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SAMMENDRAG 

FoU-programmet "ETTERUNDERSØKELSER" ble startet i 1988. Denne 
statusrapporten gir en oversikt over virksomheten i 1990. Den tar opp 
problemstillinger som ulike inngrep i vassdrag forårsaker på natur og miljø. 
Publikasjonen omhandler prosjekter i vassdragene Skjoma, Aurland, Dokka, Orkla, 
Rotla, Gaula, Glomma og Jostedøla. Rapporten inneholder også andre prosjekter som 
ikke er relatert til et enkelt vassdrag. Dette gjelder bl.a. flora og vegetasjon i 
og rundt det senkede Ervikvatn på Stadtlandet, fåbørstemark i Norge, endringer av 
suspensjonstransporten etter vannkraftutbygging, og minstevannføring og 
energiproduksjon. Alle prosjekter omtales kort om det arbeid som er utført og planer 
for videre arbeid. Noen prosjekter har også en foreløpig diskusjon av resultatene. 
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FORORD 

Denne publikasjonen gir en oversikt over prosjektene i FoU-programmet 
"ETTERUNDERSØKELSER" som det ble arbeidet med i 1990. Kort omtales det 
arbeid som er utført. Deretter gis en statusrapport, planer for videre arbeid og i 
noen tilfelle også en foreløpig diskusjon av resultater. Denne publikasjonen er den 
andre statusrapporten som er gitt fra programmet. 

I henhold til inngåtte kontrakter, plikter de fagansvarlige å sende inn statusrapporter 
årlig. På grunnlag av disse er denne publikasjonen utformet. Ved hvert prosjekt er 
det oppsatt "forfatter(e)" , som henviser til de som har skrevet den mottatte rapport. 

Etterundersøkelsesprogrammet har hittil hatt tre feltsesonger, 1988, 1989 og 1990. 
De fleste prosjekter er ikke avsluttet, men der hvor fagrapport er utført, er dette 
nevnt med egen referanse. Innen programmet er det under planlegging en større 
konferanse våren 1993 hvor resultatene oppsummeres og konklusjonene for denne 
fasen sammenfattes. 

Alle prosjekter er finansiert over egen bevilgning til programmet fra 
Konsesjonsavgiftsfondet. Betydelige midler er også tilført programmet gjennom 
arbeid, egen fmansiering og annen subsidiering fra de deltagende instanser. 
Prosjektene må også sees i sammenheng med de konsesjonspålagte undersøkelser 
den enkelte utbygger og regulant gjennomfører. 

Publikasjonen er utarbeidet av avd. ing. Gry Berg. Ansvarlig for FoU-programmets 
gjennomføring er forskningssjef Per Einar Faugli. Sølvi Holth har vært behjelpelig 
med tekstbehandlingen. 

OSLO, september 1991 
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INNLEDNING 

FoU-programmet "ETIERUNDERSØKELSER" tar opp problemstillinger som ulike 
inngrep i vassdrag forårsaker på natur og miljø. Denne type FoU er typisk 
forvaltningsrettet og NVE har behov for denne viten som grunnlag for kommende 
avgjørelser i konkrete saker. 

Bakgrunnen for programmet er at det frem til nå har vært utført en rekke 
forundersøkelser i de aktuelle saker. Lite har vært gjort for å se på hva som virkelig 
skjedde. En rekke av de utførte forundersøkelsene har preg av å være registreringen 
fremfor konsekvensanalyser. Hensikten med programmet er å: 

- klarlegge om konsekvensanalysene holdt mål, faktisk, og metodisk 
- forbedre forutsigelsesmetodene 
- gi økt viten om inngrepets betydning for natursystemene 
- gi grunnlag for biotopjusterende tiltak. 

I enkelte vassdrag var det utført undersøkelser som kunne nyttes innenfor de angitte 
problemstillinger. Gjennom NVEs "Terskelprosjekt" ble det utført visse 
etterundersøkelser i Skjoma. I Aurlandsvassdraget foretok vår Vassdragsavdeling, 
seksjon natur og miljø, en systematisk innsamling av de uttalelser om endringer i 
natur og landskap som kom fram i forbindelse med den planlagte utbygging. Videre 
hadde Universitetet i Bergen lagt opp sine naturfaglige forundersøkelser slik at de 
skulle etterprøves etter at utbyggingen var sluttført. Dette var også tilfelle for visse 
undersøkelser utført i Orkla av Universitetet i Trondheim - Vitenskapsmuseet. I 
Jostedøla var det utført en rekke undersøkelser med den samme hensikt. Men her 
var utbyggingen enda ikke sluttført. I dette programmet har en da sørget for 
ytterligere tilrettelegging av materialet for de nevnte problemstillinger og spesielt 
med tanke på popularisering av fagstoff og infonnasjonsfonnidling. Det samme 
gjelder de pågående prosjekter for Dokka-deltaet. 

NVE har den overordnede styring av programmet. For aktuelle vassdrag er det 
etablert rådgivende utvalg, bestående av representanter fra utbygger, Fylkesmannen, 
aktuell kommune, viktigste forskningsinstans for de aktuelle prosjekter i vassdraget 
og NVE. Til møtene i utvalgene innkalles ofte også Direktoratet for 
naturforvaltning, Vassdragsregulantenes forening m. fl. 

Prosjektene er lagt opp slik at de sees i sammenheng med de undersøkelser utbygger 
er pålagt i henhold til den gitte konsesjon og eventuelt andre undersøkelser det 
offentlige har i vassdraget. 

Det vises forøvrig til egen rapport fra prosjektmøte om Aurlandsvassdraget i januar 
1990 på Voss (NVE NOTAT nr. VOl 1990). 

Det fremgår av den videre omtalen hvilke instanser som er ansvarlige for de enkelte 
prosjekter. 
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• 1. Skjoma 

• 2. Rotla 

• 3. Gaula 

.4. Orkla 

• 5. Ervikvatn 

• 6. Jostedøla 

• 7. Aurlandsvassdraget 

.8. Dokka 

.9. Glåma 

Fig. 1. Oversikt over vassdrag som var med i "Etterundersøkelsesprogrammet" i 
1990. 
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Tittel: SKJOMEN - BOTANISKE ETTERUNDERSØKELSER VED REGULERTE 
MAGASIN 1990 

Forfatter(e): ALFRED GRANMO 

Ansvarlig institusjon: UNIVERSITETET I TROMSØ, TROMSØ MUSEUM 

BOTANISKE UNDERSØKELSER 1990 

Det var langt senere utvikling av vegetasjonen i fjellet i 1990 enn i 1988. Dette kunne en 
ikke slutte seg til ut fra utviklingen i lavlandet, der det var en tidlig vår og sommer. De 
to første analysene ved Båtsvatn er av samme grunn antagelig såpass lite sammenlignbare 
med dem gjort under forundersøkelsene, at det er nødvendig å reanalysere dem i 1991. 

Følgende tidsskjema ble fulgt: 

Tidsrom Magasin Ant. felt/ Ant. bevarte Ant. 
feltnr. ruter analyserte 

ruter 

21.07-28.07. Båtsvann Bå 2,4 12 12 

31.07-13.08 Båtsvann Bå 1,3,5,6 34 28 

15.08-23.08 Langvatn La 1-7 32 29 

06.09-10.09 Losivatn Lol 7 5 

ikke besøkt Kjørisvatn Kjø 1-2 ---- ---

(= 7-8) 85 74 

1. VEGETASJONS ANALYSER 

Magasinområdenes fastruter fra forundersøkelsene ble analysert mht arter og dekning for 
å få et mål på biomasseproduksjonen og artssammensetningen av både lavere og høyere 
planter. Det ble brukt en analyseramme og prosentvis dekning. 

2. NIVELLERING OG NY MERKING AV RUTENE 

Rutefeltene ble nivellert med utgang i et fastpunkt hogd i sten/blokk. Dette fordi det viser 
seg at erosjonskanten (slik den ble brukt i 1988) ikke er et pålitelig utgangspunkt, da den 
vil forskyve seg oppover ved maksimal magasinfylling. Det har vært tilfelle i 1989 og 
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1990, og derfor har også enkelte flere ruter blitt ødelagt og vanskelig å gjenfinne i 
forhold til 1988. 

Det vil nå finnes pålitelige referansepunkter for mulige sonasjoner i stranda. En vil også 
kunne måle eventuell forflytning av massene/rutene i enkelte felter pga. telen. Flere av 
merkepinnene i plast er forsvunnet fra rutene siden forundersøkelsene startet i 1970. Ved 
Båtvannsmagasinet og Langvatn ble i alt 78 nye pinner slått ned. Disse er 0,5 m lange, 
20 x 2 mm aluminiumsrør, rødmalt i toppen og merket med tusj: "Univ. i Tr., Tromsø 
Museum", samt felt- og rutenr. I tillegg tok avisen Fremover inn en artikkel om 
arbeidet, med henstilling til publikum om å la merkepinnene stå i fred. 

Analysearbeidet var mer tidkrevende enn tenkt. Det er vel en generell erfaring med den 
slags arbeid. En var nokså nøye med å få med arter i botnsjiktet (krypogamene). En del 
karplanter var vanskelige å bestemme, da de bare fantes i vegetativt stadium. 

Metodisk var bruken av analyseramme (1 x 1 m) med rutenett (100 småruter) en stor 
hjelp. Dekningsgraden for mange arter ble fastsatt til 0,01 % nøyaktighet. 

4. JORDPRØVER 

Det eksisterer en mengde (uanalyserte) jordprøver fra forundersøkelsene. Det ble også nå 
tatt jordprøver fra omtrent alle analyserte ruter. Et utvalg av prøvene bør analyseres for å 
se om det har skjedd endringer i mineralsammensetninga. 

5. SURHETSGRAD OG LEDNINGSEVNE 

Surhetsgrad og ledningsevne på jordprøvene er målt i felten. En del pH-målinger fms fra 
forundersøkelsene, men ingen ledningsevnemålinger. 

6. FOTOGRAFERING 

Det ble tatt 220 fotos i områdene. 14 motiver fra før reguleringene ble gjenfunnet og 
fotografert på nytt. 

SAMMENDRAG 

Den viktigste delen av planlagt arbeid for 1990 er gjennomført tilfredsstillende. 
Gjenstående er bl.a. analyser av feltene ved Kjørisvatn, merking og nivellering der og ved 
Losivatn. Iallfall 1 felt ved Båtsvanns-magasinet (Bå 2), som ble analysert i siste uke av 
juli, da vegetasjonen ennå var kommet svært kort, bør analyseres på nytt. 

På en del jøkelstarrsamfunn ved Langvatn ble det i 1970 gjort spesielle undersøkelser som 
ble publisert i 1978. Ett av disse feltene ligger ennå oppmerket og er gunstig plassert 
mht. innvirkning fra magasinet. Dette feltet bør derfor tas med i etterundersøkelsene, 
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såfremt feltdata og lokalisering fra den gang kan kobles til akkurat dette feltet. 

ARBEIDET FREMOVER 1990 - 1991 

Sommerens data fra analysene m.v. må bringes på tabellform. Her må først en del 
etterbestemmelse av krypogamer gjøres. Det samme må også foretas med analysedata fra 
forundersøkelser, som hittil bare foreftnnes som rådata i notatbøker. Mange krypogamer 
gjenstår også å bestemme fra disse undersøkelsene. Et utvalg jordprøver må søkes 
analysert. En må så vurdere hvordan dette materialet kan brukes til å vise hva som har 
skjedd med vegetasjonen, og utlede årsaker til endringene. 

Feltarbeidet 1991 vil jeg kun grovt skissere på dette tidspunkt. Imidlertid - slik jeg ser det 
nå - tror jeg undersøkelser ved selve magasinområdene fortsatt er de mest viktige. 

Sommer 1991: 

1. Undersøke gjenstående analysefelter og kontrollere viktige avvik i data fra 1970-74 til 
1990. 

2. Få en nøyere registrering av sandflukt og betydningen av den. 

3. Studere deler av tidligere hovedelveløp. 



8 

Tittel: GEOFAGLIGE UNDERSØKELSER VED ELVEGÅRDSDELTAET, 
SKJOMEN, NORDLAND 

Forfatter(e): GEOFFREY D. CORNER 

Ansvarlig institusjon: UNIVERSITETET I TROMSØ, AVDELING FOR 
EKSOGEN GEOLOGI. 

Denne rapporten gir en oppsummering av geofaglige undersøkelser utført 1988 - 1990 i 
forbindelse med etterundersøkelser av Elvegårdsdeltaet, Skjomen. Den endelige rapporten 
er under bearbeidelse og ventes ferdig i løpet av 1991. 

FORMÅL 

Formålet med arbeidet har vært å vurdere konsekvensene av elvereguleringen for 
utviklingen av Elvegårdsdeltaet. 

Arbeidet er utført med sikte på å få svar på følgende delmål: 

l) Å dokumentere forandringene som har skjedd på deltaet før og etter reguleringen i 
1977. 

2) Å vurdere hvorvidt de forandringene som har skjedd på deltaet er en konsekvens av 
naturlige prosesser eller menneskelige inngrep. 

DATAGRUNNLAG OG METODER 

Dokumentasjon over deltaets tilstand før og etter reguleringen i 1977 er basert på: 

- tilgjengelig kart- og flybildemateriale fra årene 1957 til 1980 i diverse målestokker fra 
l: 1000 til 1:80 000. 

- en geofaglig rapport med kart som beskriver deltaets tilstand i årene 1970-1973 (Calles 
1977). 

- eget feltarbeid utført 1988-1990, samt flybilder (M = l: 4000, 1989) og digitalisert 
fotogrammetrisk kart (M=1:2000, ekvidistanse 0,25 m) produsert i forbindelse med 
oppdraget. 

Kart og flybilder fra forskjellige år er blitt digitalisert og sammenlignet ved hjelp av 
tegneprogrammet Autocad. På dette grunnlaget har det vært mulig å konstatere deltaets 
arealmessige, og dels også høydemessige forandring over tid. 
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DELTAETS FORANDRING OVER TID 

Følgende hovedpunkter kan trekkes frem om deltaets utvikling i løpet av de siste ca. 30 
år: 

l) Generelt sett har deltaet forandret seg forholdsvis lite i løpet av de siste 30 årene 
(Fig. 1). Dreneringskanalene, elvebankene, bølge-dannede banker på deltaflaten og 
deltafronten har stort sett beholdt den samme posisjon i denne perioden. 

2) Den vesentligste naturlige forandring som har skjedd på deltaet i denne perioden er en 
forflytning av elveutløpet på den sentrale tidale deltaflaten fra øst mot vest. En flom i 
1959, før reguleringen, har trolig spilt en viktig rolle i denne omleggingen. 
Omleggingen har i vesentlig grad skjedd innenfor det etablerte kanalsystem. De østlige 
dreneringskanalene har gradvis blitt delvis fylt igjen. 

3) Det er påvist stranderosjon innenfor den østlige delen av deltaflaten. Dette har foregått 
i løpet av de siste 10-20 år, og stranden har forflyttet seg flere meter innover. Det er 
bygd en steinvoll for å hindre videre erosjon. Det er rimelig å anta at denne erosjon 
har naturlige årsaker, muligens i forbindelse med omleggingen av elveutløpet. 
Formelementene antyder en bølgetransport av materiale langs stranden innover mot 
sydvest. 

4) Antropogene inngrep på deltaet er betydelige, hovedsakelig i vest der sanduttak med 
båt har pågått siden før 1950. Dessuten er det tatt en del sand og grus med 
gravemaskin noen steder, spesielt i vest. 

KONKLUSJONER 

En sammenligning av deltaets tilstand over de siste ca. 30 år viser at forandringer på 
deltaet har skjedd relativt sakte. Større synlige endringer som har skjedd før 
reguleringen, har skjedd over en periode på flere titalls år. Undersøkelsesperioden før og 
etter reguleringen (henholdvis ca. 20 og 12 år) er noe kort for å få en fullstendig oversikt 
over deltasystemets utvikling i henholdsvis naturlig og regulert tilstand. De største 
forandringene har skjedd i perioden før reguleringen, og knytter seg til omleggingen av 
dreneringsløpene. Det har skjedd relativt liten endring på deltaet etter reguleringen. 
Stranderosjonen som er påvist synes å ha naturlige årsaker som ikke kan knyttes til 
reguleringen. 

Den viktigste konsekvensen av elvereguleringen er at transport av sand og grus til deltaet 
i flomperioden er sterkt redusert, og at det er de marine prosesser fremfor de fluviale som 
nå styrer deltaets utvikling. Menneskelige inngrep, i form av sanduttak, er idag av mye 
større betydning for deltaets tilstand og materialbalanse enn de mer langsomtvirkende 
konsekvenser av elvereguleringen. 
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Tittel: BUNNDYR I AURLANDSVASSDRAGET 

Forfatter(e): GUNNAR G. RADDUM 

Ansvarlig institusjon: UNIVERSITETET I BERGEN, ZOOLOGISK MUSEUM 

VIRKSOMHETEN I 1990 

Alt bunndyr- og drivmateriale fra Aurlandsvassdraget samlet inn i løpet av 1988 og 1989 
er nå ferdig sortert artsbestemt og biomassemålt. De viktigste delene av materialet er 
analysert vitenskapelig og fremstilt i figurer. 

RESULTATER 

De viktigste konklusjonene er: 

Tettheten av bunndyr har økt sterkt i elven spesielt ovenfor Vassbygdvatn. Dette gjelder i 
første rekke fjærmygglarver, døgnfluer og steinfluer. Økningen er sterkest blant små 
former, mens større former forekommer relativt i mindre antall enn før regulering. 
Knottlarver er den eneste gruppen som viser sterk tilbakegang etter regulering. Videre er 
de høyeste larveantallene registrert om høsten/tidlig vinter etter regulering. Før regulering 
var sommersesongen generelt den tiden som hadde høyest tetthet av individ. 

Temperaturendringene nedenfor Vassbygdvatn har ført til en endret veksthastighet hos 
innsektlarvene. Det er først og fremst i sommersesongen redusert vekst er registrert. 
Tidligere hadde f.eks. døgnfluen Baetis rhodani klekking av voksne individ i april - mai 
som igjen ga opphav til en ny larvegenerasjon i juni (sommergenerasjon). Etter 
regulering kommer den nye larvegenerasjonen først i august. Sommergenerasjonen har 
således falt bort. 

Biomassen av bunndyr er høyere etter regulering enn før regulering. Forskjellen er større 
ovenfor Vassbygdvatn enn nedenfor. Før regulering var biomassen høyest om sommeren, 
mens den nå er høyest i perioden høst - vår. Tidligere var det spesielt høy biomasse av 
knott og steinfluer om sommeren. Disse gruppene betyr lite på denne årstiden etter 
regulering. 

Den videre framdriften av prosjektet er rapportskriving. Dette vil bli utført i 1991. 
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Tittel: ERNÆRING HOS UNGFISK I AURLANDS ELVA 

Forfatter(e): GUNNAR G. RADDUM 

Ansvarlig institusjon: UNIVERSITETET I BERGEN, ZOOLOGISK MUSEUM 

VIRKSOMHETEN I 1990 

Ungfiskens næring i Aurlandselva er analysert fra tre stasjoner nedenfor Vassbygdvatn. 
Ovenfor Vassbygdvatn er det to innsamlingssteder. Materialet er fra tidspunktene april og 
september. Det er skilt på villfisk og utsatt fisk med et utvalg på ca. 20 fisk fra hver 
gruppe på hver stasjon og tidspunkt. 

RESULTATER 

Nedenfor Vassbygdvatn er det analysert totalt 240 mageprøver. Disse viser at settefisken 
har spist mest av de antatt beste næringsdyrene (steinfluer, døgnfluer og vårfluer). 
Villfisken har spist relativt mer fjærmygglarver. 

Magefyllingsgraden er på alle stasjoner og tidspunkt høyest hos settefisken (fig. 1). Dette 
tyder på at settefisken i noen grad undertrykker villfisken. Grunnen kan være at 
settefisken er gjennomgående større enn villfisken. 

Til tross for dette har settefisken dårligere kondisjon enn villfisken med kondisjonsverdier 
på henholdsvis 0,80 og 0,93 (Jensen, pers.kornm.). 

VIDERE ARBEID 

Det videre arbeidet vil være å analysere 80 villfiskmager fra elvestrekningen ovenfor 
Vassbygdvatn. Resultatene vil så bli rapportert. På bakgrunn av resultatene vil retningen 
på videre næringsanalyser i Aurland bli bestemt. Vi ser for oss at både feltobservasjoner 
og eksperimenter vil bli nødvendig dersom den påviste tilstanden hos settefisken og 
villfisken skal bli forklart. Forslag til eksperimentelle studier vil komme som eget 
prosjektforslag. 
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Tittel: NERSKOGEN/INNERDALEN - BOTANISKE ETTERUNDERSØKELSER 

Forfatter(e): STEIN SINGSAAS OG ASBJØRN MOEN 

Ansvarlig institusjon: UNIVERSITETET I TRONDHEIM, VITENSKAPSMUSEET 

MÅLSETTING 

Prosjektet har som viktigste målsetting å skaffe kunnskap om virkning av 
vassdragsregulering på vegetasjonen direkte eller indirekte. Det gjelder vegetasjon i 
nærheten av reguleringsmagasin (Granasjøen) som kan bli påvirket indirekte (av 
klimaendringer). I tillegg inngår undersøkelser på degradasjon av vegetasjon i øvre del av 
reguleringssonen. Vegetasjonsendring ved elvestrekning med redusert vannføring (Kvikne) 
utgjør et tredje aspekt av prosjektet. 

VedGranasjøen foreligger materiale fra før utbygginga som vegetasjonskart, faste 
prøveflater og profIler i reguleringssonen. 

Prosjektet ble startet opp i 1988 og er lagt opp som et flerårsprosjekt. 

UTFØRT ARBEID OG FORELØPIGE RESULTATER 1990 

Faste prøveflater i skog ved Granasjøen. 
Gjenanalyse av faste prøveflater er en metodikk som benyttes for å registrere eventuelle 
vegetasjonsendringer over tid. I 1990 ble arbeidet med omanalyse av prøveflater fortsatt. 
Foruten gras-/urterik bjørkeskog ble fattig fuktbjørkeskog undersøkt. Denne sistnevnte 
typen ligger nær magasinet og vil derfor være spesielt interessant. Metodikken som 
brukes er tidkrevende, men det ble vurdert å være bedre å ha et materiale som kan 
bearbeides enhetlig enn å skifte metodikk underveis. Ved en foreløpig sammenligning er 
det funnet noen mindre forskjeller fra før reguleringa. Ved ordinasjon av analyser før og 
etter reguleringa vil endringer være lettere tolkbare. 

Reguleringssonen ved Granasjøen. 
I øverste del av reguleringssonen i Granasjøen er analyseruter i myrtuevegetasjon fulgt i 
1989 og 1990. Det foregår en tydelig nedbryting av vegetasjon og torv. Høy vannstand 
gjennom hele vekstsesongen de siste åra gjør at denne prosessen går relativt fort. Spesielt 
det siste året har det foregått stor erosjon og transport av torv. 

Elvestrekning med redusert vannføring, Kvikne 
En del av Orkla ved Øvre Dølvadseter på Kvikne er valgt som undersøkelsesområde. 
Vegetasjon på elveør/elvekant har ofte stor lokal variasjon i utforming over korte 
avstander. Vegetasjonen kan innta forskjellige stadier i suksesjoner, som ofte henger 
sammen med dynamikk i vann- og substratforhold. I tillegg kan det være forskjeller som 
skyldes spredningsmessige forhold, som gir utslag i hvilke arter som etableres på 
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forskjellige lokaliteter. 

Flere analyser er lagt ut ved elvestrekning med redusert vannføring. Rutene er plassert på 
noe forskjellig nivå ved det gamle elveleiet og i forhold til anlagte terskler. Foruten 
redusert vannføring vil det her ikke være nonnal flomsituasjon. En analyse ble også laget 
under tidligere middels sommervannstands-nivå. Her har det sannsynlig skjedd en 
nykolonisering avarter, også slike som ikke tidligere er registrert på dette nivået, f.eks. 
kvit starr (Carex bicolor). 

FORSLAG TIL VIDEREFØRING 1991 

Det plantesosiologiske materialet fra reanalysene av skogvegetasjon ved Granasjøen vil bli 
kjørt i en DCA-ordinasjon (detrended correspondence analysis). Materialet vil bli kjørt 
sammen med de tilsvarende orginalanalysene og andre analyser av samme vegetasjonstype 
fra 1970-tallet. Dette vil gi grunnlag for klarere å påvise eventuelle retningsbestemte 
forandringer i vegetasjonen. De analyseflatene fra 1970-tallet som hittil er gjenfunnet vil 
bli varig merket. 

Undersøkelsene av degradasjon/erosjon av vegetasjon/torv i reguleringssonen vil bli 
fortsatt ved reanalyse av fastruter og en ny registrering av artenes fordeling i profilen for 
å klarlegge endringer fra 1988 og 1989. 

Ved Øvre Dølvadseter, Kvikne tar vi sikte på å omanalysere de fastruter som hittil er 
opprettet. Dette gjelder både ruter ved påvirket elvekant og referanseruter . 

I 1991 tar vi sikte på publisering av materialet med en faglig oppsummering av prosjektet 
og presentasjon av resultater. 
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Tittel: NERSKOGMAGASINETS EFFEKTER PÅ TILGRENSENDE 
FUGLEPOPULASJONER 1989 - 1990 

Forfatter(e): PER GUSTAV THINGSTAD 

Ansvarlig institusjon: UNIVERSITETET I TRONDHEIM, VITENSKAPSMUSEET 

De ornitologiske etterundersøkelsene ved Nerskogmagasinet har vist at tettheten i 
spurvfuglsamfunnet (eksklusive gråtrost) i den subalpine bjørkeskogen nede ved magasinet 
var mindre enn opp i lia. I de to hekkesesongene 1989 og 1990 var denne reduksjonen på 
30 % innenfor en sone på 100 m fra BRV (høyeste regulerte vannstand). Den lavere 
tettheten her skyldes ikke ulike habitatpreferanser, men synes heller å være forårsaket av 
dårligere lokalklimatiske betingelser nede ved magasinet (lavere minimumstemperatur, 
mer vindeksponert. ) Kantskogen langs Levra, hvor det ble målt lavest 
minimumstemperatur og hvor vegetasjonen utvikler seg seinest på forsommeren (på 
grunnlag av utviklingen av bjørkelauvet), har også tilsvarende redusert tetthet i 
fuglesamfunnet sammenlignet med situasjonen oppe i lia. Det foreligger videre 
indikasjoner på at det skjer en senere etablering hos de parene som har sine territorier 
nede ved magasinet: men en ugunstig værperiode sist i mai 1990 virket inn på 
etableringstidspunktene for en del insektspesialiser , som svartkvit flue snapper , og 
forstyrret derfor dette forholdet. Årlige forskjeller i tidspunkt for oppstart av egglegging 
synes å kunne være korrelert med forekomst av egnet føde. 

Når det gjelder produksjonsstudiene hos svartkvit fluesnapper er det en gjennomgående 
tendens til at produksjonsresultatet er noe bedre i det øvre kassefeltet enn i de øvrige. I 
1989 oppnådde også ungene her signiflkant større maksimal vekter enn nede ved 
magasinet. Dette kan være forårsaket av bedre lokalklima eller også bedre tilgang på 
prefererte næringsdyr. Fangsten av flygende insekter indikerer i alle fall at 
næringssituasjonen under ungeperioden var noe bedre i det øvre enn i det nedre feltet i 
1989. I 1990 var næringssituasjonen snudd på hodet, og det ble ikke funnet noen forskjell 
i de oppnådde maksimalvektene til ungene i de ulike kassefeltene. Det synes også å kunne 
være ulikheter når det gjelder hvilke grupper evertebrater som blir preferert som byttedyr 
mellom de ulike områdene. Ungene ved Levra synes i større grad enn det en skulle 
forvente ut fra fangsten i flygefellene å bli matet med steinfluer. Dette indikerer at 
svartkvit fluesnapper, og andre insektetende spurvefugler som hekker langs vassdraga, 
lokalt kan få et viktig næringstilskudd fra den limniske insektproduksjonen. Fjærmyggen 
som blir produsert i magasinet synes derimot ikke å inngå blant de aktuelle 
næringsemnene for svartkvit fluesnapper. Dette skyldes sannsynligvis at de er så små at 
de ikke energimessig lar seg forsvarlig utnytte. For øvrig var ulike typer større tovinger, 
larver og voksne sommerfugler de viktige næringsobjekter for ungene. Det ble også 
registrert bløtere marklevende evertebrater (kortvinger, edderkopper og langbein) blant 
næringsemnene. Den gjennomsnittlige produserte ungemassen var signiIlkant større ved 
Levra enn ved magasinet i 1990, mens det øvre feltet var i en mellomstilling (ikke 
signiIlkant ulikt noen av de to øvrige). 
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Størrelsen på hunnene (på grunnlag av vingelengder) synes å være korrelert med 
produksjonsresultatet og ikke utfarging (alder) og størrelse på hannene. De lokalklimatiske 
forskjellene synes å ha spilt en større rolle enn næringstilgangen i 1990, ettersom det var 
størst tap av egg/unger der det var mest tilgjengelig næring dette året, og minst tap der 
det ble målt de høyeste minimumstemperaturene. Imidlertid er materialet enda for lite til å 
kunne gi noen sikrere holdepunkter for hvilke faktorer som har størst betydning for de 
ulike produksjonsresultatene i området. 

Fig. 1. Granasjøen, Nerskogen. 05.09.89. (Foto: J. A. Eie). 
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Tittel: DOKKA-PROSJEKTET. FERSKVANNSBIOLOGISKE 
UNDERSØKELSER I DOKKADELTAET, RANDSFJORDEN 

Forfatter(e): G. HALVORSEN, S.E. SLOREID & B. WALSENG 

Ansvarlig institusjon: NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA), 
UNIVERSITETET I OSLO 

INNLEDNING 

Dokka-deltaet i nordenden av Randsfjorden er et produktivt våtmarksområdet og er 
spesielt kjent som en rik trekkfugllokalitet om våren. Til tross for at slike deltaområder er 
blant de mest produktive deler av et vannsystem, er det gjennomført få undersøkelser av 
de prosesser som styrer denne produktiviteten. En forsvarlig forvaltning av 
våtmarksområder krever imidlertid økt kunnskap om de faktorer som styrer prosessene. 

Dokkavassdraget ble i 1985 vedtatt utbygd, en utbygging som nå er fullført. Dokka og 
Etnas samlede nedbørfelt er 2052 km2 , hvorav 1060 km2 (52 %) utnyttes i Dokka 
kraftverk. Kraftverket har sitt utslipp øst for Land Sag og en vesentlig del av avrenningen 
føres derfor utenom deltaet. 

Formålet med Dokkaprosjektet er å studere virkningene av kraftutbyggingen på 
prosessene i deltaet. I den sammenheng står endringene i materialtilførselen og 
sedimentasjonsmønsteret sentralt. Utbyggingen gir dessuten mulighet til å studere de 
dynamiske prosessene i deltaet under mer eksperimentelle betingelser. Prosjektet startet 
sommeren 1987 og skal avsluttes i 1991. Feltarbeidet har foregått over fIre år, to år før 
utbyggingen (1987-88) og to år etter (1989-90), mens 1991 vil bli benyttet til avsluttende 
rapportering. Det kan eventuelt senere være aktuelt å gjenta undersøkelsene for å studere 
de langsiktige effekter av utbyggingen. 

En beskrivelse av aktivitetene både i Dokka-deltaet og i Dokka-vassdraget forøvrig er gitt 
i Kroken, A. & Faugli, P.E. (red.) 1990: Etterundersøkelser i Dokka -
Vassdragsdirektoratet, Rapp. V 43. 

UNDERSØKELSENE I 1990 

Undersøkelsene har i 1990 fulgt samme program som i tidligere år, med hyppige prøver 
om sommeren og mer sporadiske prøver i vinterhalvåret. Planktonet er innsamlet ca. hver 
14 dag, mens bunndyrene er innsamlet en gang i måneden. Det ble opprettet 14 faste 
innsamlingsstasjoner (Fig. 1), men stasjonene 12 og 13 ble avsluttet allerede i 1988. Det 
er benyttet standard kvantitative metoder ved innsamlingen. 

Ved siden av de ferskvannsbiologiske undersøkelsene har vi i 1990 fortsatt de mer 
systematiske registreringer av sedimentasjon på de enkelte stasjoner. På de grunne 
stasjonene er det hengt ut to parallelle sedimentasjonsfeller nær bunnen, hver med en 
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indre diameter på 4,8 cm. På stasjon 1 står fellene på 5, 10, 15, 20 og 25 m dyp, mens 
det på stasjon 5 har stått feller på 5 og 7 m dyp. Fellene er skiftet ved hver innsamling, 
ca. hver 14. dag. Sedimentert materiale er fIltrert gjennom glassfiberfilter, og senere 
tørket og brent. Prøvene er undersøkt med hensyn til innhold av organisk og uorganisk 
materiale. 

Bunnsubstratet varierer sterkt fra stasjon til stasjon både med hensyn til fasthet og innhold 
av organisk og uorganisk materiale. Fra de øverste 7,5 cm av slammet er det innsamlet 
en prøve fra laget 0-2,5 cm, en fra 2,5-5,0 cm og en fra 5,0-7,5 cm. Slammets våtvekt, 
tørrvekt og innhold av organisk og uorganisk materiale er analysert. I tillegg har NVE -
Hydrologisk avdeling analysert komfordelingen. 

Bunndyrmaterialet er sortert til hovedgrupper. Enkelte av disse er bearbeidet videre og 
artsbestemt. Hovedvekten av bearbeidelsen er konsentrert til oligochaeter (fåbørstemark) 
og nematoder (rundorm) som er to av de absolutt viktigste bunndyrgruppene. Det hadde 
også vært ønskelig å få bearbeidet fjærmyggmaterialet. Vi mangler imidlertid både midler 
og ekspertise til det. I tidligere år har vi stort sett vært ajour med bearbeidelsen, men 
siden 1989 har vi måttet redusere den noe på grunn av manglende kapasitet. Vi har derfor 
konsentrert vår bearbeidelse til de antatt viktigste stasjonene, stasjonene 1, 2, 5, 6, 9, 10 
og 14. Vi har imidlertid valgt å fortsette feltinnsamlingen av materiale fra samtlige 
stasjoner for eventuelt senere bruk. Bunndyrmaterialet fra 1987-1989 er for de nevnte 
stasjoner grov sortert og delvis også bearbeidet. En stor del av materialet fra 1990 er også 
ferdig grovsortert. 

En rovform av Nematoda, Anatonchus dolichurus, opptrer i unormalt stort antall i 
bunndyrsamfunnet på flere av de grunne stasjonene. Disse predaterer sannsynligvis små 
chironomider, oligochaeter og andre nematoder, og vil derfor ha stor betydning for 
utviklingen i samfunnet. Betydningen av slike rovformer for strukturen i samfunnet er lite 
undersøket, og den store tettheten av rovformen innbød derfor til eksperimentelle 
undersøkelser. Disse ble utført i august-september, under et besøk av Krystyna og 
Andrzej Prejs fra Universitetet i Warsawa. Krystyna Prejs er en av de få europeiske 
eksperter på nematoder, og har hittil vært ansvarlig for bearbeidelsen av alt materialet fra 
Dokka-deltaet. Et stort antall bunnprøver ble samlet inn i felt og plassert i egnede 
akvarier under kontrollerte temperatur og lysforhold. Til ca. halvparten av prøvene ble 
det tilsatt et kjent antall individer av den nevnte rovform, mens de øvrige fungerte som 
kontroll. Materialet er under bearbeidelse i Polen. 

Krepsdyrundersøkelsene fortsetter som tidligere, med kvantitative planktonprøver fra St. 1 
og 5, og med planktoniske og littorale prøver fra tre grunne loner inne i deltaet, St. 9, 10 
og 11. I lonene innsamles det materiale både fra de åpne, vegetasjonsfrie partiene sentralt 
i lonene og fra de tette vegetasjonsbeltene nær land. Planktonmaterialet fra de tidligere år 
er ferdig bearbeidet, og bearbeidelsen av materialet fra 1990 er også snart avsluttet. I 
lonene har vi vært nødt til å begrense bearbeidelsen til kun å omfatte St. 10 og 11. 

Det har ikke vært forventet store endringer i de vannkjemiske forhold, da det er relativt 
små forskjeller mellom Etna og Dokka. Vi har derfor kun innsamlet et begrenset antall 
vannprøver fra lonene og fra St. 1 og 5. Disse er nå ferdig analysert ved NINAs 
laboratorium i Trondheim. 
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NOEN RESULTATER. 

Variasjonene er store fra år til år, og 1990 skiller seg fra tidligere år på flere måter. 
Spesielt skiller 1990 seg fra de tidligere år ved: l) en unormalt mild og snøfattig vinter 
og 2) en uvanlig lav vannstand i Randsfjorden gjennom hele sommersesongen (Fig. 2). 
Disse forhold har stor betydning for den biologiske produksjonen i deltaet. 

Vinteren 1989/90 var usedvanlig mild og snøfattig, og de lavereliggende arealer var 
snøfrie store deler av vinteren. Til tross for dette var Randsfjorden nord for Fluberg bro 
islagt fra november til april, omtrent som normalt. Randsfjorden sør for Fluberg bro var 
derimot isfri hele vinteren. De snøfrie landarealene var i perioder med regn sterkt utsatt 
for jorderosjon, og vassdragene var til tider blakket av erodert materiale. De første 
sedimentfeller ble satt ut allerede 26. april og tatt inn igjen 14. mai. I denne perioden 
varierte den gjennomsnittlige sedimentasjonen fra ca. 160 g/m2/d (5 m) - 230 g/m2/d 
(25m) på St. 1. (Fig. 3). På St. 14 var sedimentasjonshastigheten hele 280 g/m2/d. Den 
høye sedimentasjonen skyldes foruten stor erosjon på pløyet mark også en erosjon i de 
blottlagte bunnarealer ved lav vannstand. Resten av året var sedimentasjonen omtrent som 
i 1989. Et annet forhold som også skiller 1990 fra 1989 var andel organisk materiale, 
som var større enn 20% i store deler av sommeren 1990 (Fig. 3). Andelen organisk 
materiale er sterkt avhengig av vannføringen i elva og av mengde resuspendert materiale 
fra grondtområdene. Det høye innhold av organisk materiale i 1990 skyldes bl.a. liten 
vannføring i Dokka og lite resuspensjon på grunn av lite vind. 

St. 1 og 5 hadde i 1989 og 1990 vesentlig større siktedyp enn i både 1987 og 1988, med 
en økning fra ca. 3-4 m til 5-6 m (Fig. 4). Det lave siktedypet i 1987 og 1988 skyldes 
delvis en tilslamming på grunn av anleggsvirksomheten ved byggingen av Kjøljua
dammen og Dokkfløymagasinet. I 1990 medførte stor tilførsel av erodert materiale i mars 
og april til et sterkt redusert siktedyp. Det var også lavt i slutten av juni, men da skyldes 
det hovedsakelig stor tetthet av plankton. Siktedypet var i 1989 og 1990 omtrent som i 
årene før anleggsvirksomheten startet (Fig. 4). 

Figur 5 viser prosentvis sammensetning av bunndyrgruppene og totalt antall dyr på stasjon 
l og 10 A. Stasjon l (Fig. 1) er 28 meter dyp og ligger ytterst i deltaet, mens St. lOA 
(Fig. l) er en grunn lone inne i deltaet. Den er ca. 0,5 m dyp ved normal 
sommervannstand og har rik vegetasjon, vesentlig elvesnelle. På grunn av endret 
metodikk er resultatene fra 1987 ikke umiddelbart sammenliknbare med resultatene fra 
1988, 1989 og 1990. Dette gjelder spesielt antall dyr, men også gruppenes prosentvise 
sammensetning. 

St. 1 hadde i 1988 nær dobbelt så stort tetthet som i 1989 og 1990, med fåbørstemark 
som den klart dominerende dyregruppe. Gruppens andel av totalen er lavest i mai/juni og 
høyest om høsten med andel på 85 % til 97 %. Fjærmygg og muslinger er tilstede hele 
sesongen med lave og relativt konstante tettheter, mens rundormer forekommer i lite 
antall. Gruppen "andre" består vesentlig av midd og igler. Niøye forekommer sporadisk. 

På St. 10 A er situasjonen noe anderledes. Tettheten var omtrent like stor som på St. l, 
men i 1989 og 1990 var den større enn 1988. Dominansen av fåbørstemark var også 
vesentlig mindre, med vanligvis mindre enn 50% av individene. Gruppene fjærmygg og 
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rundonner er tilstede i langt høyere antall enn på st. 1, og deres andeler utgjør vanligvis 
10-20 prosent. Gruppen "andre" består foruten midd og igler av snegl, asellus og en 
rekke insektgrupper som døgnfluer, biller, vårfluer, teger og diverse tovinger. Stasjonen 
viser en gruppesammensetning som er typisk for en beskyttet lokalitet med rik vegetasjon. 

Figur 6 viser utviklingen av planktonsamfunnet på St. 1 i 1987, 1988, 1989 og 1990. Et 
karakteristisk trekk er de lave tetthetene i april-mai og tildels i juni. Dette skyldes at 
planktonet vaskes utover i fjorden, og forekomsten på St. l er bestemt av vannføringen 
gjennom deltaet. I 1990 var vårflommen liten på grunn av lite snø både i lavlandet og i 
fjellet, og planktonsamfunnet oppnådde allerede i midten av mai vesentlig større tetthet 
enn i tilsvarende periode i de foregående år. Ellers har planktonsamfunnet både i 1988, 
1989 og 1990 en tydelig nedgang i tetthet i slutten av juli - begynnelsen av august, noe 
som hovedsakelig skyldes en sterk reduksjon i antall c1adocerer. Oppbyggingen av nye 
samfunn etter flom skjer hovedsakelig gjennom tilførsel av dyr fra fjorden lenger sør. 
Dette gjør det vanskelig å beregne produksjonen i planktonsamfunnet. 

VIDERE ARBEID 

Gjennomføringen av prosjektet har hittil stort sett gått etter de opprinnelige planer. 
Hoveddelen av feltarbeidet er avsluttet, og 1991 vil bli brukt til videre bearbeidelse av det 
viktigste materialet. Omfanget av materialet er imidlertid så stort at vi har måttet 
konsentrere oss om de antatt viktigste stasjonene. Det øvrige materialet skal fungere som 
reserve i tilfelle behov for ytterligere materiale. Det vil i løpet av året, som avslutning av 
prosjektet, bli utarbeidet en relativt fyldig NINA-forskningsrapport. En mer vitenskapelig 
og grunndig publisering vil foregå parallelt, men den vil måtte strekke seg over noe 
lengre tid. 

Dokka-prosjektet slik det har vært gjennomført kan gi oss visse svar på hvilke 
umiddelbare konsekvenser utbyggingen har hatt for utviklingen i deltaet. De mer 
langsiktige konsekvenser vil vi imidlertid ikke få svar på, og det har hele tiden vært 
forutsatt at det skal gjennomføres et tilsvarende prosjekt 5-10 år etter utbyggingen. For å 
skaffe et bindeledd mellom de nå avsluttede undersøkelsene og de neste, vil vi foreslå å 
gjennomføre en begrenset årlig overvåkning av plankton- og bunndyrsamfunnene på de 
samme stasjonene som i dag. 
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Fig. 1. Kart over deltaområde og prøvestasjonenes plassering. 
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Fig. 2. Vannstandsnivået i Randsfjorden 1987-1990. Nivået er angitt som vannstanden 

i mover LRV 
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Tittel: BIOLOGISK PRODUKSJON I ROTLA FØR OG ETTER REGULERING 

Forfatter(e): JO VEGAR ARNEKLEIV 

Ansvarlig institusjon: UNIVERSITETET I TRONDHEIM, VITENSKAPSMUSEET 

BAKGRUNN OG ORGANISERING: 

Nedre Nea kraftverk er nå sluttført etter konsesjonsplanene fra 1985. Nedre deler av 
Rotla er overført til Nedre Nea kraftverk, og gjennomsnittlig vannføring er redusert 
kraftig. 

FORMAL, NYTTEVERDI: 

Formålet med fortsatt undersøkelser er å studere hvilke effekter kraftige 
vannføringsreduksjoner og bortfall av flomtopper vil ha på elvefaunaen. Det er vanlig 
antatt at ferskvannsfaunaen under tilsvarende forhold nærmest forsvinner. Undersøkelser 
fra bl.a. Bjoreio og Aurlandselva tyder på en fortsatt god produksjon etter en sterk 
regulering, men det empiriske grunnlaget er lite. Økte kunnskaper om sterke 
vannføringsreduksjoners virkninger på biologisk produksjon vil være nyttig for 
konsekvensvurderinger og skjønn ved reguleringer av mindre elver. Også ved fornyede 
konsesjonsbehandlinger og utbygginger av små kraftverk vil dette være relevant. 

FORLØPIGE RESULTATER, ARBEID UTFØRT I 1990, FREMDRIFTSPLAN: 

Bunnfaunaen i Rotla bærer preg av reintvannsforhold og vurderes som allsidig. Tetthetene 
av bunndyr var imidlertid forholdsvis lave (183-568 ind. pr. m2) målt med Surbersampler 
og settes i sammenheng med elvas flomkarakter. Basert på bunnprøver viste 
døgnfluesamfunnet store variasjoner mellom 1986 og 1989. Totalt 13 arter døgnfluer ble 
funnet. Malaisfellematerialet av steinfluer viste stor overensstemmelse i prosentforholdet 
mellom artene de to årene og godt samsvar med bunnprøvene. Variasjoner mellom årene 
var bare 5-10 %. I vårfluematerialet var variasjonene mellom de to årene større enn hos 
steinfluene, opptil 27 %. Det ble funnet 18 arter steinfluer og 30 arter vårfluer. 
Ørretbestanden i Rotla er liten, med svært lave ungfisktettheter (4 ørret> l + pr. 100 
m2). For nærmere resultater av undersøkelsen henvises det til rapporten. 

I 1990 har det samme opplegget blitt fulgt som i de foregående år. Det har blitt tatt 
bunnprøver på 4 stasjoner hver måned fra mai til september, både kvalitative og 
kvantitative. Malaisenett, feller som fanger voksne insekter, har stått ute hele sesongen. 
Disse tømmes hver uke. Materialet bearbeides i løpet av vinteren 90/91, og vil gi data om 
livssyklus, artssammensetning og mengder av de forskjellige bunndyrgrupper og -arter 
tilstede i elva og de nærmeste omgivelser. For fisk undersøkes tetthet, vekst og ernæring. 
Materialet er foreløpig ikke bearbeidet så langt at en kan gi noen klare resultater på 



27 

eventuelle endringer i faunasammensetning etter regulering. 

Kraftverket har hatt innkjøringsproblemer, og i tillegg har mye graving i elva ført til at 
årets sesong ikke er et godt år med hensyn til prøvetaking og kvaliteten av disse. 
Tersklene er også flyttet i forhold til opprinnelige planer, noe som har ført til at 
stasjonsplasseringen ikke lenger stemmer med intensjonene: Strykstrekningene er flyttet. 
Tersklene er nå ferdige og skulle etter vårflommen gi noenlunde stabile strykstrekninger i 
1991. Dette er en forutsetning for å kunne ta gode prøver. 

LITTERATUR: 

Bongard, T, Amekleiv, J.V & Solem, J.O. 1990. Bunndyr og fisk i Rotla før og etter 
regulering. 1. Situasjonen før regulering. Universitetet i Trondheim, Rapport Zoologisk 
serie 1990-7: 1-30. 

Fig. 1. Rotla. 05.09.90. (Foto: J. A. Eie). 
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Tittel: GAULA - BIOLOGISKE EFFEKTER AV GRUSGRAVING 

Forfatter(e): JO VEGAR ARNEKLEIV 

Ansvarlig institusjon: UNIVERSITETET I TRONDHEIM, VITENSKAPSMUSEET 

BAKGRUNN: 

I nedre deler av Gaula i Sør-Trøndelag er det i de seinere år tatt ut store mengder 
elvegrus. Dette har ført til mye diskusjon omkring virkninger på fiskeproduksjon og 
fisket. Det finnes ubetydelige data som direkte belyser effekter av grusgraving på 
faunaen, og spesielt for oppvekst- og produksjonsforhold for fisk. Substratendringer 
ved grusuttaket er antatt å ha både direkte og indirekte effekter på næringsdyr, ungfisk 
og gyteplasser. Grusuttak medfører ofte et fmere substrat enn tidligere, og i mange 
tilfeller er plastringen tatt bort så leire/sand blottlegges og elva eroderer bakover i 
strykpartier. Dette medfører igjen økt sedimenttransport og økt turbiditet i elvevannet. 
Prosjektet vil spesielt se på virkninger av substratendringer for bunndyr- og ungfiskbes
tander. 

Prosjektet er videre koordinert med et prosjekt ved Norsk Institutt for Naturforskning 
(NINA) som prøver ut praktiske tiltak i fonn av steinsetting for å motvirke negative 
effekter av grusuttak. Mens NINA måler tiltakets effekt på ungfiskebestanden, søker vi 
å måle effekten på næringsdyrene i de samme områder. 

MAL: 

Målet med prosjektet er å øke basiskunnskapene om biologiske effekter av grusuttak 
for å bedre besluttningsgrunnlaget om uttak av grus der andre brukerinteresser vil bli 
berørt. Dernest ønsker vi å måle om praktiske tiltak i fonn av steinutlegging/plastring 
kan forbedre næringsgrunnlaget i områder hvor det er tatt grus. 

UTFØRT ARBEID I 1990: 

Prøveflater ble lagt ut på ulike områder hvor substratet var endret som følge av 
grusuttak og på referansefelter med naturlig elvebunn. På prøveflatene undersøkes 
ungfiskbestand og bunndyr ved hjelp av elfiske, dykking, kvalitative og kvantitative 
bunndyrprøver. Arbeidet ble startet høsten 1989, og i 1990 er det utført feltarbeid i tre 
perioder: ultimo juni, medio august og medio oktober. I de samme perioder er 
bunndyrsamfunnet på tiltaksfeltene til NINA-prosjektet undersøkt, både på steinsettings
feltene og på referansefeltene mellom. Feltarbeidet er utført etter oppsatt plan og 
vassføringa har ved alle innsamlinger vært lav og forholdene derfor gode. Imidlertid 
var det en stor flom i Gaula i juli. Denne medførte omlagringer i substratet på noen 
felter og mye gjenøring av de utlagte steinfeltene ved Kvål (NINA). Ungfiskmaterialet 
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er i 1990 ferdig bearbeidet med unntak av mageprøver/næringsseleksjon, og bunndyr
materialet er sortert på dyregrupper, men ikke artsbestemt. 

FORELØPIGE RESULTATER: 

Prøvefelt A-F har følgende fordeling m.h.t substrat, grusgraving/referansefelt: 

A: Referanse. Rullesteinsør med steindiameter 5-15 cm. Noe ustabil. 
B: Grusgravingsområde. Blottlagt leirflate, 90 % leire og 10 % stein. 
e: Referanse. Grov steinør, steindiameter 10-30 cm. Stabil. 
D: Grusgravingsområde. Dels blottlagt leire (70%) og grupper av rullestein (30%). 

Ustabil. 
E: Elveforbygging med grov blokk, > 40 cm diameter. Stabil. 
F: Grusgravingsområde. Tatt grus for 3-4 år siden. Steinør med steindiameter 2-10 cm. 

Noe ustabil. 

Resultatene viser store forskjeller i både fiskemengde, alders-/artsfordeling av ungfisk 
og bunndyrmengder på de ulike prøveflater. Det var klart lavere fisketettheter på de 
felter som har fått endrede substratforhold som følge av grusgraving, både 
sammenlignet med "naturlig" elvør og elveforbygde strekninger (fig. 1). Mengde 
årsyngel var tilfredsstillende på to av grusgravingsfeltene, men det finere og ustabile 
substratet gir ikke skjulplasser og oppvekstmuligheter for større ungfisk Gfr. også fig. 
2). Normalt vil ikke mengde årsyngel være begrensende for smoltproduksjonen, 
derimot har overlevelsen de siste to år før smoltifisering mye å si. Resultatene gir 
derfor grunn til å anta at grusgravingsområdene bidrar i svært liten grad til elvas 
smoltproduksjon. Bunndyrprøvene fra juni 1990 antyder at også bunndyrmengdene er 
lavere på grusgravingsfeltene, mens faunasammensetning på ett av feltene var mye lik 
referansefeltene (fig. 3). På de steinsettingsfeltene som ble lagt ut som et tiltaksforsøk 
viser resultatene fra juni 1990 både større mengder og diversitet av bunndyr enn på 
grusgravingsfeltene (fig. 4). Det må likevel påpekes at grusgravingsfeltene mellom 
steinsettingene var blitt nedslammet som følge av massetransport og lavere 
strømhastighet her enn på steinsettingsfeltene. Det gjenstår en del analyse av fiskedata 
(bl.a. næringsvalg) og bunndyrdata, spesielt m.h.t fordeling på artsnivå. 
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Tittel: ETTERUNDERSØKELSER I GLÅMA, HEDMARK 

Forfatter(e): TOR ERIK BRANDRUD 

Ansvarlig institusjon: NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING (NIVA) 

1. INNLEDNING 

Undersøkelsene av vegetasjonen i 1990 ble konsentrert til elvestrekningene Søre Osa 
(omkring samløpet med østre Æra), Glåma omkring Strandfossen, og Glåma på 
strekningen Skjefstadfoss - Braskereidfoss. Disse delundersøkelsene representerer en 
utvidelse og videreføring av etterundersøkelse av vannkvalitet vedrørende utbygging av 
kraftverkene Osa, Strandfoss og Braskereidfoss som utføres på oppdrag av Hedmark 
Energiverk og Hamar-regionen Energiverk. 

En oversikt over undersøkte lokaliteter og lokalitetsplassering er gitt i tabell 1. 

Tabell 1. Lokalitetsplassering 

Lok. Lokalitetsnavn 1. UTM - gml. 
Feltår koord. lok. nr. 

O 1 Søre Osa, oppstr. østre Æra 1989 PN 432 921 LI 
02 østre Æra 1989 PN 431 923 L2 
03 Søre Osa, nedstr. østre Æra 1989 PN 439918 L3 
04 Søre Osa, før samløp Rena 1990 L5 -

S la Glåma, ovenfor Smedøya 1989 PN 362 597 B 1 
S lb Glåma, ved Smedøya 1990 PN 361 597 Bl 
S2 Glåma, ved Helbekken 1989 PN 368 583 B2 
S 3 Glåma, ved Bånerudfossen 1990 - -

S4 Glåma, nedstr. Strandfossen 1989 PN 373560 B4 
S 5 Glåma, nedstr. kr.v. Strandfoss 1990 - B5 

B 1 Glåma, nedstr. Sjefstadfoss 1989 PN 431 439 6 
B2 Glåma, Oshagen 1989 PN 474 433 5 
B3 Glåma, ved Langeberg 1990 PN 488 405 4 
B4 Glåma, ved Bronkåa 1989 PN 492393 3 
B5 Glåma, Øksenbekken 1989 PN 509370 2 
B6 Glåma, oppstr. Braskereidfoss 1989 PN 517356 1 
B7 Glåma, nedstr. Braskereidfoss 1990 - -
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o = Søre Osa med østre Æra 
S = Glåma, Strandefoss-området 
B = Glåma, Sjefstadfoss - Braskereidsfoss 

2. SØRE OSA 

Her ble det i 1990 foretatt re-analyse av transekter som ble undersøkt i 1989 og før 
reguleringen i 1980. Vegetasjonen består av algebegroing og moser, med smal 
elvemose (Fontinalis dalecarliea) som dominerende art. Det har skjedd en betydelig 
tilbakegang av mosevegetasjonen etter reguleringen. Spesielt gjelder dette bestandene 
av smal elvemose som er redusert med omtrent 65 % (gjennomsnittlig dekningsgrad i 
transektene redusert fra 45 % til 16 %). 

Reduksjonen i vannmosebestandene må ansees som en forholdsvis dramatisk endring i 
løpet aven niårsperiode, siden det her dreier seg om et langlevet og vanligvis meget 
stabilt element. Ifølge observasjoner ble mosebestandene kraftig redusert allerede de 
første årene etter regulering. Siden det ikke synes å ha skjedd noen særlig endring i 
vann-kvaliteten i perioden, synes det meget sannsynlig at tilbakegangen er en effekt av 
redusert vannføring på strekningen. 

Det ble i 1990 også foretatt en sammenlignende undersøkelse av bunndyrmengder i- og 
utenfor mosevegetasjonsdekket. Resultatene her viser at bunndyrmengdene er 20-50 
ganger høyere i mosetuene/tjafsene i forhold til på bunnen ellers. Det reduserte 
mosedekket fører med andre ord til et betydelig redusert produksjonsgrunnlag for 
bunndyr og dermed sannsynligvis også for fisk. Det kan derfor være grunn til å 
diskutere om den nåværende minstevannsføringen er tilstrekkelig til å opprettholde en 
tilfredsstillende biologisk produksjon i elva. 

3. GLÅMA, STRANDFOSSEN 

I likhet med undersøkelsene i Søre Osa ble her også tidligere transekter re-analysert i 
1990, samt at det ble etablert et nytt transekt i magasin-området. 

En stor del av elveleiet på minstevannføringsstrekningen nedstrøms Strandfossen er 
tørrlagt, og her er vannmosevegetasjonen helt utradert. Noen amfibiske arter fmnes, 
men forekommer med små individer og dekker bare ca. 10 % av steinoverflatene (mot 
50 % rett etter regulering i 1980, da endringer allerede hadde begynt å inntre). 

Magasinområdet oppstrøms Strandfossen er relativt lite, og har sålangt vi kan bedømme 
foreløpig en relativt liten effekt på vannvegetasjonen. Et unntak her er et område langs 
østbredden nær damkrona. Her foregår det en betydelig sedimentasjon, med bløtt, 
50-60 % organisk sediment som påleires blokker og stein fra forbygningen (nær land) 
samt den siltige, opprinnelige elvebunnen (lengre ut). I sedimentasjonsområdet er det 
etablert et ca. 10 m bredt belte av frodig og relativt artsrik langskuddsvegetasjon, 
dominert av vass-soleier og vanlig tusenblad. Vegetasjonstypen tilsvarer i grove trekk 
den langskuddsvegetasjonen en fmner i grunne partier i Strandfossenområdet forøvrig. 
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Langskuddsvegetasjonen ovenfor damområdet har vist stor stabilitet over de siste 10 
årene, med unntak av kransalgen NitelIa sp. som oppviser stor år-til-år variasjon på 
lokalitetene. 

GLÅMA, SJEFSTADFOSS - BRASKEREIDFOSS 

Undersøkelsen ble konsentrert til magasinområdet som strekker seg ca. 15 km 
oppstrøms Braskereidfoss, dessuten ble det foretatt noen undersøkelser nedstrøms 
dammen. Seks lokaliteter som ble etablert før utbygging (1978) ble re-undersøkt, og i 
tillegg ble det etablert to nye lokaliteter. Lokalitetene ble undersøkt dels ved 
transektmetodikk, dels ved dybdemålinger av ytter- og innergrenser for de forskjellige 
artene og vegetasjonstypene. Det ble også tatt endel sedimentprøver for bestemmelse av 
organisk innhold. 

Naturlig nok er vegetasjonsforholdene betydelig endret i den nedre delen som følge av 
vannstandshevingen på ca. 0,5 m. Sumpvegetasjonen var tidligere stedvis velutviklet, 
men er nå presset sammen til en 2-3 m smal sone som overveiende består av starr
sump (nordlandsstarr). Fuktengvegetasjon og elvesnellebelter har greid endringene 
dårligst, og er nærmest helt utradert. 

På de oversvømte sumpmarkene er det nyetablert en frodig vannvegetasjon. Det 
framkommer både av flybilder og dybdemålinger at vannvegetasjonen totalt sett har 
utvidet sitt areal, mens artssammensetningen av vegetasjonen er omtrent den samme 
som før regulering. Dominerende arter er langskuddsplanter som hjertetjønnaks, 
grastjønnaks og kransalgen NiteIla, samt flytebladsplantene flotgras og stautpiggknopp. 
Nitella synes å trives spesielt godt som pioner-art på de tidligere sumpområdene. De 
vegetasjonsdekte grunnene fungerer nå som mer eller mindre effektive 
sedimentasjonsområder for fmpartikulært materiale, med bløtt, 50 - 75 % organisk 
materiale i de øverste 5 - 10 cm av substratet. Det er foreløpig for tidlig å vurdere om 
denne ekspansjonen av vannvegetasjon med tilhørende økt sedimentasjon i enkelte 
strandnære områder kan nå et omfang som (lokalt) kan være sjenerende for bruk av 
vassdraget. 

Grunne sandbanker, som tidligere ble tørrlagte ved lav vannføring er nå permanent 
neddykket, med store arealer i dybdeintervallet 0.5-1 m. Disse bankene har imidlertid 
(foreløpig) ikke spor av vegetasjon. Det sandige substratet viser bølgeslagsmerker, og 
er sannsynligvis for ut stabilt for etablering. 
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Tittel: FLORA OG VEGETASJON I OG RUNDT ERVIKVATN, STADTLANDET 

Forfatter(e): ARVID ODLAND 

Ansvarlig institusjon: NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA), 
UNIVERSITETET I BERGEN 

Undersøkelsen viser at det har skjedd store endringer i vegetasjon og flora rundt 
Ervikvatnet som følge av senkningen. Arealet med våtmarksvegetasjon har selvsagt blitt 
mindre. Formålet med senkningen var å få denne uttørket slik at den kunne benyttes til 
grasproduksjon. Alt det som opprinnelig fantes av våtmarksvegetasjon har blitt borte, 
eller sterkt endret, men endel steder har det etablert seg ny der jordsmonn- og 
fuktighetsforholdene er gunstige. De største arealene med våtmark fmnes i dag rundt 
restene etter Litlevatnet, og de tidligere gruntvannsområdene i nordøstenden av 
Ervikvatnet. I disse våtmarkene har også orkideene Dactylorhiza praetermissa, 
D. incamata og D. purpurella etablert seg, enkelte steder i relativt stort antall. Rundt 
Ervikvatnet fmnes det ellers ikke våtmarksvegetasjon da den blottlagte strandlinjen 
vesentlig består av tørt, minerogent materiale. Her har det enda ikke blitt utviklet noen 
ny vegetasjon, og på grunn av substratets beskaffenhet kombinert med bølgeerosjon vil 
det også i framtida være problemer med vegetasjonsetableringen her. 

De artsrike og botanisk interessante fuktengene som fantes i øvre del av littoralsonen 
har også blitt sterkt redusert. På grunn av topografiske forhold har disse i liten grad 
kunnet etablere seg i den nye littoralsonen etter senkningen. De som fmnes må 
karakteriseres som "utarmete" rester av kalkfuktenger. Sjeldne arter som dunhavre 
(Avenula pubescens), marianøkleblom (Primula veris), stortveblad (Listera ovata), 
brudespore (Gymnadenia conopsea), hjertegras ffiriza media), marigras (Hierochloe 
odorata) og smårørkvein (Calamagrostis strieta) som var karakteristiske innslag i disse 
er sterkt redusert eller helt borte. 

Vannvegetasjonen er stedvis fortsatt frodig, men variasjonen er sterkt redusert. Den 
interessante utformingen med kransalger (Chara sp.), Eleocharis quinqueflorus og 
Scorpidium scorpioides er blitt borte. Mjuksivaks (Eleocharis mamillatus) - sumper ble 
heller ikke registrert under årets feltarbeid selv om artene fortsatt fmnes. 

Det som fmnes igjen av Litlevatn har fortsatt botanisk verdi, men uten noen tiltak vil 
dette trolig eutrofieres og gro til. Skal dette beholdes må det lages en kanal som gir 
vanngjennomstrømning. 

De våtmarkene som er etablert i nordøstenden av Ervikvatnet vil, uten noen tiltak, gro 
til med høy vegetasjon. Dette vil i stor grad redusere arealene der bl.a. de sjeldne 
orkideene kan vokse og mulighetene for å få reetablert endel av de artsrike 
geolittoralengene som var så viktige før senkningen. 



36 

KONKLUSJON 

Senkningen av Etvikvatnet og kanaliseringen av Litlevatnet har redusert både det 
naturlige mangfold og de samlete verneverdiene i og inntil Etvikvatnet. Likevel fInnes 
det fremdeles betydelige verdier igjen, og disse kan reddes med rimelige tiltak. Sett i 
sammenheng med resten av Morkadalsvassdraget representerer området så store og 
spesielle natutverdier at det inntar en særstilling i landet, og derfor må hele vassdraget 
anses som høyst verneverdig. På denne bakgrunn er det også berettighet å gjøre det 
som er mulig for å ta best mulig vare på verdiene knyttet til Etvikvatnet. 

Fig. 1. Etvikvatn. 04.05.90. (Foto: P. E. Faugli). 
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Tittel: FÅBØRSTEMARK I NORGE 

Forfatter(e): TROND BREMNES OG SVEIN E. SLOREID 

Ansvarlig institusjon: UNIVERSITETET I OSLO, ZOOLOGISK MUSEUM 

Utførende institusjon: UNIVERSITETET I OSLO, ZOOLOGISK MUSEUM 
OG NINA. 

Fåbørstemark (Oligochaeta) er en av de vanligste dyregruppene i ferskvann, og 
fåbørstemark har vist seg å være nyttige indikatorer på organisk forurensning 
(Brinkhurst 1965, Milbrink 1983). Sammensetning og mengde av fåbørstemark 
reflekterer bl.a. kvalitet og kvantitet av tilført organisk materiale, mikrobiologiske 
forhold og oksygenforhold i substratet. Mange avartene har lang levetid og vid 
utbredelse (Brinkhurst & Jamieson 1971). Fåbørstemark har derfor vist seg anvendelige 
til bestemmelse av trofigrad og -utvikling i innsjøer (Milbrink 1973). I rennende vann 
kan forskjellige fåbørstemarksamfunn avløse hverandre nedenfor et utslipp av organisk 
forurensning i takt med selvrensningen (Brinkhurst 1965). Kunnskaper om utbredelse 
og økologi er begrenset fordi fåbørstemark sjelden blir artsbestemt i 
bunndyrundersøkelser. Fåbørstemark er en viktig gruppe i forbindelse med en rekke 
inngrep i vassdrag, fordi den er artsrik og har flere arter som kan indikere forandringer 
i bestemte miljøparametre. I forbindelse med vassdragsreguleringer øker fåbørstemark 
sin relative forekomst og kan i mange magasiner utgjøre en viktig del av fiskens 
næringsgrunnlag. 

I Norge er det få undersøkelser av fåbørstemark i ferskvann. Det er lite kjent hvilke 
arter som er tilstede, og kunnskaper om utbredelse og økologi er mangelfulle. 
Hensikten med dette prosjektet er derfor å få en samlet framstilling av 
kunnskapsutbredelse og økologi på fåbørstemark i Norge sør for Trøndelag. Til de 
økologiske kommentarer har det vært nødvendig også å knytte resultater fra 
utenlandske undersøkelser. Det understrekes at materialet er begrenset, og bare antyder 
utbredelsemønstre. 

NOEN RESULTATER 

Det er blitt påvist tilsammen 48 arter fra seks familier av ferskvannsfåbørstemark i 
Norge: Aelosomatidae, Lumbriculidae, Lumbricidae, Enchytraeidae, Tubificidae og 
Naididae. 

Familie Lumbriculidae: En liten familie med mange sjeldne arter tilknyttet grunnvann. 
To arter, Lumbriculus variegatus og Stylodrilus heringianus er vanlige og utbredt i hele 
Holarktis. Begge disse forekommer vanlig i hele Sør-Norge. S. heringianus er en god 
indikator for uforurensete forhold. 
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Familie Enchytraeidae: De fleste artene er terrestriske, men enkelte er limniske. 
Vanskelig taxonomi. Arter fra Enchytraeidae er ofte tallrike i norske elver og vann. 
Cernosvitoviella sp. er funnet i enkelte uforurensete elver (Atna). Lumbricillus sp. 
danner masseforekomst i forurensete elver i Oslo. 

Familie Tubificidae: En viktig familie med relativt store arter. Mange tolererer sterk 
organisk belastning og lite oksygen og kan da opptre i store tettheter. Tubificidae er 
den familien som er mest anvendt ved vurdering av miljøforhold. I Norge er 12 arter 
påvist. Vanligst er Limnodrilus hoffmeisteri og tubifex tubifex som kan tåle sterk 
forurensning. Spirosperma ferox er meget vanlig i uforurensete innsjøer i hele Sør
Norge. Tubifex ignotus er også vidt utbredt, men ofte i lav tetthet. Rhyacodrilus 
coccineus er en rentvannsform som er funnet på Østlandet og langs kysten til 
Stavanger. Mer begrenset utbredelse hadde Limnodrilus udekemianus, Limnodrilus 
claparedeanus, Rhyacodrilus falciformis, Aulodrilus pluriseta og Aulodrilus limnobius. 

Familie Naididae: Artsrik familie av små arter, ofte i tilknytning til vannvegetasjon. 26 
arter foreløpig påvist i Norge. Den viktigste slekten var Nais med 9 arter. N barbata 
og N. elingus er ofte meget tallrike ved forurensete forhold, og er trolig vanlige i Sør
Norge. N. communis og N. variabilis er euryøke og eurytope og er vanlige i Norge. 
N. alpina er trolig vanlig i uforurensete vassdrag. Mer begrenset utbredelse har trolig 
N. bretcheri, N. pardalis, N. pseudobtusa og N. simplex. En vidt utbredt art er 
Stylaria lacustris fra littoralsonen i innsjøer. Det samme gjelder Slavina appendiculata 
og Uncinais uncinata, disse kan også finnes i rennende vann. Andre arter som stedvis 
er vanlige, iallefall på Østlandet, er Specaria josinae, Piguetella blanci, Veidouskyella 
comata, Ophidonais serpentina og arter fra slekten Chaetogaster. Dessuten er det 
enkeltfunn på Østlandet av Ripistes parasita og arter fra slektene Pristina og 
Homoehaeta. 

Familie Lumbricidae: Vesentlig terrestriske arter (=meitemark), men en art, Eiseniella 
tetraedra finnes i ferskvann. Den er vanlig i hele Sør-Norge, både i elver og vann. 

Prosjektet avsluttes i løpet av 1991 med en NINA-rapport. 
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Tittel: ENDRINGER I SUSPENSJONS TRANSPORTEN ETTER 
VANNKRAFTUTBYGGING 

Forfatter(e): JIM BOGEN 

Ansvarlig institusjon: NVE - HYDROLOGISK AVDELING 

Prosjektets mål: Klarlegge reguleringers virkning på sedimenttransporten i vassdragene 
ved hjelp av undersøkelser av bunnsedimentene i innsjøer i vassdragene. 

Bakgrunn: Vassdragsreguleringer fører til omfattende endringer i 
suspensjonstransporten. Bunnsedimentene i innsjøer som påvirkes av disse 
reguleringene vil bære preg av endringene. Det tas sikte på,å undersøke 
bunnsedimentene som en metode til å fastslå omfanget av endringene. 

I innsjøer med stor suspensjonstransport vil det dannes sjiktninger i bunnsedimentene 
på grunn av årsvariasjoner i vannføring og materialtilførsel. NVE har målt 
sedimenttilførselen til Nigardsvatnet i Jostedalsvassdraget siden 1968 og har gjort 
detaljerte undersøkelser av sedimentasjonsprosessene i vannet. (Fig 1.) Nye borkjemer 
vil klarlegge hvordan sedimentasjonsforholdene har vært i 80-årene. Undersøkelsene 
fra Nigardsvatn kan dermed brukes som referanse i undersøkelser fra andre innsjøer. 

Fremdriftsplan: Borprøvene skal tas opp under vinterforhold på grunn av mulighetene 
for å benytte isen til boringene. Nigardsvatn tas vinteren 1990/91 som referanse og 
vinteren 1991/92 Veitastrandsvatn i Årøyvassdraget. 
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Fig 1. Borkjemer fra Nigardsvatn. De enkelte sjiktene kan knyttes til sedimentasjonen i 
forskjellige år. Det øverste tykke laget er avsatt av den store flommen i august 
1979. Årslagene er avgrenset av lag med biotitt som sedimenterer ut i 
vinterhalvåret. 
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Tittel: MINSTEVANNFØRING OG ENERGIPRODUKSJON 

Forfatter(e): SVERRE HUSEBYE 

Ansvarlig institusjon: NVE 

INNLEDNING 

Prosjektet minstevannføring og energiproduksjon inngår som en del av prosjektet 
"Opprusting/utvidelse av eksisterende vannkraftverk". 

PROBLEMSTILliNG 

Foreta en kartlegging av minstevannutslipp og vurdere muligheten for mulig utnyttelse 
av dette til energiproduksjon. 

Øke kunnskapen om minstevannutslipp i forhold til andre sektorinteresser. 

GJENNOMFØRING OG FORELØPIGE RESULTATER 

Det er utarbeidet et spørreskjema for å skaffe en oversikt over minstevannspålegg og i 
hvilken grad det ansees som interessant eller mulig å nytte disse til energiproduksjon. 

Av de 534 innkomne svar er det 98 kraftverk som har svart at minstevannføringskrav 
gjelder. Minstevannføringene varierer fra 0,05 m3/s til 70 m3/s. De langt fleste ligger 
imidlertid under 5 m3/s. 

NVE har foretatt en beregning over hvilket energipotensiale dette representerer. 
Teoretisk sett tilsvarer gjeldende minstevannføringspålegg et produksjonstap på i 
underkant av l TWh. 

Videre har NVE, med utgangspunkt i svarene fra kraftverkene, beregnet at det er 
mulig å innvinne maksimalt ca. 60 GWh ved energiproduserende tiltak. 

Utnyttelsen av minstevannføringer til kraftproduksjon kan skje: 

a - Gjennom dammer der vannføringen slippes. 
b - Ved utnyttelse av vannføringen i stryk/fosser. 
c - Ved etablering av nye magasiner øremerket for opprettholdelse av 

minstevannpålegget. 
d - Bedre kunnskap om minstevannføringsutslipp. 
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ad. pkt. a 

I NVE-publikasjon nr 4 (1989) er følgende gjennomførte og planlagte prosjekter 
beskrevet. 

Prosjekt Status Årlig Vinter Antatt Samfunnsm. 
produksjon Prod. utb. kost. økonomisk 

GWh. i % kr/kWh vurdering 

Strand- Gjenom- 0,80 66 1,88 (1980) Gunstig 
fossen ført 
Djupdal Gjenom- 0,21 60 3,00 (1985)* Akseptabel 

ført 
Pikerfoss Planlagt 0,24 60 3,67 (1989) Interessant 
Kjøljua Planlagt 4,4 41 2,75 (1989) Meget gunstig 

Høyegga Mulig 2,5 60 2,26 (1989) Svært gunstig 

*) Ut fra oppnådd produksjon første 3 3/4 år. Sannsynlig produksjon i framtiden vil ligge på 
ca. 350000 kWh, som gir en utbyggingskostnad på kr. 1,86IkWh, prisnivå 1985. 

Samtlige prosjekter er basert på minikraftverk for utnyttelse av minstevannføring, 
sluppet fra dam. 

ad.pkt. b 

Utnyttelse av Skottefossen er under bearbeidelse av Hafslund. Dette viser muligheten 
for utnyttelse gjennom nedenforliggende stryk. 

ad.pkt. c 

I Sira Kvina systemet er det fremkommet forslag om etablering av lavereliggende 
magasin. Poenget er å oppfylle minstevannføringspålegget fra dette magasinet og 
derved unngå utslipp fra høyt beliggende magasiner. 

ad.pkt. d 

Det ble fremmet et prosjektforslag om driftsforsøk i Faslefoss. Dette i samarbeid med 
Oppland Energiverk (OE) og fylkesmannen i Oppland. Pga. motstand fra Nord-Aurdal 
kommune synes dette prosjektet lite aktuelt. 

Det er satt igang et prøveprosjekt i Hunderfossen i samarbeid med Fylkesmannen i 
Oppland og Opplandskraft. Hensikten med deltakelse i dette prosjektet er å oppnå 
bedre kunnskaper om minstevannføringens volum og variasjon med hensyn til 
fiskeinteressene. Sett i relasjon til framtidige krav om minstevannføring i forbindelse 
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med hjemfall og nye konsesjoner, vil bedret kunnskap føre til "riktigere" pålegg, og 
dermed mindre grad av antakelser og "sikkerhetsmarginer". 

FRAMDRIFT 

Prøveprosjektet i Hunderfossen ble satt igang høsten 1990. Prosjektet antas ha en 
varighet på minimum 2 år. 

Den landsomfattende undersøkelsen viser at det også bør være mulig å finne fram til 
supplerende prøveprosjekter. 
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INFORMASJON 

JOSTEDALEN - NATUR OG VANNKRAFT 

I forvaltningen av våre vassdrag må en ta hensyn til alt fra brukerinteresser og 
allmenne interesser til vernehensyn. Et vassdrag omfatter hele vannsystemet som 
drenerer nedbørfeltet. Det settes store krav til kunnskap før vedtak fattes, for det er 
viktig å vite hvilke konsekvenser vedtaket vil føre til. 

Jostedalen er mer enn vill og vakker natur. Ressursene har gitt livberging til folk i 
uminnelige tider. Fangst og gårdsdrift har gitt grunnlag for bosetting tett ved den 
mektige Jostedalsbreen. Her ligger Jostedalsbreen, Europas største isbre på fastlandet 
med 487 km2 • 

De brekledte fjellpartiene og dalene er naturperler som trekker til seg turister fra hele 
verden. Elva er en dominerende faktor i dette dynamiske landskapet, men Jostedøla har 
med sine mange storflommer, bl.a. i 1979, bevist at den også kan være en stor trussel 
for mennesker, gård og grunn. 

Jostedølas nedbørfelt har vært besøkt av forskere fra hele verden i mer enn 250 år. De 
har kommet - og kommer - for å studere naturforholdene ved Jostedalsbreen, der varia
sjonene i brenære naturtyper er usedvanlige store. Brevassdrag er også interessante 
undervisnings- og studieobjekter fordi de naturlige prosessene er spesielt aktive. 

Jostedalen med Fåbergstølsgrandane, Stegholbreen, Lodalsbreen, Fåbergstøisbreen, 
Krundalen med Bergsetbreen og Nigardsdalen med Nigardsbreen utgjør et landskaps
område med instruktive og varierte naturfaglige elementer. Tilsammen representerer 
området en naturfaglig helhet av meget stor verdi, både nasjonalt og internasjonalt. 

Gjennom et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energiverk (NVE), Statkraft og 
Universitetet i Bergen (UiB) ble det i juli 1991 utgitt en spesiell bok om Jostedalen. 
Publikasjonen bygger i hovedsak på resultater fra naturfaglige undersøkelser som 
Stortinget vedtok da det ble gitt konsesjon for utbygging og regulering av Jostedøla. 

Det er utgivernes mål at denne populærfaglige versjonen av foreliggende fagrapporter , 
skal gi leseren interesse og bedre forståelse for norske landskap generelt og Jostedalen 
spesielt. 

Det er vanskelig og tidkrevende å popularisere fagstoff. Ved hjelp av fotografier og 
figurer håpes det at stoffet er blitt lett tilgjengelig. 

Utarbeidelsen og trykkingen er fmansiert av Statkraft og NVE. 
Boka distribueres av Breheimsenteret - Jostedalen, med adresse 5828 GJERDE. 

Referanse: Faugli, P.E., Lund, C. & Rye, N. 1991. JOSTEDALEN - NATUR OG 
VANNKRAFT 
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TEMATUR - NATURJMIU0 OG KRAFTUTBYGGING 

NVE arrangerte i samarbeid med DNT (Den Norske Turistforening) en tematur om 
natur/miljø og kraftutbygging i nedre del av Aurlandsdalen 24. og 25. august 1990. 
Arrangementet var lagt opp som en åpen fottur, dvs uten forhåndspåmelding, fra 
0sterbø til Vassbygdi. Over 100 personer var med på turen. 

Hensikten med denne turen var å innvitere folk, både de som hadde vært imot 
utbyggingen og andre, til å se på resultatene såpass lenge etter utbyggingen. 

I tillegg til selve fotturen, var det lagt opp til en orientering lørdag kveld der fagfolk 
fra Universitetet i Bergen, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og NVE fortalte 
om resultatene fra sine etterundersøkelser. Det er utført etterundersøkelser innenfor 
fagområdene ferskvannsbiologi/bunndyr, botanikk, ornitologi, vann/is/bre, 
geofag/landskap og friluftsliv. En representant fra Oslo Lysverker fortalte om selve 
Aurlandsutbyggingen. 

Underveis på fotturen var fagfolkene plassert på ulike steder for å svare på spørsmål 
eller vise hvordan undersøkelsene ble utført. 

Fig. 1. Sinjarheim, Aurland. 25.08.90. (Foto: Anne Kroken). 
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På den gamle fjellgården Sinjarheim fIkk vi en orientering og omvisning i de gamle 
bygningene, og høre om restaureringsarbeidet aven representant fra kulturavdelingen, 
Hordaland fylkeskommune. På hele turen var det med en kjentmann, Kåre Sinjarheim, 
som er født og oppvokst på gården. Hans store lokalkunnskap om både Sinjarheim og 
dalen gav oss også en kulturhistorisk opplevelse. 

Nede i Vassbygdi inviterte Oslo Lysverker på boller, brus og kaffe i 
administrasjonsbygget. Her ble det også vist en fIlm om utbyggingen. 

AURLANDSBROSJYREN 

Innenfor Etterundersøkelsesprogrammet begynner nå undersøkelsene i enkelte vassdrag 
å nærme seg avslutning. Blant disse er Aurlandsvassdraget. For å vise hvilke resultater 
de ulike fagfolkene har kommet fram til i dette vassdraget, har NVE gitt ut en 
brosjyre. Dette er en popularisert framstilling av undersøkelsene om breer, 
vanntemperatur, fIsk, ferskvannsbiologi/bunndyr, ornitologi, botanikk, geofag, 
landskap og friluftsliv. 

Brosjyren er distribuert både til ulike turistbedrifter i området, og andre brukere som 
kan ha nytte av disse opplysningene. Den er laget som en liten folder, illustrert 
med mange fargebilder og er vedlagt denne rapporten . 

BREHEIMSENTERET - JOSTEDAL 

Breheimsenteret skal gjennom ulike utstillingsformer vise utviklinga som natur og 
menneske i Jostedalen har vore gjennom. Samstundes skal besøkande heile tida bli viste 
til stader i Jostedalen der dei ved sjølvsyn kan erfare det som utstillingane viser. 

Breheimsenteret skal vere berre ein del av den totale naturopplevinga. Nigardsbreen og 
naturen elles er lett tilgjengeleg og trygg ferdsel er skikkeleg organisert. Det er 
samspelet mellom kunnskapsformidling og eigenaktivitet som er viktig. 

Jostedal Næringsselskap a.s. er initiativtakar til senteret og har ansvaret for 
forprosjektfasen. 

NVE har p.g.a. sine mange og ulike aktivitetar i Jostedalen og på Jostedalsbreen, funne 
det naturleg å støtta aktivt dette foretaket. Gjennom Breheimsenteret vil ein lett nå ut 
med informasjon til mange. Dette er spesielt viktig med FoU-resultata. 

Jostedalen har i mange år vore eit sentralt område for brerelatert forsking. Isen har 
spelt og spelar ei stor rolle i utforminga av landskapet. 

Både Nigardsbreen og Fåbergstølsgrandane er klassiske referanseområde for forskarar i 
fleire fag. Utstillingane skal formidle resultata frå forskingsarbeidet som er gjort i 
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Jostedalen og gje besøkande inspirasjon til sjølve å oppdage kjenneteikn i naturen. 

NVE vil medverke i utfonninga av utstillingane og vil også kunne besøke senteret med 
eigne utstillingar . 

NVE deltek i senterets styre og har knytta dette opp til "Etterundersøkelses
programmet". Sjølve bygget er forventa ferdig i 1992. 
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