from the development projects of recent 
years, and to assess some of the positive and 
negative effects in an economic context. This could 
prove to be a useful collection of case studies 
which could also provide valuable reference mate
rial for future consequential analyses. 
Whether or not this symposium can lead to a 
constructive, practical form of cooperation in the 
future is to a certain extent a question of initiative 
on the part of NVE and to a certain extent a 
question of capacity and budgetary priorities 
among the experts. 
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FORORD 
DELTAKERLISTE 

Sigmund Larsen: ÅPNING 

I. GRUNNVANN 
B. Rognerud: Samspillet mellom vassdrag og jordarealer. 
Modellbetraktning 
Diskusjon 

li. FLOMSIKRING. VASSFORSYNING 
B. Andersen: Flomskader og sikringstiltak 
A. Swift: Jordbruksvatning 
V. Tveiten: Vassforsyning til gard og grend 

Ill. NEDDEMMING. NYDYRKING. LANDBRUKSFAGLIG 
VURDERING 

0. Dammerud: Neddemming av arealressurser 
A. Kvaale: Nydyrking langs anleggsveger og bedret adkomst. 

Innvirkning på utnyttelsen av beiteressurser. Seterdrift m.v. 
Chr. Kvarberg: Konsekvenser for landbruksinteresser ved 

bygging av Bratsberg kraftverk. Landbruksfaglig vurdering 
Diskusjon 

K. 0. Hillestad: Bruk av tipper og massetak som nyttearealer 
N. Setsaas: Nea-reguleringens virkning for jordbruket i Selbu 
P. Sødal: Vassdragsreguleringenes flomdempende virkning 
i Arendalsvassdraget. Økede dyrkningsarealer. Ett eksempel 
Diskusjon 

IV. SKOGBRUK. TIL TAKSVEGER. LOKALSAMFUNN. TURISME 
K. Wibstad: Konsekvenser for skogsdrift og tømmertransport 
ved vasskraftutbygging 

K. Sandnæs: Vasskrafutbygging - verknad på jord og skog. 
Økonomiske og praktiske konsekvensar for den enkelte brukar. 
samt verknad på næringa i lokalsamfunnet 
Diskusjon 

S. Markussen: Vasskraftutbyggingen. Konsekvenser for jordbrukets 
attåtnæring innenfor reiselivet 
I. Godal: Tokkeutbyggingas konsekvensar for jord- og 
skogbruk. Spesielt med vekt på virkningane av veggnettet 
som vart bygd 
Diskusjon 

K. Haukeland: Endringer i grunneiernes næringsgrunnlag som 
følge av kraftutbygging 
Diskusjon 

V. VIRKNINGER FOR JORDBRUKET - EKSEMPLER 
FRA VESTLANDET 

T. Gjerløv og Ø. Johansen: Kraftutbygginga sine verknader 
for jordbruket i ei vestlandsbygd 
Diskusjon 

VI. AVSLUTNING. KOORDINERT PLANLEGGING? 
FORUNDERSØKELSER? 

Hva vet vi, hvilke hensyn bør vi ta og hvilke undersøkelser er 
nødvendig i konsesjonssammenheng? 

Forberedte innlegg: 
K. Stokke: Næringens syn 
S. Øvstedal: Hvilke forundersøkelser er ønskelig fra 
landbrukets side? 
0. Fossheim: Erfaringer fra konsesjonsbehandlingen 
Diskusjon 
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I en fjern fortid var Jutulhogget el
veløp. 
In ancient times the Jutulhogget Ca
nyon was a riverbed. 



Vann er forutsetningen for alt liv. 
Water is an absofute necessity for all 
forms of life. 

Vannhull gravet ned til grunnvannet et 
sted i øvre Egypt. 
A water hole sunk down to the 
groundwater fevei somewhere in upper 
Egypt. 





46 Utslipp i Drammenselven ( 13.09. 73). 
Oischarge (effluents) in the Drammen River ( 13 September 



Utslipp fra Bleikvassli gruber (26 .06 . 72). 
Discharge from the Bleikvassli mines 126 Juni 47 





Neddemmete trær i sedimentasjons
basseng ved Bleikvassli gruber 
(26.06. 72). 
Submerged trees in the sedimentation 
basin at the Bleikvassli mines (26 Juni 
19721. 

Erosjon i reguleringssonen ved Devdis
javrre (20.06.83). 
Erosion in the regulation zone at Lake 
Devdisjavrre (20 June 1983). 



50 Reguleringssone rundt Blådalsvatn ved Blåfalliverkene ( 18.06.85). 
The regulation zone around Lake Bl/ldalsvatn at the Blåtal/i p/ants ( 18 Juni 1985). 



Erosjon i det regulerte Fjellhaugvatn ved Blåfalliverkene ( 1 B.06 .85) . 
Erosion in the regulated Lake Fjellhaugvatn at the Blåfa//i plants I 1 B Juni 1985). 51 



5 2 Valldalen før den ble demmet ned til reguleringsmagasin for Røldal kraftverk (02.07 .64). 
The Val/dalen Valley befare it was dammed up and made into a regulation reservoir for the Røldal Power Plant (2 July 1964). 



Dam Valldalen under bygging (02.07 .64) . 
The dam in the Val/dalen Valley white under construction (2 July 1964). 

Dam Val I dalen. Det er den som holder tilbake vannet i Val I dalen ( 17 .06 .81 ). 
The Val/dalen Dam. This structure ho/ds back the water from the Val/dalen 
Valley (17 Juni 1981). 
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Den smale og grønne Nildalen i horisonten. I ørkenen var det nødvendig å grave seg ned t il grunnvannet tor å skape grunnlag tor vegetasjon i forgrunnen 
(februar 1978). 
The narrow. green Nile Va/ley in the background. Because of the desert it was necessary to dig down to the grundwater leve/ in order to provide water 
for the vegetation in the foreground (February 1978). 
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Store lavtliggende arealer ble i varierende grad satt under vann da Stormyrbassenget ble regulert til inntaksmagasin for nedre Røssåga kraftverk . Det har 
gitt en ypperlig fuglebiotop ( 13 .06 .83). 
Large, low-lying areas were to varying degrees submerged when the Stormyr Basin was made in to an intake reservoir for the Lower Røssåga Power Plant . 5 5 
This has resulted in a very favourable biotope for birds ( 13 June 1983). 



56 
Utløpskanalen fra Djupdal kraftverk er ferdig. De utgravde massene brukes til å fylle opp tilstøtende terreng (2 5.05 . 77) . (Jfr. forsiden og side 57). 
The run-off channel from the Ojupdal Power Plant is completed. The excavated rock was used to fil/ in adjacent terrain (25 May 1977). (Cf. front cover 
and page 57). 



Åkeren som er bygget opp av massene fra utløpskanalen fra Djupdal kraftverk. Det er ønskelig med oppslag av busker i kanalsidene. Det er i godt gjenge 
(23.07.85) . 
The field built up of the rock excavated fron the run-off channel of the Djupdal Power Plant. Bushes are desirable on both sides of the channel and the 5 7 
growth is proceeding we/I (23 July 1985). 



Vegbygging og oppfyll ing av lavtliggende terreng med overskuddsmasser fra Bratsberg kraftverk , kombineres med bakkeplanering (24.07. 78). 
58 Road construction and fil/ing in the low-lying terrain with excavated rock from the Bratsberg Power Plant are combined with leve/ing ou t the ground (24 

July 1978). 



Området vist på side 58 5 år senere ( 15.6 .83). 
The area shown on page 58, 5 years fater ( 15 June 1983). 
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60 Utkjøring av overskuddsmasser (sprengstein) fra Lomen kraftverk i full gang ved Hølo (mars 1982). 
Høla is the sire of a great deal of activity when excess blast rock is hau/ed away from the Lomen Power Plant (March 1982). 
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Beitende husdyr på det ferdig oppfylte , formete og toppbehandlete areal vist på side 60. 
Livesrock grazing on the filled in, shaped and top-dressed area shown on page 60. 
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Åkeren på bortre side av jernbanelinjen er bygget opp av overskuddsstein fra Funnefoss kraftverk. Kombinert med bakkeplanering av tilstøtende terreng 
gir dette verdifullt åkerland (juli 82). 
The field on the far side of the railway track has been built up of excess rock from the Funnfoss Power Plant. Combined with leve/ing out the ground in 
adjacent areas, this provides valuable farmland (July 1982). 



Forsøksfelt med jordbruksvekster på steintipp ved Ulla-Førre-anlegget 101.08.85). 63 
An experimenral area where various types of cultivared crops are being rried out on a rock 



64 Grustak brukt ved bygging av Røssåga kraftverk under istandsetting etter endt bruk. Formingen omfatter også tilstøtende terreng (26.06 .72). 
A grave/ pit used for building the Røssåga Power Plant being ser to rights after use. The shaping of the area a/so includes adjacent terrain (26 June 1972). 



Det ferdige istandsatte arealet vist på side 64 ( 13.06.83). 
The completed area shown on page 64 I 13 June 1983). 65 



66 Utkjøring av sprengstein fra Siso kkraftverk (09.10.68). 
Hau/ing away blast rock fragment from the Siso Power Plant (9 October 1968). 
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Området vist på side 66 noen år etter at anleggstiden ar slutt og arealet ferdigbehandlet (17 .Qg.85) . 
The area shown on page 66 a number of years after construction was completed and the area /andscaped ( 17 September 1985). 67 



68 Det grønne jordet var for kort tid siden brakkeleir og riggområde ved Ulla-Førre anlegget (25 .09 .85) . 
Just a short time aga this green field was the location of the crew quarters and rigs for the Ulla-Førre sire (25 September 1985). 



Beitende sauer langs en anleggsveg ved Ulla-Førre anleggene (08.08.84). 
Sheep grazing along a service road at the Ulla-Førre site (8 August 1984). 69 





Beitende sauer på nytt terreng bygget 
opp av overskuddsmasser fra Adam
selv kraftverk i Finnmark (03.07.79). 
Sheep grazing on new pastures built 
up of the rock excavated from the 
Adamselv River Power Plant in Finn
mark (3 July 1979). 

Nytt beite bygget opp av overskudds
stein fra Ulla-Førre anlegget 
(09.0B.84). 
New grazing lands built up of excess 
rock from the Ulla-Førre site (9 August 
1984). 

71 



Beite bygget opp av overskuddsstein fra Røldal kraftverk . Det inngjeredete området er laget i stand for å vise hvordan buskvegetasjonen slår til når 
beitedyrene holdes borte (09. 10. 79) . 

7 4 Grazing lands built up of excess rock from the Røldal Power Plant. The fenced-in area illustrates how vegetation takes root when grazing animals are kept 
out (9 October 1979). 



Del av det inngjerdete området vist på side 74 noen år senere ( 16.09. 83) . Her har sauene fått hjelp av større dyr - hester - som har tatt for seg av 
buskene nærmest gjerdet på innsiden ( 16.09 .83) . 
A section of the fenced-in area shown on page 74 several years later (16 September 1983). The sheep have been assisced by /arger animals - horses 75 
- that have helped themselves from the bushes just inside the fence (16 September 1983). 





Nytt terreng byg5)et opp av over
skuddsstein fra Ana-Sira kraftverk . 
Arealet er tilplantet med skog (juli 84) . 
A new area built up from excess rock 
from the Åna-Sira Power Plant . The 
area has been planred with trees {July 
1984). 

Nærbilde av furuene som er plantet på 
arealet vist på side 76 ( 16.06.83). 
A close-up of the pines planted in the 
area shown on page 76 (16 June 
1983). 



7 8 Terskelbasseng ved Ulla-Førre anlegget (09.08.84). 
The weir basin at the Ulla-Førre s1te (9 August 1984). 



Terskel i Kvina (21.07.82) . 
Weir in Kvina (21 July 1982). 
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Lavtliggende areal bygget opp med 
overskuddsstein fra Nes kraftverk til 
veg og heving av tilstøtende terreng 
(06 .06. 70) . 
A low-lying area that has been built up 
in to a road out of ex cess rock from the 
New Power Plant and the build up oi 
adjacen t terrain (6 June 1970). 

Det ferdig formete området vist på 
side 80 noen år senere (08.07 .8 1 ). 
The area shown on page 80 a number 
of years after the landscaping was 
comple ted (8 July 1981 ). 







Steintippene er ofte verdifulle ressurser 
for lokalmiljøene. Her hentes det stein 
fra en tipp til veibygging o.l. 
(22 .07 .85). 
Rock tips ofte represent valuable re
sources for the local environment. 
Here rock is being taken from a tip for 
use in road construction, etc. {22 Ju/y 
1985). 

Fra den høytidelige åpningen av til
taksvegene i Byggland ( 18.06 .81 ). 
From the formal opening ceremony of 
the new service roads constructed by 
the power plants for the community of 
Byggland {18 June 1981). 



Bygging av terskler kan gi nye og gode 
badeplasser i regulerte vassdrag . 
Weir construction can provide nice, 
new swimming areas in regulated 
watercourses. 

Sysendammen. En velbygget dam kan 
bli turistattraksjon . 
The Sysen Dam. A we/1-constructed 
dam can become something of a tour
ist attraction. 







Utnyttelse av vasskraften til f.eks. 
møller, sager og fløtning har meget 
lange tradisjoner I 18.07 .85). 
The use of water power for mi/Is, saws 
and log floating, etc. has lang tra
ditions I 18 July 1985). 
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Earlier pu blic:=: cit ions in the same series: 
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N r _ 

Nr . 

Nr . 
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2 . Sprengs -.::::::::= E in, tipp og landskap 
Excava1:~ el Rock Tips and the Landscape 
Knu "t: Ov-==o Hillestad 

3. Sysenda men og landskapet 
Syse n D m and the Landskape 
Knu "t: O v -== Hi ll estad 

4. Ters k l e r~ vassdrag og landskap 
Wei <r.s# ~atercourses and the Landscape 
Knu't O v Hillestad 

5 . M o r e n e "t::::: ket i Umskar 
The 11\/1 o r--<1in Guarry at Umskar 
Knu t O V'""" Hi l lestad 
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Power, Lines and the Landscape 
Knut Ove Hillestad 

Nr. 9 . Åna-Sira gjennom 100 år 
Åna-Sira through one Hundred Years 

Knut Ove Hillestad 

Nr. 10. Liv i regulerte elver 
Lite in Regulated Streams 
Pål Mellquist 

Nr. 11. Fugl og fisk i Stormyrbassenget 
Bird and Fish in the Stormyr Basin 
Per Straumfors og Odd A. Gulseth 

Nr . 12. Rein og mennesklig aktivitet 
Reindeer , caribou and human 
activities 
Eigil Reimers 
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