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FORORD 

Foreword 
Publikasjonen «Alta kraftverk i landska
pet» gir en oversikt gjennom tekst og foto 
av denne utbyggingens påv irkning på 
landskap og natur. Landskapsmessig ti l
pasning av inngrepene omta les også. 

Stortingets vedtak om utbygging og 
regulering av Altaelva skapte i sin tid 
store bølger. I den etterfø lgende sam
funnsdebatt ble en rekke forho ld tatt 
opp. Det hele endte opp i en rettssak, 
hvor Høyesterett til slutt avsa den avgjø
rende dom. 

Denne boka, som utkommer som nr. 
20, i NVEs ser ie «Kraft og miljø» tar ikke 
opp disse sidene. Temaet i denne boka er 
de landskapsmessige forho ld. Den slutter 
seg naturlig inn i rekken av publikasjoner 
om landskap som er utarbeidet av Knut 
Ove Hill estad. 

Tidligere avdelingsdir ktør Knut Ove 
Hillestad gir i denne boka en anal yse av 
det berørte området med magas in, regu
lert elvestrekning, anleggsområder og 
kraftstasjonen, og hvilke konsekvenser 
dette forårsaket i naturlandskapet. Han 
drøfter hvilke hensyn forva ltningen måtte 
ta her - som ved andre utbygg inger - for å 
skape et levende kulturlandskap. Som 
tidligere gjøres denne analysen gjennom 
en rekke fotos. Det still es store krav til 
leseren som må «lese» bildene, ikke bare 
se dem. «Kraft og miljø»-seri en har i mer 
enn tjue år gitt informasjon og dokumen
tasjon om NVEs virke innen natur- og 
miljøspørsmål i tilknytning til energi- og 
vassdragsforva ltning. 

Som en rekke ga nger tid ligere er det 
en glede å kunne takke Linda Sives ind 
og Herman Svarva for medvirkningen. 
De har tatt seg av henholdsvis den engel
ske oversette lsen og grafisk forming. 
Takk også ti l M arit Fleischmann for verd i
full innsats med tekstbehandlingen. 

The publication "The A lta Power Plant and the 
Landscape" uses text and pictures to illustrate 
how the development project affected the natura/ 
environment and the landscape, as well as how 
the project was adapted to the landscape. 

The Norwegian parliament's decision to regu
late the A lta River caused quite an uproar. The 
subsequent public debate of the issue addressed 
a wide range of factors, ultimately leading to a 
lawsuit that had to be decided by the Supreme 
Court. 

This book, number 20 in VE's "Power and 
the Environment" series, does not deal with such 
controver ial aspects. It is limited to landscape
related issues, and comprises a natura/ adjunct to 
other publications prepared by Knut Ove Hille
stad over the past few years: "Landscape Forma
tion" (no. 7 7), "Our Develping Landscape" (no. 
7 8) and "Landscape Design in Hydropower Plan
ning" (no. 7 9 - published in English as Volume 4 
of the "Hydropower Development" series). 

In this book former Oirector of the Environ
mental and Landscaping Oepartment. Knut Ove 
Hillestad analyzes the area affected by the regu
lation, including the reservo ir, the regulated 
stretch of river, the construction sites and the 
power station, focusing on the impact of the pro
ject on the natura/ landscape. He discusses what 
had to be taken into account here, as in other 
development projects, in order to create a 
dynamic cultural landscape. As earlier, the ana
lysis is embodied in a series of photographs. The 
reader is cal/ed upon not simply to look at the 
pictures, but to draw conclusions fro m them. 

Throughout more than 20 years, the "Power 
and the Environment" series has presented in for
mation and documentation regarding NVE's 
involvement in the eco/ogical and environmental 
issues as ociated with hydropower and water
course management. 

As so many times befare, it is a pleasure to 
thank Linda Sivesind for her translation to English 
and Herman Svarva for his lay-out work. Thanks 
also to Marit Fleischmann for the use of her 
much-appreciated word processing ski/Is. 

Knut Ove Hillestad has taken all the photo
graphs not credited to others. 

Juli 1993 
Er ling Diesen 

Vassdrags- og energidirektør 

Per Einar Faugli 
forskningssjef 



INNLEDNING 
lntroduction 

Da pl anlegg ingen av A lta kraftverk (den
gang kalt Savtso kraftverk) startet opp, 
var Statk raftverkene ett av fire di rektora
ter i NVE. De øvrige va r Vassd ragsd irek
toratet, Elektri sitetsdirektoratet og Admi
nistrasjonsdirekto ratet. Initi alene NVE 
sto da for Norges vassd rags- og elektris i
tetsvesen. 

1. januar 1986 b le Statkraftverkene 
ski lt ut fra NVE under navnet Statk raft. 

Fra 1. januar 1992 ble Statkraft om
gjort t il et statsforetak: Statkraft SF. Den 
delen av Statkraft som har med overfø
ringsanleggene å gjøre - «riksvegene i 
kraftforsyningen» - bl e skilt ut under be
tegnelsen Statnett SF. 

I denne enkle og høyst skjemat iske 
frem sti 11 ingen må også nevnes at VE i 
samme periode har gjennomgått to om
fattende omorga niseringer. Betegnelsen 
NVE gjelder fo rtsatt. M en nå står den for 
Norges vassdrags- og energiverk. 

When p lanning first began on the Alta Power 
Plant (then ca l/ed the Savtso Power Planl), the 
D irectorate of the State Power System was ane of 
four directorates organised under the auspices of 
the Norwegian Water Resources and Electric ity 
Baard (NVE). The other three were the D irecto
rate of Wa ter Resources, the Directorate of 
Electricity and the Directorate of Administra tive, 
Lega l and Economic Affa irs. 

O n 7 ja nua ry 7 986, the Directorate of the 
State Power System was separated from NVE and 
given the name Statkraft. 

As of 7 Ja nua ry 7 992, Statkraft became a State 
enterp rise: Statkraft SF. The section that dea ls 
w ith power transmission facilities - the "power 
supply motorways" - became a separate entity 
and now operates under the name Statnett SF. 

It must also be pointed out in connection w ith 
this simplified, highly schematic presentation 
that VE has undergone two maj or reorganisa
tions during the same period. A lthough the 
abbreviation VE is still used, it now stands for 
the Norwegian Water Resources and Energy 
Administration. 

5 
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GEOGRAFI 
Geography 

Alta kraftverk I igger ved Altae lva i A lta 
kommune i Finnmark fylke. 

Altaelva - egentlig Alta/ Kautokeino
vassdraget - har sitt utsp ring i den syd lige 
del av Finnmarksvidda nær riksgrensen 
mot Finnland . Det får ti lsig fra en stor del 
av Finnmarksvidda og er ca 170 kilome
ter langt. 

Kraftverket er bygget ca 40 km fra ut
løpet i Altafjorden. Det omfatter direkte 
ca 20 km av hovede lven mel lom utløpe.1 ~ 
fra innsjøen Lad natjav'ri ti l nær sam løp 
med Joat'kajåkka . 

V
, 

The A lta Power Plant is located on the Alta Riv 
in the municipality of A lta, Finnmark County. 

The A lta River, actually the Alta/Kautokeino 
watercourse, orig inates in the southern part of 
the Finnmarksvidda Plateau, near the Finnish 
border. lts receives water from a large part of the 
Finnmarksvidda Plateau and is 7 70 km lang. 

The power plant is located about 40 km from 
where the river flows into the A lta Fjord. It covers 
rough ly 20 km of the main river between the out
/et from Lake Ladnatjav'ri and the river's conflu
ence with }oat'kajåkka. 

Alta i Norge - og Norge i 
verden. 
© Norges Eksportråd D 
A lta in Norway -
and Norway in the world 
© The Norwegian Export 
Council 

A lta kraftverk tegnet inn 
på kart over den nedre 
delen av Alta/ Kautokeino
vassdraget. D 
The location of the A lta 
Power Plant on a map of the 
lower segment of the 
A lta/Kautokeino water 
system. 
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KORT HISTORIKK 

.i A brief history 

Direktoratet for Statkraftverkene startet 
opp konkret pl anlegging med tanke på 
utnyttelse av kraften i Alta/Kautokeino
vassdraget i 1970 . Tidli gere hadde andre 
uta rbeidet ideski sser for hvordan kraften 
teoretisk kunne utnyttes på et rent tek
nisk/økonomisk grunnl ag. 

Søknaden fra Statkraftverkene kom i 
1974. Da tok konsesjonsbehand lingen 
til. Hovedstyret i NVE gjennomførte sine 
orienterende befa ringer sommeren 
samme år. Innstilling fore lå i desember 
1976 . 

Proposisjonen fra Olje- og energide
partementet bl e fremmet 10. mars 1978 . 

30. november 1978 vedtok Stortinget 
utbyggingen slik den var foreslått i pro
posisjonen. I mai 1987 ble kraftverket 
satt i drift. Den offisielle starten ble 
markert 3. september samme år. 

The Oirectorate of the State Power System first 
began making specific p lans fo r uti/ising the 
power potential of the A lta/Kautokeino wa ter
course in 1970. Prior to that time, others had 
postulated theories about how the power could 
be exploited on purely technica l/commercial 
grounds. 

An application was submitted to the Oirector
ate of the State Power System in 7 974. Then the 
licensing process began. NVE's board of direc
tors made their initial inspection that same sum
mer, submitting their recommendation in 
December 7 976. 

The Ministry of Petroleum and Energy's prop
osition to the Storting (parliament) was submitted 
on 70 March 7 978. 

On 30 November 1978, the Storting adopted 
the development project as proposed in the rec
ommendation. The power plant became opera
tional in May 1987. The officia/ opening cere
mony took place on 3 September the same year. 

INTERESSEMOTSETNINGENE 

Con ff i ets of i nterest 

Statens vannkraftutbygginger blir be
handlet etter samme mønster som gjelder 
for andre utbyggere. 

Staten eier 60 pst og Finnmark fy lke 
40 pst av Alta kraftverk. 

Gjennom hele prosessen fra planleg
gingen tok ti l i 1970 ti l langt inn i bygge
perioden var denne saken meget kontro
versiel I og gjenstand fo r stor oppmerk
somhet, også utenfor landets grenser. 

Motstanden mot utbyggingen var sto r. 
Det førte t il en av de største sivil e ul ydig
hetsaksjonene i landets hi storie. Kort sagt 
argumenterte motstanderne med at kraft
utbyggingen v ille v irke ødeleggende på 
samisk kultur og naturmiljøet. 

Protestaksjonene va r mange og i en 
rekke tilfell er meget dramatiske. M est 
kj ent er troli g politi aksjoner satt i verk fo r 
å fj erne fast lenkede demonstranter. M en 
de omfattet også f. eks. sultestreik foran 
Stortinget, okkupasjon av statsm iniste
rens kontor, krav om spes i el le retts I ige 
undersøkelser som førte til behandling i 

The State's hydropower development proj ects are 
hand/ed on the basis of the same procedures as 
all other development projects. 

The State owns 60 per cent of the A lta Power 
Plant and Finnmark County owns the remaining 
40 per cent. 

Throughout the entire process, from the initia
tion of p lanning in 7 970 until the construction 
itself was well on its way towards completion, 
this issue was extremely controversial. It received 
a great dea l of attention outs ide Norway as well. 

Resistance was strong, leading to one of the 
most extensive civil disobedience campaigns in 

orwegian history. 
In a nutshell, opponents argued that hydro

power development would damage the Sam i cul
ture and the natura / environment. 

There were numerous demonstrations, which 
occasionally became quite dramatic. The best 
known incident was probably when the police 
had to forcib ly remove protesters that had 
chained themselves together, but there was also a 
hunger strike in front of the parliament, the prime 
minister's office was occup ied, there was a ca l/ 
fo r special lega l in vestiga tions that eventually 
came befare the Supreme Court, an attempt was 
made to blow up a bridge on the service road, 
etc. 

In 7981 , Kjell Køber published a pamphlet 



Høyesterett, forsøk på sprenging av en 
bro på anleggsvegen m.m. 

I 1981 ga Kjel I Kø ber ut et hefte med 
tittelen: «ALTA-UTBYGGI GE HAR 
MANGE SIDER ». 

Spesielt interesserte bør lese det. I et 
resyme skriver forfatteren bl.a.: «Dette 
heftet gir en kortfattet oversikt over de 
mange sider ved saken om utbygg ingen 
av Alta-Kautokeinovassdraget. Det er for
søkt å plassere denne saken inn i den 
diskusjon om utnytting av våre vassdrag 
som pågår for tiden. Hens ikten er å sette 
alle aspektene inn i en sammenheng som 
er felles for slike saker, men som har blitt 
fordunklet i denne saken ford i løsrevne 
deler er diskutert for seg selv. « 

Hele dette sakskomplekset innholder 
så mye variert og interessant stoff at det 
bør bli gjenstand for spesie lle studier og 
etterundersøkelser i fremtiden. 

Det I igger utenfor rammen for denne 
fremstillingen å gå nærmere inn på di sse 
forholdene. Men det er å håpe at særlig 
billedmaterialet som er sted- og tidfestet, 
kan bli noe av grunnl aget for fremtidige 
vurderinger. 

entitled: "THE MANY FACES OF THE AL TA PRO
JECT" (only in Norwegian). 

Specia lly interested parties should read it. The 
author summarises his message as fo llows: "This 
pamphlet offers a brie{ overview of many faces of 
the issues surrounding the development of the 
A lta-Kautokeino wa tercourse. It is an attempt to 
p lace the issue w ithin the context of the discus
sions currently taking place about the utilisation 
of aur wa ter resources. My goa l is to place all the 
different aspects into a genera l context that 
applies to all such matters. Unfortunately, the 
overa ll picture has had to take a back seat as frag
ments of the issue have been discussed in isola
tion.11 

This high ly camp/ex issue invo lves such varied 
and interesting material that it deserves to be 
thoroughly studied and investigated in future. 

A detailed discussion of these matters ties out
side the scope of this presentation. However, it is 
hoped that the pictures included here, all fabel/ed 
w ith dates and locations, may be useful for future 
eva luations. 

Kjell Købers hefte fra 1981 . D 
Kjell Kober's pamphlet from 7 98 7. 

11 
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VILKÅRENE 
Terms and conditions 
Resultatet av den omfattende saksbe
handlingen ble at utbyggingen skulle be
grenses til selve elveløpet. Vird'nejav'ri 
ble eneste magasin. Og utlopet fra kraft
verket skulle munne ut i elven ovenfor 
samløpet ved Joat'kajåkka. Det ble gjort 
for <'1 unngå at noen del av den lakse
førende delen av Altaelven skulle torrleg
ges. 

Fra det omfattende setl av bestemmel
ser i ((St<1tsregulering for utbygging av 
Savtso kraftverk i Altavasscfr0get» fastsatt 
ved Kongelig resolusjon 15. juni 1979, 
siteres her post 1 S fordi den har en tem
melig generell karakter: 

«GodkjC'nning av pl;iner og lilsyn med utfø
relse og senere vedlikehold og drift av an
legg og tiltak som omfattes av denne post er 
tillagt cleparteme11tet. Utgittl'lle forbundet 
med dette dekkes ;1v anleggenes eier. 

Uibyggcren plikter å legge fram for depar
teml'lltct cletdljerte planer med nødvemlige 
opplys11i11ger, ber·egninger og kostnadsover
slag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan 
ikke selles i gang før planene er godkjent 
Anleggene skal utfcnes solid og skal til en
hver tid holdes i full clriftsmcssig stancL 

Innen en rimelig økonomisk ramme plik
ter utbyggeren å planlegge, utføre og vedli
keholde hoved- og hjelpeanlegg slik tit det 
landsk,1ps,11·kitekto11iske resultat blir best rnu
lig. 

Kommunen skal ha anledning til ;) uttale 
seg om pl;inene for anleggsveger, m;issctak 
og plassering av overskuddsmasser. 

Anleggenes eier plikter ,1 skaffe seg varig 
råderett over tipper og andre områder som 
tr'enges fm å gjen1101··nføre p«llegg som blir· 
gitt i forbi11delse nwcl denne post. 

Utbyggeren plikter å foreta en forsvarlig 
opprydding av anleggsområdene. Opprycl
clingen må v,t>re ferdig senest 2 ,1r etter at 
vedkommende ;rnlegg er satt i drifl. 

Midlertidige hjelpeanlegg kan pålegges 
planlagt slik at de senere blir til varig nytte 
for allmennheten dersom det kan skje utc11 
ufcnholdsmessig utgift eller ulempe for a11-
legget. 

Ansvaret for hjelpeanlegg kan ikke over
dras til andre uten departementets sam
tykke.» 

As a res ult of the comprehl'nsive discussions, the 
project was limitcd to the river hed profH'r. 
Vird'ncjav'ri was to he the 011/y rcservoir and the 
fJO\Ver p!.Jnt out/et 11 as to run into the river dlJm e 
its con fluence wit h the }oc1t '"3jJ kk.i. Th is sol u
l ion was chosen to avoid drying au/ any pari of 
the Alta !<iver wherc the sa/mon run. 

The tiJl!mvin,c; c1uotatio11 from item 15 ul the 
extensivc rmJvisions incorpo1«1tecl into the "S'tate 
regulations reg the develupment o( the Savtso 
Power P!dnt on the Alta watercourse". f,1id c/cllrn 
hy the !<oval Occree of IS /une 7 CJ79, is 1;1irfy 
,t;eneraf: 

"Approv,1! of the pf,1ns, supervision of construc
tion, ane/ o,uhsequent maintendnce dnd oper,1tion 
of the facilitv ane! measures includerf under this 
item are the responsibility o( the minislry. 
t.xpenses sh.1// be covered by the owner o( !he 
1;wi i ities. 
!he developer shdl! submit cletaiferl plans with 
1-ec1uisite cidt.11 cafculations and cost cstimatcs for 
thc regu!.Jtion faci!ities. !he work shalf not he 
started be(on' the plans ha1 1e fJeen approved. The 
1:wilities "fial! be solirlly ln1ilt dncl wc/! main
/,1ined al dlf times. 
Within a reasonahlc financiaf (rarnework, the 
clevefopcr shaff plan, cons/ruct and maintain the 
1n1in ane/ subsidian· faci!ities to cnsure the u1Jti-
1n1! solutiun as rc,c;drds lanclsc1p!' architecture. 
The municipa!ity shafl have the opportunity to 
commcnt on the plans for service roads, quarries 
and the f}()Silionin,c; uf surpfus tailings. 
The facifitics' 011ner is required to ,1cquirc pcr
m,ment clisposition of tips and other .J(('<15 

needed lo compfv with ordC'rs re!ated to this 
item. 
The dev!'!uper shall clean up the construction 
sitcs. Cfe.Jn-up shall he compfctecf 11 ithin 2 )iE'<lf'S 

at the f,1tcst after the faci!ity in r1uestion has 
hecome operationaf. 
( Jrders mdy he is.succl to have temporary suhsidi
.lrv facilitics con1 crted into more perm,mcnt 
t:lCi!ities lur pufJ/ic use, providcd this cm /Je 
clone wilhout disproportionalely high expcnses 
or inconvenience. 
l\Pspnnsiuifitv fnr the suhsidi:nv /~l(:ifities cannot 
be transferred to othcrs without the ministry's 
consent." 

The 1mwision regardin,c; approval ane! supcrvi
sion was defegated from the Ministry o( Petro
leum and fnc1;c;y to the Uircctoratc ol Water 
Rcsources at NVE, where it was to be enforcer/ 
b1' the Environmental and lanrfsc1pin,c; Depart
ment. 

A hrochure pubfisherf by St,1tkraft prcsents a 
brie!, simp/(' clcscription of ho11· the wgulations 
regarciing the rate of dischargc shoufd he prac
tised: 



Bestemmelsen om godkjenning og tilsyn 
ble delegert fra OED til NVE ved Vass
dragsdirektoratet og h<1ndhcvet gjennom 
Natur- og landskapsavdelingen cle1·. 

I en brosjyre har Statkraft gitt en kort
fattet og enkel beskrivelse av hvordan 
bestemmelsene om vannføringen i vass
draget 1x(1ktiseres: 

«Undt'r flom føres vannet forbi Vird'ncjav'ri
dammen gjennom luker· og ve11tile1· pL1ssert i 
tunneler og dam. Et fast overløp sikrer ,ivled
ning under ekstreme flomforhold. [3,1dc som
mer og vinter skal lapping og fylling av 
vannm;1gasinet skje i sarnr:id rned en fiskeri
sakkyndig som oppnevnes av Miljøvernde
partementet. Om vinteren sbl del i tillegg 
skje i s,11111«1d med Norges vassclr·ags- og 
energiverks is kontor. Dersom hensynet ti I 
laksefiskt't eller isforholclerw i V<lssclraget 
gjør del nødvendig, kan Statkraftwrkene i 
kortere eller lengre perioder pålegges t'i be
grense kjøringen av kraftverket ti I en v,rnnfø
ri ng som sv,uer til den naturlige avrenning 
innenfor· e11 grense p<i 10 1misent fra ur·egu
lert vannføring. LJette p«ilegget kan endres 
i samr;1d med den oppnevnte fiskerisak
kyndige og en rcprescntrnt for Alt,1 Lakse
fiskeri l/S. 

Ved kmtcre driftsstans sorger en spesiell 
tappeventil i kraftverket for regulering av 
vannforingen i Altaelv,i.(( 

Spesielt interesserte anbefales c1 lese 
«Manovrcringsrcglement for Savtso kraft
verk. F;1stsatt ved l<ongclig resolusjon 
15. juni 1979.» Der st<1r p<11eggene i de
talj. Del samme gjelder også de omfat
tende reguleringsbestemmelsene som er 
omtalt i 2. (wsnitt i dette kapittelet. 

"\Vhen ffoucls <!ccur, water 11 iff b1' chdnncfed 
pdst the Vird'ncjd\ 'ri Dam throu/.;h ,t.;.Jles and 
V.Jfves focated in turinefs ,lllrf in the dam. A per
manent spillw.1y <'11sures w.1/cr diversio11 under 
extreme floud conclitions. In hoth summer and 
winter, draw-off ,Jlld fiffing are to be effected 
only after consufting i,vith .i fisheries expert 
af!pointed /Jv the 1\.linistry of thC' Environment. In 
the winter, NVE\ lee Division shalf afso he con
sufted. Where co11sideration for sa/mon fishing or 
ice conditions in the watercourse sa demand, the 
Directorate uf the State Power System rnay, for 
shorter or lonw·r periods of time, he orrlered to 
rcstrict the po11 er p/,int to ,1 11 dier flO\-\ that cor
rcsponds to the mluraf runoff with a deviation of 
+.1- 7 0 per cent (rom the unre,c;ufaterl 1~ dier ffow. 
7his order rnH' he adjusted in consultation with 
the appointC'cl tisheries ex1Jert ,ind .1 rqm·senta
tive of Afta L1ksclisl<eri 1/5. 
In the event ul slwrter interruptions, ,1 speciaf 
v.1/ve in the power pfant wilf ensure water flow 
rcgulation in the !\/ta River." 

Anyone intcu•stcrl in more rlctaif shoufd read 
"A1aneuvering N.(\t.;tifations t(Jr the Savhu Power 
Plant," faid cli!\rn bv Roy.1! fJC'crec al 15 june 
7 ()79. The (uff texts of the directives are printed 
there (in Norwc,c;i,in), as are the comprchensive 
rcgufation nrfes rcfcrred to in the seconcl para
graph uf this chdptcr. 

KRAFTVERKET OG LANDSKAPET 
--------- - -- -------------

The power plant and the landscape 
Under planleggingen og byggevirksom
heten var det i lanclskapsmessig S<llll

menheng et overordnet mål at kraftverket 
skulle fremtre som en viktig del av et a:~r
lig og levende fremtidig kulturlandskap. 
Det skulle innpasses i landskapet på en 
diskre måte. fJet skulle med andre ord 
ikke kamufleres, men heller ikke provo
sere naturlandskapet. 

Det hevdes i blant at landskapsar
beidene ved Alta kraftverk fikk særlig 

from the landscaping point of vicw, during the 
plt1nnin,c; and building phases it was imperative 
to make the povt1er plant ,in important part o( dll 

honcst, clvnamic cuftur,1f fandscd/)('. The 1;1cilit1 
w<1s to blend into its surroundings, i.e., the intcn
tion 11 as neither to c.1muuflage the plant nor to 
crcate an eyesore in the n,1tural landscape. 

It has /Jeen said tht1t J!articuf.ir attention 11.Js 
paid lo the fandscaping around the !\fta Power 
J1ft1nl IH'c.1use of the protests ag,1in the project. 
/ lowcver, as the "Power and the Environment" 
seriC's shuws, the Altd /HOject maintainerl the 
saml' sf,lllcfard thai 1t«JS used for most fn 1clm-
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høy standard på grunn av protestdemon
strasjonene mot utbygg ingen. Men «Kraft 
og miljøserien» kan bl.a. dokumentere at 
nevnte standard var innarbeidet som 
vanlig norm for bygging av vannkraftverk 
i Norge mange år før anleggsarbe idene 
startet opp ved Alta kraftverk. Det skyld
tes en målrettet utvikling som begynte al
lerede tid lig i 1960-årene. 

Det omfattende billedmaterialet som 
utgjør hoveddelen av denne frem sti 1-
1 ingen skull e gi den enkelte leser et 
grunn lag for å vurdere om, og i ti lfel le i 
hvor stor grad, en har lykkes eller mislyk
kes i å nå dette målet. Bildene er sted- og 
tidfestet og gir grunnlag for vurderinger 
av utvik li ngen både hittil og i fremtiden. 

DAMMEN 
The dam 

M ålt fra naturli g elvebunn er dammen 
110 meter høy. Den består av 135000 
kubikkmeter betong. 

For å få bygget adkomst til dammen, 
rom for betongb landeverket, vann
veiene, adkomst ti I stasjonshal len, se lve 
hallen og kabelsjakten var det nødvendig 
å sprenge ut et omfattende tunne lsystem. 
Det førte til overskudd av store mengder 
sprengste in som måtte plasseres og for
mes i landskapet. 

Sprengsteinen ble dels plassert nær 
adkomsttu nnelen til dammen og dels 
utenfor adkomsttunnelen til kraftstasjo
nen. 

Byggemater ialet - grus og sand - ble 
hentet fra stasjonsområdet. 

Fj ellhallen der betongblandeverket 
sto, er senere bl itt til v isningsrom for be
søkende. 

power plants in Norway many years befare work 
began at Alta. Such goa l-oriented planning 
began al ready in the early 7 960s. 

The extensive visual material that makes up 
the main body of this presentation should give 
readers grounds for judging whether and to what 
extent this goa l has been achieved. The pictures 
are all fabe l/ed with dates and locations, so they 
should facilitate assessments of the changes that 
ha ve taken place thus far as well as those still in 
the offing. 

Measured from the natura/ riverbed, the dam is 
7 70 metres high. It contains 735,000 m3 of con
crete. 

In order to ensure access to the dam, space for 
the cement mix ing works, water rautes, access to 
the station hall, the hall itself and the cable con
duit, it was necessary to blast out an extensive 
system of tunnels, which led to huge amounts of 
tailings that had to be placed and shaped in the 
landscape. 

Same of the blast rock was placed near the 
access tunnel to the dam and same outside the 
access tunnel to the power plant. 

Building materials - sand and gra ve/ - were 
taken from the station area. 

The mountain hall where the concrete plant 
was located was later converted to a showroom 
for visitors. 



MAGASINET 
The reservoir 

Kraftverkets eneste magasin er etab lert i 
Vird 1nejav 1ri . Dammen er bygget ca 5 
km nedenfor utløpet fra innsjøen. Maga
sinet er ca 19 km langt. 

Høyeste va nnstand i magas inet er 15 
meter høyere enn den vanlige, naturlige 
vannstanden. Laveste vannstand er til
svarende 5 meter lavere. Tota lt er altså 
reguleringshøyden 20 meter. Vannmeng
den som demmes opp tilsvarer ca 6 pro
sent av den som rant ut fra Vird 1nejav 1ri 
et middels år. 

I alt er det demmet ned ca 2,8 kvadrat
kilometer. 

PORTALER 
Portals 

Det finnes to porta ler ved kraftverket. En 
står fora n adkomsttunne len til dammen 
og en foran adkomsttunnelen til kraftsta
sjonen. Egil Sorteberg var arkitekt på an
legget. 

The power plant's only reservoir is /ocated at 
Vird'nejav'ri. The dam was built about 5 km 
down from the lake. The reservoir is approx. 7 9 
km lang. 

The hig hest water leve/ in the reservoir is 7 5 
m higher than the ordinary natura/ water fevei. 
The lowest water fevei is 5 m lower. In other 
words, the total regulation height is 20 metres. 
The volume of water dammed up corresponds to 
approx. 6 per cent of what runs out from 
Vird'nejav'ri during an average year. 

Altogether, rough ly 2.8 km1 are dammed up. 

There are two portals at the power plant, one in 
front of the entrance to the dam and one in front 
of the entrance tunnel to the power station. 
Architect Egil Sorteberg designed the faci lity. 

0 ,------- ------= 

STASJONSOMRADET , ~~';\ ~ "~~ 

~--~~ _- - - ~r The station area 
Denne betegnelsen er ment å dekke om
rådet mellom portalbygget for adkomst
tu nnelen til kraftverket og elven. 

Arbeidene sta rtet opp høsten 1982. 
Det va r to operasjoner under utvik li ng 

samtidig. Tunnelste in sku lle plasseres og 
formes. Grus og sand til betongen måtte 
hentes fra den natu ri ige elveterassen -
også det en form ingsoppgave. Operasjo
nene ble samkjørt. Forming og vegeta
sjonsetab lering bles tt i sammenheng. 

This term refers to the area between the portal 
building in front of the entrance tunnel to the 
power plant and the river. 

Construction began in the autumn of 7 982. 
Two operations were conducted simultane

ously. Tunnel tailings had to be deposited and 
shaped, and sand and gra ve/ for the cement had 
to be extracted from the natura/ river bed and 
spread out - another major job. The operations 
were combined. Landscaping and the establish
ment of new vegetation were viewed as a whole . 

15 
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l- - I I ~- LEDNINGER 
Power transmission lines 

Kabelen som fører kraft ti I ut fra stasjo
nen går gjennom en 300 meter lang tun
nel (kabelsjakten) i 45° stigning ti l muffe
huset. Videre går det lu ftstrekk. 

Ut fra landskapsmess ige vurderinger er 
det interne ledn ingsnettet ført frem gjen
nom tunneler på anlegget og i jorden. 

Statkraftverkene hadde på legg om å 
bygge en kraft ledning frem til Mas i. Den 
ble ført gjennom adkomsttunnelen til 
dammen, v idere i damkronen og ned
sp rengt i bakken på den første delen av 
traseen på vests iden av dammen. Kraft
led ningen ble satt i drift 15. november 
1983. 

VEI 
Roa ds 

Gjennom Tverrelvdalen og i stor grad 
langs det vernede vassdraget Tverrelva til 
Still a, var det permanent vei før anlegget 
kom på tale. Ve ien ble utbed ret i forb in
delse med utbygg ingen. 

Den spes ielle anleggsve ien ble oppa r
beidet fra Stilla ti l anleggsområdet - ca 
25 kilometer. 

Reguler ingsv ilkårene innho lder de be
stemmelsene som va r vanlig på den ti
den om at allmenheten skal kunne be
nytte ve ien med mindre departementet 
treffer annen bestemmelse . 

Veien var stengt for allmennheten un
der anleggstiden. Senere er fo rskje llige 
ordninger prøvet uten at ferdsel har vært 
helt fri og uten at en hittil har kommet 
frem til en endelig ord ning. 

Før bygg ing ble en rekke traseer vur
dert i samråd med kommunen, reineiere, 
lappefogden og reindriftsadministrasjo
nen i Vest-Finnm ark. 

Den endelige traseen b le så ledes i sto r 
grad et kompromi ss mellom fle re interes
ser. M en i landskapsmessig sammenheng 
har en prøvd å få frem en kurvatur un
derord net hovedfo rmene i landskapet. 
En har søkt å unngå «nervøs linjeføring» 
som lett oppstår når en vei snirkler seg 

The cable that conducts electricity out of the sta
tion runs through a 300 metre lang tunnel (cable 
shaft) at a 45 degree angle to the sea /ing end 
unit. The rest is strung above ground. 

Due to environmenta l considerations, the 
in ternal power grid runs through the fac ility and 
underground in tunnels. 

The Oirectorate of the State Power System was 
ordered to build a power transmission line to 
Mas i. It was run through the entrance tunnel to 
the dam, then through the crest of the dam befare 
being buried for ome distance on the west side 
of the dam. The power line was commissioned 
on 7 5 November 7 983. 

Throughout the Tverrelvdalen Va lley and to a 
large extent along the protected Tverrelva River 
to Stilla, there was a permanent road befare there 
was any ta lk of development. The road was 
upgraded in connection with the project. 

A special service road was built from Stilla to 
the construction site - about 25 km. 

The regulation terms and conditions contain 
provisions that were standard at the time, stipu
lating public access to the road unless the 
authorities decide differently. 

The road was closed to the public during con
struction. Later, various schemes have been 
tested but access has never been completely free 
and no final solution has been reached thus far. 

Be fare construction, a number of rautes were 
considered in consultation with the municipality, 
reindeer owners, the Sami authorities and the 
Vest-Finnmark Reindeer Herders Administration. 

Tlws the final raute was largely a compromise 
among several different interests. However, in 
terms of the landscape, planners tried to achieve 
a curvature that was subordinate to the main 
lines of the landscape. An attempt was made to 
avoid "jerky lines", a phenomenon that aften 
occurs when a road winds back and forth among 
small, secondary landscape units. As fa r as prac
tically possible, the main body of the road was 
designed to include a gentle transition to the sur
rounding terrain. The same applies to the grave/ 
pits along the road. 

Attempts were also made to ensure that the 
road did not conflict with any beaches or river
bank areas. 

The Alta Power Plant is undoubtedly a major 



frem mellom små og underordnede land
skapsenheter. Så langt praktisk mulig har 
veikroppen fått myke overganger til ter
renget omkring. Det samme gjelder også 
for massetakene langs veien. 

Det er lagt vekt på å unngå at veien 
kommer i konflikt med strandsoner og el
vebredder. 

Alta kraftverk er utvilsomt en stor at
traksjon. Presset for å se an legget og na
turen på vidda er stort og blir trolig enda 
større i fremtiden. 

Kjørebanen er 3,5 meter bred og har 
fast dekke. På begge sider er der 0,5 me
ter brede skuldre. Allerede nå er det tem
melig stor trafikkslitasje på skuldrene. 

attraction. Many people are interested in seeing 
the facility and the w ilderness on the surrounding 
high/and plateau. Tourist pressure w ill probably 
increase in the future. 

The road itself is 3.5 m wide and is asphalted. 
There is a 0.5 m verge on each side of the road. 
There has already been considerable wear and 
tear on the verge. 

LANDSKAP, FAUNA OG FLORA 

The landscape, flora and fauna 
Alle publikasjonene i «Kraft og miljøse
rien » inneholder em ner som i varierende 
grad kan passe inn under overskriften til 
dette kapittelet. I denne sammenheng vi
ses det særlig til nr. 19 «Vannkraft og 
landskap» og nr. 1 7 «Landskapsfor
ming». 

atu ri ige prosesser sørger for at I and
skapsformene stadig endres og at det fo
regå r en evig konkurranse (kamp) mel
lom arter og individer både blant planter 
og dyr. Det fører til store svingninger i 
større lsen på bestandene (antall indi vi
der) basert på organismenes tilpassings
evne og endringene i levevilkårene. I 
noen tilfeller kan slike endringer være så 
iøyenfal lende og skje i løpet av så kort 
tid, at «fo lk flest» kan reg istrere dem. (Le
men-å r kan tjene som eksempel .) Van
skei igere blir det i de tilfellene «manns 
minne» og «en menneskealder» blir for 
korte tidsrom som vurderingsgrunn lag. 

De prosessene og de kreftene som for
årsaker kontinuerli ge naturlige endringer, 
er kompliserte. Kunnskapsnivået om 
dem er dessuten ofte så mange lfu I It at 
se lv fagfolk kommer til kort. Spørsmål 
om årsak og virkning vanskeliggjøres 
dessuten ofte ytte ri igere ved at svarene er 
å finne i samsp ill et mellom flere fagom
råder. 

Å analysere den virkningen mennes-

All publications in the "Power and the En viron
ment" series are based on top ics that can to same 
extent fit in under the heading used for this chap
ter. In this connection, particular reference is 
made to no. 7 9 "Landscape Design in H ydro
power Planning" and no. 7 7 "Landscape Forma
tion". 

Natura/ processes ensure that the landscape is 
in a state of constant flux and that there is always 
competition between species and individuals -
among both plantsand an ima/s. This leads to sig
nificant variations in population sizes (the num
ber of individua/s), based on an organ ism's ab il
ity to adapt and changes in living conditions. In 
some cases, such changes can be so apparent 
and occur over such a short period of time that 
most people notice them. (Lemming years are a 
good examp/e.) It is far more difficult w hen 
measures such as "as fa r back as anyone can 
remember" and "a generation " are toa short to be 
of much use for assessments. 

The processes and forces that cause continu
ous natura/ changes are complex. In addition, 
our knowledge of them is aften sa inadequate 
that even the experts fall short. The question of 
cause and effect is aften further complicated by 
the fact that the answers are found in the inter
face between severa l different disciplines. 

Analyz ing the effects of man's activities and 
encroachments on natura/ habitats and the land
scape can be an extremely difficult, demanding 
task - bath befare and after the ana lyses are con
ducted. For example, the subject area examined 
may be toa narrow, or short- and lang-term 
effects may be underestimated. 

It is also easy to farget that the landscape 
being eva luated may have already been affected 
by man 's activities and encroachments. For 
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kers aktivitet og inngrep har på natur og 
landskap kan være en meget vanskelig 
og krevende oppgave - bc'ide før og etter 
at de er gjennomført. F.eks. kan fagområ
det som vurderes være for snevert, el ler 
en undervurderer virkningene på kort og 
lang sikt. 

I mange tilfeller overser en også at det 
landskapet som legges til grunn for vur
deringene allerede i avgjorende grad er 
preget av menneskenes virksomhet og 
inngrep. (Eksempel: reinen har overbeitet 
Finnmarksvidda.) 

Undersøkelser etter at inngrep er gjen
nomfort, og registreringer over tid, kan 
være nyttige hjelpemidler for å heve det 
fremtidige kunnskapsnivcl.et. 

Omkring i terrenget kan en på en del 
av bildene se mer eller mindre forholds
vis grove, døde bjorkestammer. Noen 
står, men de fleste er falt over ende. 
Mange har råtnet helt opp i årenes løp. 
Det vi nå ser er rester etter et kolossalt 
angrep av insektlarver (bjørkeviklere ?) 
for ca 25 år siden. Den gangen raserte 
larvene bjørkeskogen p<1 store arealer i 
Troms og Finnmark. 

For å si det enkelt og brutalt er dette 
en av naturens egne måter å forynge sko
gen på. En annen måte kunne f.eks. ha 
vært skogbrann. 

Dette hendte altså før utbyggingen 
startet opp. Når det likevel nevnes her, er 
det for å motvirke at hendelsen blir satt i 
forbindelse med kraftutbyggingen. 

Her som ved andre arbeider i landska
pet er· lokalisering og forming av inngrep 
og objekter det viktigste. Med tiden vil 
vegetasjonen komme uten hjelp. (Et unn
tak er det der en ønsker spesiel I vegeta
sjon. Men da mc'l en ogsc1 regne med spe
siellt vedlikehold.) 

På dette anlegget ønsket en å aksele
rere den naturlige utvikling av vegetasjo
nen. Det ble gjort ved forsiktig bruk av 
små mengder uorganisk gjødsel i startfa
sen og tilsåing med gress på særlig store 
flater. 

Det ble brukt sorter av artene: 
Sauesvingel (Festuca ovina), Rødsvingel 
(Festuca rubra), Engrapp (Poa pratensis), 
Timotei (Phleum pratensis), Kvein 
(Agrostis) og Kvitkløver (Trifolium re
pens). 

I dette området kan det nok forutsies at 

cxcmplc reindeer have overgr,ued the Finn
marksvidda Plateau. 

Post-cncroament investigations and historical 
rccorrfs may add to aur futurc• fevei of knowl
eci~e. 

Some of the pictures show relatively /,1rge, 
dcad hirch trees. Some are still standing, but 
most h,1ve tipped over. A1any have decomposed 
complete/y over the years. What we are seeing 
,ire the rem,iins of a gigantic attack by weevil lar
vac that took place about 25 ycars ago. The lar
vae dccimatcd a large part of the hirch foresis in 
Troms dnd Finnmark counties. 

Simply pul, this is nature's way of rejuvcnat
ing the forest. Forest fires are another way. 

All this took place prior to the hydropower 
rlcvdopment project. These 1;1cts are incfucfed 
here to sho1v !hat the pro/J/em har/ nothing to do 
with hyrfropower development. 

As in other landscaping projects, placcment 
and sharJing are crucial. Vegetation will eventu
clfly ,ippear without outside intcrvcntion. (Except 
when speci,i/ vegetation is dcsired, then provi
sions rnust be made for special maintenance.) 

To cJcceh·rdte the natura/ developmcnt of veg
ctdtion at this site, small amounts of mineral terti
lizer were applied cautiously during the initial 
phasc and grass seed was sown on large areas. 

Str,1ins of the fol/owing species were used: 
Shcep's fescue (Festuca ovina), red fescuc (Fes
tuca rubra), meadow grass (Poa pratensis), timo
thy (Phlcum pratensis), bent (Agrostis) and white 
clovcr (Trifolium repens). 

Hirch wil/ come to dominate the area as long as 
the climate ,md soil permit - and to the cxtent 
that wazing reindecr make it possib/e. The rcin
deer are clearly very land of the small birch trces. 

/v1,llly people are not aware thai grass which is 
not mowed, cut or grazed during the growing 
scdson changes co/our and ripens to a gulden 
ycllow just like its re/atives in the grain family! 

All the assertions made during the liccnsing 
proccss for the Alta project wcrc registered and 
(i/ed. They can be produced and tester! as 
needed. 

Reports have reccntly heen published on hirds 
of prey and sa/mon. The publications are ent it/ed 
!only abstracts in English): 

NINA Commissioned Report 08 J 
Per}. Tommer,1,1s: 
"VVildlifc lnvestigations along the Alta 
\!Vdtercourse" 

NINA f.?esearch Report 34: 7-98 
"Hydro /Jevelopmcnt of the Alta River -
Effects on the Sa/mon Population" 

The reports are published by: 
NINA, the Norwegian Institute for Nature 
Rescarch 
Tungaslcttcl 2, N-7004 TRONDHEIM. 

As regards the first publication, NIN/\ 's FAKT/\ 
series no. 7 4/7 99 7 states inter alia that: "Despite 



bjørk kommer ti l å prege det nye land
skapet så langt klima og jordbunn tillater 
det - og i den grad beitende rein gjør det 
mulig. Reinen setter tyde ligvis stor pris 
på de ørsmå bjørkep lantene. 

Så en enkel praktisk opp lysning som 
mange ubev isst har behov for: Gress som 
ikke klippes, slåes eller beites gjennom 
vekstsessongen gulner når det modner 
akkurat som si ne slektninger blant korn
artene! 

A lle utsagnene som kom fram under 
konsesjonsbehandlingen av A lta-saken, 
er registrert og arkivert. Etter behov kan 
de hentes fram og prøves i praksis . 

Det fo re I igger nå to rapporter om hen
holdsvis rovfugl og laks. 

Det er: 

INA Oppd ragsmelding 081 
Per J. Tømmeraas: 
«Viltundersøkelser i A ltavass
draget« 
NINA Forskningsrapport 34: 1-98 
Utbygging av A lta-elva - virk
ninger på laksebesta nden 
Rapportene er utgitt av : 

I A, orsk institutt for natur
forskn ing 
Tungasletta 2, 7004 TRON DHEIM. 

Om den første står det i Norsk institutt 
for naturforsknings publikasjonserie 
FAKTA nr. 14-1 99 1 bl.a.: «Trass i utbyg
gingen av Alta/ Kautokeinovassdraget: 
Rovfuglbestanden i dalføret er fortsatt 
enestående og overgår i så måte alt som 
ellers er kjent i orge. « 

Den and re rapporten som er nevnt, in
neholder en rekke opp lysninger som må 
sies å være overraskende positive sett på 
bakgrunn av de mange påstandene om 
skremmende negat ive v irkninger som ble 
fremført under saksbehandlingen fø r ut
byggingen ble satt i gang. 

Det I igger utenfor rammen for denne 
fremsti llingen å gå nærmere inn på disse 
forho ldene. 

Kort sagt bør begge rapportene leses 
av alle som ønsker å orientere seg i disse 
omfattende og vanskelige saksområdene. 

the development of the Alta/ Kautokeino wa ter
course, the birds of prey in the va lley continue to 
be unique, far and away superior to anything else 
observed in Norway." 

The other report contains information wh ich 
must be described as surprisingly positive in the 
light of the many initial assertions that portended 
frightening negative effects if the project were 
ca rried out. 

Any discussion of these conditions lies outside 
the scope of this presenta tion . 

In brie(, anyone interested in learning more 
about these comprehensive, camp/ex issues 
ought to read both reports. 
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20 KORT HISTORIKK 
A brief hi story 

Elvebåter tatt i bruk for befa ring i Altaelven . 
25.jun i 1974. D 

Ordføreren i Kautokeino i samtale med politimesteren som ledet politiaksjonene mot 
demonstrantene. Foranledningen var den offentlige markeringen av at A lta kraftverk 
er satt i drift. I ettertid har det vist seg at »" . det var A lta-utbyggingen som først og 
fremst satte fart i forståe lsen for samisk kultur. » (Sitat fra et intervju med prosjektlede
ren for samenes kulturprogram under OL på Li llehammer i 1994, Martin Urheim, i 
Aftenposten 14. januar 1993.) Det synes også å være en va nlig oppfatning at Alta
saken kom ti l å sp ille en vesentlig ro lle for det gjennombruddet sam iske interesser 
f ikk i samfunnsdebatten og som blant annet førte ti l at Sametinget ble opprettet. 
Alta 3. september 1987. D 
The mayor of Kautokeino conversing w ith the police chief who led the police actions against 
the protesters. Taken on the occasion of the Alta Power Plant's officia/ opening ceremony. In 
retrospect, it turned out that "". it was the Alta project that real/y focused the spotlight on the 
Sami culture. 11 (Quotation from an interview with Martin Urheim, project manager for the Sami 
cultural programme to be arranged during the 7 994 Olympic Cames in Lillehammer, "Aften
posten'~ 7 4 }anuary 7 993.) Another common belief is that the Alta issue came to play an 
important part in the breakthrough for the Sam i peop/e's interests. Among other things, it even
tua //y led to the establishment of the Sametinget (the Sam i Parliament). Alta, 3 September 7 987. 



River boats used to inspect the A lta River. 
25 june 1974. 

Befarin gsmøte i den na
turli ge strandkanten av 
Vird 'nejavri , som nå er 
det eneste magas inet 
ved Alta kraftverk. Van
net er demmet opp fem
ten meter og senket fem 
meter. 
26 . juni 1974. D 
lnspection meeting held 
on the natura/ beach at 
Vird'nejavri, now the only 
reservo ir at the A lta Power 
Plant. The water was 
dammed up 15 m and 
deepened 5 m. 
26 )une 1974. 

De første demonstran
tene har etablert seg der 
anleggsveien begynner 
(0-punktet). Foto : Zenith
film A.S. Scandinavia. D 
The first pro testers have 
set up camp at Po int Zero, 
where the service road 
begins. Photo: Zenith-film 
A.S. Scandinavia. 

Befa ring av Jiesjokka, 
nær utløpet fra Jiesjavrre. 
25. juni 1974. D ~ 
lnspection at )iesjokka, 
near the mouth of 
)iesjavrre. 25 )une 1974. 
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22 INTERESSEMOTSETNINGENE 
Con fl i ets of i nterest 



Uts iktsp latå for dem som vil se dammen. 
5. august 1991. D 
Observation platform. 5 August 7 99 7. 

Pub likums innskrift på rekkverket fo ran ut
siktsplatået. 
5. august 1991 . D 
Graffiti inscribed on the ra iling of the observa tion 
p latform. 
5 August 7 99 7. 

+- Dammen 5. august 1991 . D 
The dam on 5 August 7 99 7. 



24 DAMMEN 
The dam 

Damstedet før byggearbeidene tok t il . 1. ju ni 1983. 
The dam si te befare the proj ect began. 7 }une 7 983. 



- ... - . - -- - - -· -... ;-;::;..-- -

Fjell veggen er rensket og klar for 
støp ing. Konf. b ildet nederst på si
den. 18. juli 1984. D 
The mountain face has been cleaned 
and is ready for pouring. See p icture 
at bottom of page. 7 8 )uly 7 984. 

Støpearbeidene nærmer seg top
pen . 
8. juli 1986. D 
The pouring process approaches the 
top. 
8 ju/y 7986. 

Nederste part iet av dammen under stø
ping. 18. juli 1985. D 
Lower part of the dam being poured. 7 8 )uly 
7985. 

Støpea rbeidene i gang. 
18. ju l i 1985. D 
Pouring concrete. 
7 8 ju/y 7 985. 

Dammen nærmer seg fullføring. Konf. b ildet på motstående side. 
8. juli 1986. D 
The dam nears completion. See p icture on opposite page. 
8 ju/y 7 986. 
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Dammen under støp ing sett fra vannsiden . Steintippen 
ved adkomsttunnelen er synlig bak kranen. 
9. juli 1986. D 
Pouring the dam, viewed from the water side. The rock tip 
near the entrance tunnel is visib le behind the crane. 
9 july 7 986 . 

Damkronen er ferdig. 13. august 1987. D 
The crest is finished. 7 3 August 7 987. 

Den ferdi ge dammen sett fra va nnsiden. 
4 . september 1987. D 
The completed structure, viewed from the water side. 
4 September 7 987. 

Den ferdige dammen sett fra utsiktsp latået. 
8. september 1987. C 
The completed dam, viewed from the observation p latform. 
8 September 7 987. 



Elvepartiet opp mot damstedet før dam
men ble bygget. 2. juli 1979. D 
Stretch of river near the dam site befare con
struction. 2 july 7 979. 

+-- Del av det 2 km lange sterkt regulerte 
partiet av elveløpet nedstrøms dammen 
sett fra dammen. De oransje markørene 
fo r det midlertidi ge luftspennet for kraft
led ningen til M as i er synlig. 
8. september 1987. D 
Part of the 2 km lang, severely regulated 
stretch of river downstream from the dam, as 
seen from the dam. The orange markers on 
the temporarily aerially-strung power line to 
Masi is vis ible. 
8 September 7 987. 

Dammen med fu ll t magas in . Nedstrøms ---+ 
dammen er øverste delen av det ca 2 km 
lange, sterkt regulerte partiet av elven 
synlig. Kraftledningen til M as i går fore-
løpig i luftspenn (to oransje markører). 
Senere ble den ført gjennom tunnelen 
frem til dammen og videre i dammen. 
4. september 1987 . D 
The dam with a full reservoir. Downstream 
from the dam is the upper end of the approx. 
2 km lang~ severely regulated part of the river. 
The power line to Masi is temporarily strung 
overhead (two orange markers). It was later 
put into a tunnel to the dam and through the 
dam. 4 September 7 987. 





30 MAGASINET 
The reservoir 

Damkronen under støping. M agasinområdet opp til høyeste regulerte vannstand er ryddet fo r skog. 
6. april 1987 . D 
Pouring the crest. The reservo ir area has been cleared up to the highest regulated water leve/. 
6 April 7 987. 

Dammen er fe rdig og magas inet er fu llt. 12. august 1987. D 
The dam is completed and the reservoir is full . 7 2 August 7 987. 



Dammen og den nærmeste delen av det fulle magas inet. 
4. september 1987. D 
The dam and the closest part of the full reservo ir. 
4 September 7 987. 

Dammen og magas inet sett ----+ 
mot nord i en større land
skapssammenheng. 
4. september 1987. D 
The dam and the reservo ir, 
viewed towards the north in a 
farger perspective. 
4 September 7 987. 
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Skogen er fjernet opp til høyeste regulerte vannstand. Traseen for kraftledningen til Masi er lett 
synlig. Bildet er sett mot nord. 9. juli 1986. D 
The forest has been cleared up to the highest regulated water fevei. The path of the power line to Masi is 
clearly visible. Towards the north. 9 ju/y 7 986. 

Her vises en noe større del av magasinet enn på bildet ovenfor. Magasinet er fullt. 
I øvre bi ll edkant mot høyre er en liten del av innsjøen Jiesjavrre synlig. Den og de andre innsjø
ene på bildet er med i verneplanen. Bildet er sett mot nord. 4. september 1987. D 
A farger part of the reservoir than seen in the picture above. The reservoir is fu ll. A glimpse of Lake 
jiesjavrre in the upper right hand corner. It and the other lakes pictured here are included in the protec
tion plan. Towards the north. 4 September 7 987. 



Den store innsjøen opp mot horisonten er Jiesjavrre. Dammen er ikke synlig, bare noen få kva
dratmeter av magas inoverflaten . Ellers gir bildet oversikt over veisystemet ned mot stasjonsom
rådet, brakkeleiren, muffehuset og tippområdet foran adkomsttunnelen til dammen og visnings
rommet. Bildet er rettet mot øst. 4. september 1987. 0 

35 

The large body of water up towards the horizon is Lake }iesjavrre. The dam is not visible, just a few ni of 
the surface of the reservoir. Otherwise, the picture shows the road systems down towards the station area, 
the building site, the coupling house and the tip area in front of the entrance to the dam and showroom. 
Towards the east. 4 September 7 987. 

Dammen og det sterkt regulerte, ca. 2 km lange partiet av elven ned mot stasjonsområdet. 
Tippområdet ved adkomsttunnelen til dammen og visningsrommet er også synlig. 
4. septeber 1987. 0 
The dam and the severely regulated, roughly 2 km stretch of river below the station area. The tip near the 
entrance to the dam and the showroom is also visible. 4 September 7 987. 



36 PORTALER 
Portals 

Sluttarbeidene på portal
bygget foran adkomsttun
nelen ti l stasjonsha llen 
pågår. 1 2. august 1987. D 
Final stages of work on the 
porta l bu ilding in front of the 
entrance tunnel to the sta
tion hall. 7 2 August 1987. 

Porta lbygget er ferdig. Det 
inneholder også messe, 
verksted og lager. 
5. august 1991. 
Foto: Per Einar Faugli D 
The porta l building is fin
ished. It also houses the 
mess hall, engineering shop 
and storage fac ilities. 
5 August 1997. 
Photo: Per Einar Faugli 

Interiør fra stasjonshallen. 
19. juni 1990. 
Foto : Jon Arne Eie. D 
ln terior of the station hall. 
7 9 }une 7 990. 
Photo: Jon Arne Eie 



Porta lbygget med uhel
d ig ski lting på fasaden. 
23. august 1988. D 
The porta l build ing with 
unsightly signs on the 
fro nt. 
23 August 7 988. 

Sli k skal det være. 
5. august 199 1. D 
Much better. 
5 August 799 1. 

Portalen foran adkomst
tunnelen til dammen og 
v isningsrommet. Begyn
nelsen på trappen frem 
ti I uts iktsp lattformen ti I 
høyre. 
5. august 199 1. 
Foto: Per Einar Faugl i D 
The portal in front of the 
entra nce tunnel to the 
dam and the show room . 
At the right, the bottom of 
the stairway up to the ob
servation platform. 
5 August 7 99 7. 
Photo: Per Einar Fa ugli 
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3s STASJONSOMRADET 
The station area 

/ 

Arbeidene med veien har så v idt sta rtet opp. 15. juni 1982. D 
Work on the road has just begun. 7 5 june 7 982. 

Både utkjøring av stei n fra tunnelen og uttak av gru s er i gang. 1. juli 1983. D 
Hau/ing ta ilings from the tunnel and quarrying grave/. 7 ju/y 7 983. 

---



Situasjonen 18. juli 1984. D 
The situation on 7 8 )une 7 984. 

Situasjonen 8. juli 1986 . D 
The situation on 8 july 7 986. 
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+--- Formingsarbeidene er i fu ll gang. 6. april 1987. D 
Shaping is in fu ll swing. 6 April 7 987. 

+--- Formingen er på det nærmeste fullført. 
12. august 1987. D 
The shaping is nearly finished. 
7 2 August 7 987. 

Området er tilsådd og spir ingen er i gang. 
5. juli 1988. D 
The area has been sown and grass is beginn
ing to sprout. 
5 ju/y 7988. 
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Området er blitt grønt og reinen beiter. 23. august 1988. D 
The area is green, providing good grazing for reindeer. 23 August 7 988. 

Området minner om en høstgul korn åker. 
15 . september 1989. D 
The area looks like a galden fie ld of gra in . 
7 5 September 7 989. 

Som forutsatt endrer vegetasjonen etter 
hvert karakter. Nå er utv iklingen overlatt 
til naturen selv ut fra jordbunn, klima og 
beitende rein på stedet. Etter hvert vil sær
l ig bjørk prege området. 
5. august 199 1. D 
As predicted, the vegetation is changing. 
Nature has taken over, based on the soil, the 
climate and graz ing reindeer. Birch wi// even
tua// y become predominant. 
5 August 799 7. 
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Det bl e lagt stor vekt på 
at gru s og stein ikke 
skulle rase ned i ube
rørte deler av skrå
ningen mot elven. 
18. juli 1984. D 
Preca utions were taken so 
sand and grave/ would 
not slide into the un
touched part of the slope 
down to the river. 
7 8 ju/y 7 984. 

Tilnærmet ferdi g over
gang. 
12. august 1987. D 
The transition is nearly 
completed. 
7 2 August 7 987. 

Her er situasjonen ennå 
ikke avkl aret. 
8. juli 1986. D 
The situation is not yet 
clari fied. 
8 ju/y 7 986. 



Tid lig stadium for gru s
uttaket. 
18. j uli 1985 . 0 
Early stage of the grave/ 
p it. 
7 8 ju /y 7 985. 

Knusing og sortering på
gå r. Foten av steintip
pen til høyre i bi ldet. 
8. juli 1986 . 0 
Crushing and sorting. To 
the right, the foo t of the 
rock tip. 
8 ju /y 7986. 

Formin gen er i gang. 
6. apri l 1987 . 0 
During landscaping. 
6 April 7 987. 





~ Det grønnes. 5. juli 1988. D 
Green ing up. 5 july 7 988. 

~ Det er blitt grønt og beitende rein er på plass. 
23 . august 1988. D 
Green pastures for grazing reindeer. 
23 August 7 988. 

Nå minner area let om en høstgul kornåker. 
6. september 1989. D 
Now the area looks like a galden fie ld of gra in . 
6 September 7 989. 
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4s STEINTIPP VED VEI TIL DAM OG VISNINGSROM 

Rock tip at the entrance to the dam and show room 

Veien som kommer inn i venstre b illedkant er gjennomløpende frem til åpningen på tunnelen 
som går ti l dammen og visn ingsromm et. Dammen er ennå ikke syn lig. Sideveien som tar av til 
venstre fra nevnte ve i, fører frem til brakke leiren. Neste sideve i som bryter av til høyre fø rer til 
muffehuset. Elven i forgrun nen er Jodkajokka. 8. juli 1986. D 



The road in the le ft corner runs straight through to the opening o f the tunne l that leads to the dam and 
show room. The dam is not yet visible. The side road that branches off to the te ft o f the m ain road leads 
back to the barracks area . The next side road to the right leads to the "sea /ing end unit" (The unit where 
the cables from the po wer station are connected to the overhead lines that conduct the electricity further 
out o f the area). The }odkajokka River in the fo reground. 8 july 1986. 
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Dammen er ferdig. 
Opprydding og form
ing av den nærlig
gende tippen er 
gang. D 
4. september 1987. 
The dam is completed. 
Work is now focused 
on clean up operations 
and shaping the 
nearb y tip. 
4 September 7 987. 

Formingen av stein- -+ 
massene er gjennom-
ført. Nå kjøres det på 
jord som det ble tatt 
vare på før steinmas-
sene ble plassert. D 
5. juli 1988. 
The mound of ta ilings 
has been shaped. The 
soil removed earlier 
wil/ now be put back 
in place. 5 ju/y 7 988. 

Slik så området ut 
5. august 1991. D 
The area looked like 
this on 5 August 199 7. 





s2 BRAKKELEIREN 
The barracks 

Utsikt mot brakkeleiren fra veien til stasjonsområdet. Joat'kajåkka skimtes i forgrunnen. 8. juli 1986. D 
View towards the barracks si te from the road to the station area. A glimpse of }oat'kajåkka in the foreground. 
8 ju/y 7 986. 

Brakkeleiren er fjernet og terrenget satt i stand. 5. september 1989. D 
The barracks have been removed and the area put in order. 5 September 7 989. 



Veien - veikroppen - frem til brakkeleiren kjøres bort og terrenget formes . 5. jul i 1988. D 
The road - the body of the road - up to the barracks si te is being removed and the terrain shaped. 
5 Ju/ y 7988. 

Veien er fj ernet,terrenget fo rmet og vegetasjonsutv iklingen er i god gjenge. 5. august 1991. D 
The road has been removed, the terrain shaped and vegetation is eva/ving nicely. 5 August 7 997. 
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s4 LEDNINGER 
Power transmission lines 

Muffehuset under byg
ging. M astene som skal 
bære ledningene ut fra 
muffehuset er allerede 
på plass. I skaret i bak
grunn en skimtes den 
store kranen ved dam
men. 9. juli 1986. D 
The sea /ing end unit 
under construction. The 
masts that will carry the 
lines out o f the sea /ing 
end unit are already in 
place. In the background, 
a huge crane at the dam. 
9 }uly 1986. 

Muffehuset er støpt i 
gråfarget betong. 
5. august 1991. D 
The sea /ing end unit has 
been poured in grey 
cement. 
5 August 199 1. 

Veien frem til muffehu
set og muffehuset. 
5. september 1 989 . D 
The road leading to the 
sea /ing end unit. 
5 September 1989. 



Muffehuset 
6. april 1987. D 
The sea /ing end unit on 
6 April 7 987. 

Muffehuset der kablene 
fra kraftstasjonen er kob
let sa mmen med luftl ed
ningen som fører strøm
men videre. 
5. august 199 1. 
Foto: Per Einar Faugli D 
The sea /ing end unit. 
5 August 799 7. 
Photo: Per Einar Faugli 

Ledningstraseen nær bro
en over Jodkajokka. 
15. september 1989. D 
The right of way near the 
bridge over the )odkajokka. 
7 5 September 7 989. 
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s6 VEI 
Roa ds 

Her begynner anleggs
ve ien (0-punktet). 
5. september 1 989. D 
Beginning of the access 
road (po int zero). 
5 September 1989. 

Tverrelva ved 
0-punktet. 
5. september 1989. D 
Tverrelva River at the 
point zero. 
5 September 1989. 

Uts ikt over Stilla fra 
ve ien nær utgangs
punktet. 
6. september 1989. D 
View of the Stilla from the 
road near the starting 
poin t. 
6 September 1989. 



Part i fra ve itraseen. 
5. september 1989. D 
Section of the roadway. 
5 September 7 989. 

En del av sideterrenget 
på sa mme strekningen. 
5. august 199 1. D 
Part of the surrounding 
terrain along the same 
stretch of road. 
5 August 7 99 7. 

Veien og oversikt over 
Still a. Utsikt mot 
0-punktet. 
6. september 1989. D 
Road and an overview of 
the Stilla. View of point 
zero. 
6 September 7 989. 
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Massetak ved veien . 
1. juni 1983. 0 
A quarry near the road. 
1 }une 1983. 

Samme massetak ved 
ve ien. 
6. september 1989 . 0 
The same quarry near the 
road. 
6 September 1989. 

Broen over Tve rre lva. 
Den var utsatt for 
spreng i ngsfo rsø k. 
6. september 1989. 0 
Bridge across the Tverr
elva River. An attempt 
was made to blow it up. 
6 September 1989. 



Veien ned mot Øvre 
Stilla. Sett mot nord. 
23. august 1988. D 
Road down towards Øvre 
Stilla. Seen from the 
south. 
23 August 7 988. 

Sideterreng på ve ien 
ned mot Øvre Stilla. 
23. august 1988. D 
Side view from the road 
down towards Ovre Stilla. 
23 August 7 988. 

Sideterreng på veien i 
kurve rundt Øvre Stilla. 
Sett mot nord . 
5. august 1991 . D 
Side view from the road in 
the curve around Øvre 
Stilla. Seen from the 
north. 
5 August 7 988. 
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Veitrase ved Joat'kajav
rit. Sett mot syd. 
15. juni 1982. D 
The road at }oat'kajavrit. 
Towards the south. 
7 5 }une 7 982. 

Samme veitrase ved 
Joat'kajavrit. Sett mot 
syd. 
5. august 1991. D 
The same road at 
}oat'kajavrit. Towards the 
south. 
5 August 799 1. 

Veien i skjær ing og ut
fy lling i vannet. 
6. september 1989. D 
The road body and land
fil/ operations. 
6 September 7 989. 



Veitrase ved Joat' kajav
rit. Sett mot syd. 
18. ju l i 1985. D 
The road at }oat'kajavrit. 
Towards the south. 
7 8 July 7 985. 

Samme veitrase ved 
Joat'kajavrit. Sett mot 
syd. 
6. september 1989. D 
The same road at 
Joat'kajavrit. Towards the 
south. 
6 September 7 989. 

Parsell av sideve ien ned 
mot dammen. Kraftled
ningene fra muffehuset 
krysser veien. 
5. august 1991. D 
Part of the side road down 
towards the dam. The 
power lines from the sea/
ing end unit run across the 
road. 
5 August 1997. 
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Traseføring og forming i kupert terreng. 5. august 1991. D 
The right of way and landscape formation in hi/ly terra in. 5 August 7 997. 

Øvre del av veien ned mot stasjonsområdet. 5. august 1991. D 
Upper part of the road down towards the station area . 5 August 7 99 7. 



Veien ned mot stasjonsområdet sett nedenfra. 5 . september 1989. D 
Road down towards the station area seen from below. 5 September 1989. 

Siste del av veien ned mot stasjonsområdet. 6. september 1989. D 
Last part of the road down towards the station area. 6 September 7 989. 
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64 LANDSKAP- FAUNA OG FLORA 
The landscape, fauna and flora 

Rein i kamp om plass på taket av portalbygget foran adkomsttunne len til stasjonen . 
5. juli 1988. D 



Reindeer fighting over space on the roof of the portal bu ilding in front of the entrance tunnel to the sta tion. 
5 July 7 988. 
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Laksefiskere i leir 
A ltae lva. 
13. august 1987. D 
Sa/mon fishermen camp
ing along the Alta River. 
7 3 August 1987. 

*- Det er fortsatt godt 
fiske i Altaelva. 
28. august 1992. 
Foto: Jon Arne Eie D 
The Alta River still offers 
excellent fishing. 
28 August 7992. 
Photo: Jon Arne Eie 

Ung mann med storlaks ~ 
tatt i Altaelva. 
19. juni 1990. 
Foto: Jon Arne Eie D 
Young man with a large 
sa /mon ca ught in the Alta 
River. 
7 9 June 7 990. 
Photo: Jon Arne Eie 





Rein beiter i tidligere grustak ved veien. 3. oktober 1984. 
Reindeer grazing on the former grave/ pit near the road. 3 October 7 984. 

Rein besøker virksomheten i grustaket. 18. juli 1984. 
Reindeer visit the grave/ pit. 7 8 ju/y 7 984. 



Beitende rein stasjons
området. 
23. august 1988. D 
Reindeer grazing in the sta
tion area . 
23 August 1988. 

Spesiell passasje er laget 
for at det skal være let
tere for reinen å passere 
veien . 
6. september 1989. D 
A special passage was 
made to make it eas ier for 
the reindeer to cross the 
road. 
6 September 1989. 

Hvilken ve i skal vi ta? 
3. oktober 1984. D 
Which way shall we 
choose? 
3 October 1984. 

Rein passerer veien. 
23. august 1988. D 
Reindeer cross ing the road. 
23 August 1988. 

Her sier reinen på mot
stående side takk for seg. 
18. juli 1984. D 
The reindeer on the oppo
site page gave up. 
18 july 1984. 





+--- Store, gamle, døde bjørkestammer min
ner ennå om det ko lossa le larveangrepet 
fo r mange år siden. Elven er Joat'kajåkka 
et stykke ovenfor sa mløpet med A ltae lva. 
13. august 1987 . D 
Large, old, dead birches still bear witness to a 
tremendous larvae attack many years ago. 
The river is the )oat'kajåkka, same distan ce 
above its confluence with the A lta River. 
13 August 1987. 

Bjørketrærn e som insekt larvene tok livet 
av, bærer ennå en de l døde kvister. Ny til
vekst er i god gjenge. Fjellsil huetten viser 
hvor dette er. 2. juli 1979 . D 
The birch trees killed by the larvae still have a 
number of dead branches. New growth is 
well established. The mountain's silhouette 
indicates where. 
2 )uly 1979. 

Årene går. De gaml e, døde bjørkestam
mene som ikke har fa lt overende, har nå 
mi stet en stor del av sitt grensystem. Foto 
nær ve ien ned ti l stasjonsområdet. 
23 . august 1988. D 
The years pass. The old, dead birches that 
topp/ed over have now lost most of their 
branches. Ta ken near the road down to the 
station area. 
23 August 1988. 

Ny til vekst av bjørk har her fått konkur
ranse av osp. Foto nær ve ien ned til 
stasjonsområdet. 
5 . september 1989. D 
Here the new birch trees have to campete 
with aspen. Taken near the road down to the 
station area. 
5 September 1989. 



Planert veiskråning 
dekket med tilført jord . 
1. juni 1983. D 
Leve/led slope covered 
w ith topsoil. 
1 }une 1983. 

Samme veiskråning. 
5. august 1991. D 
Same slope. 
5 August 799 1. 

Veiskjæringen er bare 
gjødslet. 
18. juli 1985. D 
The sides of the road were 
treated w ith fertilizer 
only. 
18 }uly 1985. 



Veiskråningen er ikke 
tilført jord, bare gjødsel 
og frø. 
1. juni 1983. D 
Slope not covered with 
topsoil, just fertilizer and 
seed. 
7 }une 7 985. 

Samme veiskråning. 
5. august 1991 . D 
Same slope. 
5 August 7 99 7. 

Veifyllingen på andre 
siden av veien (konf. 
motstående bilde) er 
derimot både gjøds let 
og ti lsådd. 
18. juli 1985. D 
O n the other hand, the 
area across the road (from 
the p icture opposite) was 
fertilized and sown. 
7 8 Ju/y 7 985. 



Veiskråning som er 
gjødslet og til sådd . 
1. juni 1983. D 
A slope that was fertilized 
and sown . 
1 june 1983. 

Samme område. 
8. juli 1986. D 
Same area. 
8 July 1986. 

Samme område. 
6. september 1989. D 
Same area. 
6 September 1989. 



Naturli g vegetasjons
innvandring. 
5. juni 1991. D 
The natura/ establishment 
of vegetation. 
S )une 799 7. 

Detalj av vegetasjonen. 
5. august 1991 . D 
A c/ose-up of the vegeta
tion . 
5 August 799 7. 

Deta lj av vegetasjonen. 
5. august 1991 . D 
A c/ose-up of the vegeta
tion. 
5 August 799 7. 



Naturlig vegetasjonsinnvandring. 6. september 1989 . D 
The natura! establishment of vegetation . 6 September 7 989. 

Detalj av vegetasjonen. 6. september 1989. D 
A close-up of the vegetation . 6 September 7 989. 



Vegetasjon i ve iskråning som er t il ført jord, gjødslet og ti lsådd . 5. august 199 1. D 
Vegetation on a slope that has been covered with topsoil, fertilized and sown. 5 August 7 99 7. 

Bjørken kan nok sp ire tett, men den er en yndet beiteplante. 23. august 1988. D 
Birch growth is aften dense, but it is a favorite grazing plant. 23 August 7 988. 
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Et godt etab lert ospebestand. Utsikt fra veien ned mot stasjonsområdet. 6 . september 1989 . D 
Well established aspen forest. View from the road down towards the station area. 6 September 7 989. 



En liten, opptimistisk bjørk som temmelig sikkert går harde tider i møte med reinmulen. 8 juli 1986. D 
A small, optimistic birch no doubt destined to whet the appetite of a hungry reindeer. 8 july 1986. 



so Vassdraget ovenfor magasinet og 

nedenfor utløpet fra kraftverket 



The watercourse above the reservoir 
and below the mouth of the power plant 
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Området nedenfor utløpet fra kraftverket. Særlig i ettertid har det vist seg at overraskende mange mennes
ker på forhånd trodde at planene vi lle føre til at dette området ble satt under vann. Det har aldri vært aktu
elt. 8. juli 1986. D Area below the out/et from the power plant. It turns out that a surprising number of people 
thought th is area was to be dammed up. That was never part of the plan. 8 ju/y 7 986. 

6. ap ri I 1987. D 6 April 7 987. 



8. septe mbe r 1987. D 
8 September 1987. 

5. august 1991. D 
5 August 199 1. 



Utløpet fra Ladnatjavrre. 11 . august 1987. D 
The mouth of the Ladnatjavrre. 7 7 August 7 987. 

M as i. 8. juli 1986. D 
Masi. 8 )uly 7 986. 



A ltae lva har skåret seg ned i Finnmarksvidda. 8. juli 1986. D 
The Alta River has cut its way through the Finnmarksvidda Plateau. 8 July 7 986. 

Komsafjellet ligger sentralt i bildet av Alta der Alta-Kautokeinovassdraget munner ut i Altafjorden. 
9. juli 1986. D Mount Komsa is a central motif in the picture of Alta where the A lta/Kautokeino watercourse 
empties into the A lta Fjord. 9 July 7 986. 





Elveløpet ved utløpet 
fra Ladnatjavrre ned
over mot Vird'nejav'ri. 
11. august 1987. 
The river at the mouth of 
the Ladnatjavrre, down 
towards Vird'nejav'ri. 
7 7 August 7 987. 

Book 19 in the "Power 
and the Environment" 
series, K.O. Hillestad's 
"Vannkraft og landskap " 
(in Norwegian), has been 
published in English as 
Volume 4 og the 
"Hydropower 
Oevelopment" series. The 
book is entitled 
"Landscape Design in 
H ydropower Planning". 
The "H ydropower 
Development" series 
addresses a w ide range of 
topics, including 
technology, financing, 
planning, hydrology, 
hydraulics, the 
environment, etc. The 
series comprises a total of 
17 vo lumes. 
A lthough it has a globa l 
dimension, the series is 
largely a reflection of 
more than a century of 
Norwegian experience in 
the hydropower sector. 
NVE is ane of several 
sponsors behind the 
series, which is published 
by the orwegian 
Institute of Technology, 
Divis ion of Hydraulic 
Engineering 
N-7034 Trondheim, 
Norway. 

HYDROPOWER DEVELOPMENT 

4 
landscape Design in 
Hydropower Planning ~nut Ove Hill"'1ad 
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"Power and the environment" through more than twenty years 

Ti l alle tider har menneskene sa tt sine spor i naturen. 
Etterhvert har utviklingen kommet så langt al de tek
niske inngrep kan bli svært omfattende. De kan sette 
store og varige preg på kulturlandskapet som de er 
en større eller mindre del av. Noen av konsekven
sene er åpenbare, mens andre er langsiktige og mer
kes knapt den første tiden. 

VE var det første forva ltn ingsorgan i Norge som 
bygget opp en egen miljøfaglig kompetanse. Det å 
ivareta miljøhensyn har så ledes lenge vært et viktig 
mål for etaten . Presset på vannressursene er stadig 
økende. Tidligere var elektrisitetsproduksjon del vik
tigste, men i dag er brukerne av vannressursene 
mange og viktige. Miljørelaterte spørsmål omkring 
ulik bru k av vann har således fått større og større vik
tighet innen forvaltningen . 

Dagens ressursforvaltere er pålagt av miljøvern
myndighetene også å ta ansvaret fo r miljøhensyn. 
NVE har så ledes lenge før miljøvernmyndighetenes 
påpeking, tatt dette ansvaret. 

En krahutbygging er mer enn regulering av vann
mengde og vannføring. Mange av de gjennomførte 
anleggene var så omfattende og/eller av så spesiel l 
karakter at de måtte sette store og varige preg på 
landskapet. Samvirke mellom menneskenes tidsty
piske aktivitet og naturens egne krefter er selve fu n
damentet for kultur landskapet. 

I de fleste tilfeller vil inngrepene ved en krahut
bygging oppfattes som irreversible, men nyere kunn
skap viser al bildet for noen typer virkninger er mer 
nyansert. Skadevirkningene ved gamle utbygginger 
ka n også i ettertid ti l en viss grad reduseres ved hjelp 
av tiltak. 

Det har gjennom de mer enn 20 årene vært et 
klart og langsiktig mål at utbyggingene sku lle resu l
tere i levende kulturl andskap i fremtiden - ikke rui
ner. Altså en bærekrahig utvikling. 

Publikasjonene i Krah og miljø-serien gir på en 
lettlest måte inntrykk av det faglige arbeid, de meto
der og den forskning, som er utviklet og tatt i bruk. 

I flere av seriens publ ikasjoner er gjengitt materi
ale og ikke minst konklusjoner fra ulike fagsem ina
rer. Seriens siktepunkt er å formidle resultatene til 
alle interesserte. 

Å forvalte våre naturressuser på en best mulig 
måte krever kunnskap om konsekvenser av inngrep. 
Videre er vi opptatt av å redusere skadeneog ivareta 
natu rlig mangfold. 

Forvaltningsvedtakene må legge forholdene til 
rette for en bærekrahig utvikling. NVE er derfor en 
pådriver for ytterl igere forskning om disse forho ld. 

Et eget forskn ingsprogram «Etterundersøkelsen> 
har som mål å analysere vi rkninger på natur og miljø 
som er forårsaket av ulike inngrep i vassdrag. I et 
annet FoU-program «Biotopjustering» tas det sikte på 
å utvikle og utprøve ulike metoder for å gjøre leve
fo rholdene for planter og dyr bedre der tekniske inn
grep har redusert livsmulighetene. Det er lagt vekt på 
å finne frem ti l enkle, rimelige og mest mulig vedli
keholdsfrie tiltak som begunstiger naturlige prosesser 
i naturen. Begge programmene som gjennomføres av 

VE, er tverrfaglige og landets fagekspertise er 
ansvarlige for FoU-arbeidet. 

VE er også forvaltningsmyndighetens represen
tant i det store energiforskn ingsprogram (« EFFEN ») 
Norges forskningsråd gjennomfører i perioden 1992-
1995. Miljø står sentralt her og etaten er i tillegg bli tt 
tillagt et spesielt ansva r innen denne sektoren i pro
grammet. 

Det er NVEs håp al publikasjonene har gitt og vil 
gi leseren el bedre grunn lag for egne vurderinger og 
analyser av utviklingen. Videre al kunnskapsnivået er 
blitt bedret og stadig bedres slik al en ved senere 
naturinngrep har et bedre utgangspunkt for vurde
ringer og avgjørelser. 

Man has always made his mark on nature but, as time has 

passed, developments have evolved so farthat man 's technical 
encroachments are frequently very extensive. They can perma

nently change the cultural landscape around them to a greater 

or lesser extent. 

What are the consequences of these encroachments on 

nature and the environment? Some of them are obvious, white 

others are of a more lang-term nature and are not immediately 

apparent. 

The Norwegian Water Resources and Energy Administra

tion (NVE) was the first public agency in Norway to build up its 

own environmental expertise. In other words, environmenta/ 

protection has been important to VE fora long time. The pres

sure on orway's water resources is growing steadily. Power 

production was once the most important factor, but today the 

list of water resource consumers is long and contains many 

important names. Environmental questions related to different 
uses of water have therefore become increasingly important for 

water resource rnanagement. 

Those currently responsible for water resource manage

ment are now required to take account of the environment. In 

other words, VE shouldered thi responsibility long before the 

environmental authorities made it mandatory. 

Hydropower development encompasses more than just 

regulating the volume and Flow of water. Many of the com

pleted facilities were so big and/or so specia l that they could 

not help but make a mark on the landscape. The interp/ay 

between the activities of man at any given time and the forces 

of natllre form the very essence of the cu/tura/ landscape. 

In most case , the encroachments involved in hydropower 

development will be considered irreversible, although more 

recent discoveries indicate that some types of effects are not 

quite so cut and dried. The damage caused by old develop

ment projects can a/so to some extent be reduced in many 

ca ses. 

For more than 20 years, NVE has tried to implement pro

jects that would result in a dynamic cultural landscape for the 

future - not in ruins. VE's goal has consistently been sustain

able development. 

The publications in the "Power and the Environment" 

series offer a highly readable impression of the professional 

efforts, the methods and the research that have been developed 

and emp/oyed. 

Several of the publications contain material and, not !east, 

conclusions re-printed from various professional seminars. The 

goal of the series is to pass on the results to all interested par
ties. 

Optimal management of our natura/ resources demands 

that we learn more about the consequences of encroachments. 

Further, we are concerned with reducing the damages and pro

tecting biodiversity. Management regulations must lay the 

foundation for sustainable development. NVE is therefore a 

strong advocate of research to investigate these conditions. 

A separate research programme entitled "Post
investigations• aims at analyzing the effects on nature and the 

environment caused by different projects involving water

courses. Another R&D programme entitled "Biotope Adjust

ment" aims at deve/oping and testing various methods to 

improve living conditions forplantsand animals in areas where 

technical encroachments have reduced viability. Emphasis has 

been attached to finding simple, reasonable measures that 

require a minimum of maintenance and promote nature's own 

processes. Both programmes are multi-discip/inary and orwe

gian experts are responsib/e for the R&O work. 

NVE is also the authorities' representative in the large-scale 

energy research programme being conducted by the Norwe

gian Research Council from 7 992- 7 995. The environment is a 

centra l issue here, and NVE ha been assigned special respon

sibilities as regards this segment of the programme. 

VE hopes that the publications have given and will con

tinue to give readers a belter basis for forming their own Opin

ions and making analyses of developments. Further, it is hoped 

that the body of knowledge has been entranced and 1vill con

tinue to improve sothat future environment al projects will have 

a broader knowledge base for assessments and decisions. 
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